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คําชีแ้จงสทิธิส่ วนบุคคล 
ปรับปรุงครั้งล่ าสุดเมื่อ 21 ธันวาคม 2020 (2563) 

คําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคลน้อีธบิายวธิที ี่Western  Digital (“Western  Digital” “เรา” “พวกเรา” หรอื “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช 
และเปิดเผยข  ้อมลขู องคณุ  คําชแี้จงสทิธสิว่นบคุคลนใช้ี   ้กบัผลตภิ ัณฑแ์ละบรกาิ รทัง้หมดของ  Western  Digital  
ยกเว  น้ผลตภิ ณัฑแ์ละบรกาิ รทมี่คํีาชแี้จงสทิธสิว่นบคคลแุ ยกตา่งหาก   

ในกรณีน ี้คณุยนิยอมใหเ้ราใชข้อ้มลูของคณุตามท่ไีดอ้ธบิายในคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคลน้ใีนแตล่ะครัง้ท่คีณุใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา 
ดังน้ันเราสนับสนุนใหค้ณุอา่นเอกสารน้ใีหค้รบถว้น และ ตดิตอ่เราหากคณุมขีอ้สงสยั 

การรวบรวม และการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคล 

ขอ้มลูสว่นบคุคลคอืขอ้มลูท่สีามารถนําไปใชเ้พ่อืระบตัุวตนของคณุท้ังทางตรง หรอืทางออ้ม 
ขอ้มลูสว่นบคุคลยังรวมถงึขอ้มลูท่เีช่อืมกบัขอ้มลูท่สีามารถนําไปใชเ้พ่อืระบตัุวตนของคณุท้ังทางตรง หรอืทางออ้ม 
ขอ้มลูสว่นบคุคลไมร่วมขอ้มลูท่ไีมเ่ปล่ยีนแปลงท่ไีมร่ะบตัุวตน 
หรอืรวมกนัเพ่อืใหข้อ้มลูน้ไีมส่ามารถทําใหเ้รานําไประบตัุวตนของคณุอกีตอ่ไป ไมว่า่จะนําไปรวมกบัขอ้มลูอ่นื หรอือ่นืใด 
ในขอบเขตท่เีราประมวลผลขอ้มลูท่ไีมร่ะบตัุวตน เราจะเก็บรักษา และใชข้อ้มลูในรูปแบบท่ไีมร่ะบตัุวตน 

ขอ้ความตอ่ไปน้คีอืคําอธบิายประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลท่เีราอาจรวบรวม และวธิที่เีราอาจใชข้อ้มลู: 

ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทไหนท่เีรารวบรวม 

เราอาจรวบรวม และไดร้วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทตา่ง ๆ จาก 
หรอืเก่ยีวกับตัวคณุซ่งึข้นึอย่กูบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารท่คีณุใชไ้ปแลว้ในชว่งเวลา 12 เดอืนกอ่นหนา้น ี้

• ตวัระบสุว่นบคุคล รวมถงึช่อื ช่อืผ ้ใูช ท่อีย่อูเีมล หมายเลขโทรศัพท ์และท่อีย่ทูางไปรษณียห์รอืสําหรับจัดสง่ 
• ขอ้มลูเชงิพาณิชย ์รวมถงึผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารท่ลีกูคา้ซ้อืหรอืพจิารณา ขอ้มลูเก่ยีวกบับัญช ีWestern Digital 

และขอ้มลูการรับรองความถกูตอ้ง ท่อีย่สํูาหรับการเรยีกเก็บเงนิ ท่อีย่จัูดสง่ และรายละเอยีดการตดิตอ่ 
• ขอ้มลูทางการเงนิ รวมถงึขอ้มลูบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติท่จํีากัดบางอยา่ง 
• ลกัษณะเฉพาะสว่นบคุคล เชน่ ขอ้มลูประชากร รวมถงึตําแหน่ง อาย ุเพศ ระดับรายได การจา้งงาน 

หรอืระดับการศกึษาของคณุ 
• ขอ้มลูตําแหนง่ท ่วัไป หากมใีหบ้รกิาร บรกิารของเราอาจใช GPS ซ่งึเป็นตําแหน่งท่อีนุมานจากท่อีย ู่IP ของคณุ 

และเทคโนโลยอี่นื ๆ เพ่อืระบตํุาแหน่งโดยประมาณของคอมพวิเตอร ์โทรศัพท ์หรอือปุกรณ์อ่นื ๆ ท่คีณุตดิตัง้ 
หรอืเขา้ถงึผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารของเรา 

• ขอ้มลูกจิกรรมบนอนิเทอรเ์น็ต หรอืเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิสอ์ ่นื ๆ รวมถงึประวัตกิารเขา้ชม ประวัตกิารคน้หา 
และขอ้มลูเก่ยีวกับการโตต้อบของคณุกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา เชน่ ประเภทของอปุกรณ์ท่คีณุใช การกําหนดคา่อปุกรณ ์
ตัวระบเุฉพาะของอปุกรณ ์ท่อีย ู่IP ของอปุกรณ ์ระบบปฏบัิตกิาร ประเภทของอนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรท์่คีณุใช ขอ้มลูการใชง้าน 
ขอ้มลูการวนิจิฉัย ขอ้มลูการสบืคน้ ขอ้มลูสรปุเซสชนั CPU และสถติกิารใชง้านอ่นื ๆ การเรยีกใช API 
ขอ้มลูความผดิพลาดของบรกิาร สถานะเครอืขา่ย การใชง้านพ้นืท่เีก็บขอ้มลู คําคน้หา และแอตทรบิวิตข์องไฟล ์(รวมถงึ 
แอตทรบิวิตสํ์าหรับภาพถา่ย วดิโีอ เพลง และเอกสาร) 

• ขอ้มลูดา้นอาชพี หรอืขอ้มลูเก่ยีวกบัการจา้งงาน เชน่ ตําแหน่ง หนา้ท ี่ อาชพี ประสบการณ์การทํางานกอ่นหนา้น ี้
หรอืนายจา้งปัจจุบัน หรอือดตี 

• การอนุมานท่มีาจากขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ ขอ้มลูเก่ยีวกบัความสนใจ หรอืความชอบในการซ้อืของคณุ 
• ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ลีะเอยีดออ่น โดยเฉพาะขอ้มลูบัตรเครดติ 

หรอืบัตรเดบติท่โีปรแกรมประมวลผลการชําระเงนิของเราใชเ้พ่อืชว่ยดําเนนิการตามธรุกรรมท่คีณุรอ้งขอ 

นอกจากประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ คณุอาจเลอืกท่จีะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่มิเตมิแกเ่รา เชน่ เม่อืคณุสรา้งบัญช ี กรอกแบบฟอรม์ 
สง่ภาพถา่ย หรอืสง่ใบสมัครงานใหเ้รา 

เรารวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งไร 

• ขอ้มลูทีค่ณุให:้ เราอาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลท่คีณุใหเ้ม่อืคณุสรา้งบัญช ีตดิตอ่เรา เขา้รว่มในการสํารวจออนไลน ์
เขา้รว่มในการพดูคยุในกล่มุ หรอืหอ้งสนทนา สมัครงาน สมัครเพ่อืรับการส่อืสารทางการตลาด มปีฏสิมัพันธก์บัเราแบบสว่นตัวในงาน 
หรอืมปีฏสิมัพันธก์บัเรา ขอ้มลูเก่ยีวกบัการชําระเงนิ: เม่อืคณุทําการซ้อืสนิคา้และบรกิาร 
เราอาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลท่เีก่ยีวกบัการซ้อื 

• ขอ้มลูเก่ยีวกบัการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา: เม่อืคณุใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา รวมถงึเว็บไซต ์และเว็บ 
แอปพลเิคชนัมอืถอื และเดสกท็์อป หรอืดอูเีมล หรอืโฆษณา เราอาจรวบรวมขอ้มลูจาก หรอืเก่ยีวกบัคอมพวิเตอร ์โทรศัพท ์
หรอือปุกรณ์อ่นื ๆ ท่คีณุตดิตัง้ หรอืเขา้ถงึผลติภัณฑข์องเรา เราอาจรวบรวมขอ้มลูบางอยา่งโดยอัตโนมัต ิโปรดอา่น 

คําช้แีจงการใชค้กุก้ขีองเราเพ่อืเรยีนร ้เูพ่มิเตมิเก่ยีวกบัวธิที่เีราเทคโนโลยกีารตดิตามทางเวบ็ และทางเลอืกอ่นืท่คีณุม ี
ขอ้มลูจากบคุคลภายนอก:  เราอาจรวบรวมขอม้ ลูจากบคคลุ ภายนอก รวมถงึพันธมตรทิ างธรกุ จิ  ตัวแทนทางการตลาด 
และผใหู ้ บ้รกาิ ร ซงึ่ประกอบดว้ย  ขอม้ ลูการตดิตอ่จากพันธมตรทิ างการตลาดเมอเ่ื ราเขา้รว่มในการตลาดแบบรว่มมอกื นั 

https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
https://preview-shop.westerndigital.com/legal/cookie-statement.html
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หรอืกจิกรรมการสรา้งแบรนดร์ว่มกนั (Co-Branding) ทีอ่ยู ่IP 
หรอืขอ้มลูสถานท่ตัีง้ของคณุจากผ ้ใูหบ้รกิารท่เีสนอใหก้ับผลติภัณฑแ์ละบรกิารบางอยา่งท่เีก่ยีวขอ้งกบัสถานท่ตัีง้ของคณุ 
และขอ้มลูจากส่อืสงัคมออนไลน์ของคณุท่รัีบรองความถกูตอ้งการใชผ้ลติภัณฑข์องคณุกบัเรา 
หรอืท่คีณุอนุญาตใหก้ับผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราเพ่อืเขา้ถงึ 

• ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ: เราอาจรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู และบันทกึของรัฐบาล รวมถงึขอ้มลูอ่นื ๆ 
ท่เีปิดเผยตอ่สาธารณะ 

วธิที ่เีราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืวัตถปุระสงคท์่ไีดอ้ธบิายไวใ้นคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคลน ี้โดยทั่วไปแลว้ เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืให ปรับปรงุ 
พัฒนา และปรับใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ของคณุดว้ยผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา เพ่อืส่อืสารกับคณุ 
เพ่อืนําเสนอการโฆษณาเป้าหมายใหก้บัคณุ และเพ่อืค ้มุครองเราและผ ้ใูชข้องเรา 
เราสามารถท่จีะทําเชน่น้ันไดเ้ม่อืเราไดรั้บความยนิยอมจากคณุเพ่อืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่บัีงคับใช เพ่อืทําสญัญากบัคณุ 
หรอืเพ่อืผลประโยชนข์องเราท่ถีกูตอ้งตามกฎหมายตามท่กีฎหมายท่ใีชบั้งคับอนุญาตไว Western Digital Technologies, Inc. เก็บรวบรวม 
ประมวลผลและกําหนดวธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ โดยเราอย่ใูนฐานะผ ้คูวบคมุขอ้มลูเพ่อืวัตถปุระสงคดั์งตอ่ไปน้:ี 

• การให ้การปรบัปรงุ การพฒันา และการปรบัใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ของคณุดว้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา: 
เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืชว่ยเราในการให ปรับปรงุ 
พัฒนาและปรับใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ของคณุดว้ยผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา ซ่งึรวมถงึการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืวัตถปุระสงค ์
ตา่ง ๆ เชน่ การวเิคราะหข์อ้มลู การวจัิย และการตรวจสอบ เราอาจประมวลผลขอ้มลูดังกลา่วตามความยนิยอมของคณุ 
หรอืผลประโยชน์ท่ถีกูกฎหมายของเราในการนําเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหก้บัคณุ รวมถงึเพ่อืความตอ่เน่อืงทางธรุกจิ 
หากคณุเขา้รว่มการชงิโชค การแขง่ขนัหรอืโปรโมชนัอ่นื ๆ เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลท่คีณุใหม้าเพ่อืดําเนนิการโปรแกรมเหลา่น้ัน 
กจิกรรมเหลา่น้บีางกจิกรรมมกีฎระเบยีบเพ่มิเตมิซ่งึอาจประกอบดว้ยขอ้มลูเก่ยีวกบัวธิที่เีราใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
ดังน้ันเราขอแนะนําใหค้ณุอา่นกฎระเบยีบเหลา่น้อียา่งละเอยีดกอ่นเขา้รว่ม 

• การตดิตอ่ส่อืสารกบัคณุ: เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืตอบคําถาม และส่อืสารกบัคณุเก่ยีวกับประกาศท่สํีาคัญ 
รวมถงึประกาศท่เีก่ยีวขอ้งกบับัญช ีผลติภัณฑ ์การบรกิาร การทําธรุกรรมของคณุ หรอืเปล่ยีนแปลงนโยบายและขอ้กําหนดของเรา 
เราอาจมคีวามจําเป็นในการประมวลผลขอ้มลูดังกลา่วเพ่อืปฏบัิตติามสญัญาท่ทํีากบัคณุ 
หรอืเพ่อืผลประโยชนท์่ถีกูตอ้งตามกฎหมายของเราในการโตต้อบกับคณุเพ่อืมอบผลติภัณฑแ์ละการบรกิารใหก้บัคณุ 
เรายังอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืส่อืสารกับคณุเก่ยีวกบัคําขอการจา้งงานของคณุ ประกาศความเป็นสว่นตัวของเราถงึผ ้สูมัครงาน 
หรอืพนักงานเพ่อืใหข้อ้มลูเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลท่เีรารวบรวม 
และวธิที่เีราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลท่เีก่ยีวกบัคําขอการจา้งงานของคณุ ภายใตค้วามยนิยอมโดยแจง้ชดัของคณุกอ่นหนา้น ี้
เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืสง่การส่อืสารทางการตลาดใหก้ับคณุในสว่นท่เีก่ยีวกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารท ี่Western Digital 
ซ่งึเป็นเจา้ของ 
และเราอาจแชรข์อม้ ลูสว่นบคคุ ลของคณุกบัพันธมตรทิ เี่ป็นบคคุ ลภายนอกทอี่าจสง่การสอ่ืสารทางการตลาดใหก้บัคณุในสวน่ ทเ่ีกย่ีวก ั
บผลตภิ ัณฑแ์ละบรกาิ รของพวกเขา  หากคณุไมป่ระสงคท์จี่ะรับอเีมลการสอส่ื ารเพอื่วัตถปุระสงคท์างการตลาดอกตี อไ่ ป  
กรณุาตดิตอเ่ ราเพอย่ื กเลกิรับการสอส่ื ารน  ี้เราอาจใชข้อม้ ลูของคณุในการดําเนนิการและตอบสนองตอค่ ําขอของคณุเมอค่ื ณุตดติ อเ่ รา   

• การนําเสนอ และการวดัผลการโฆษณาเป้าหมาย และการบรกิาร: 
เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืนําเสนอโฆษณาท่ปีรับใหต้รงกบัตัวคณุ รวมถงึบนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของบคุคลภายนอก 
และเพอกํ่ื าหนดความมปีระสทิธภิาพของการรณรงคเ์พอส่ื ง่เสรมิการขายของเรา  โปรดอา่นคําชแี้จงการใชค้กกุ   ี้
ของเราเพ่อืเรยีนร ้เูพ่มิเตมิเก่ยีวกบัวธิที่เีราใชเ้ทคโนโลยกีารตดิตามทางเว็บไซตเ์พ่อืโฆษณาท่ปีรับใหต้รงกับตัวคณุ 
และทางเลอืกอ่นืท่คีณุม ีเรายังอาจใชก้ารจับค่ใูหต้รงกบัผ ้เูขา้ชมเพ่อืตดิตอ่กบัผ ้คูน (หรอืผ ้คูนท่เีหมอืนกบัผ ้คูน) 
ท่ใีชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา หรอืกําหนดอยา่งนอ้ยหน่งึฐานขอ้มลูของเรา 
ซ่งึเราทําโดยการใหร้ายช่อืท่อีย่อูเีมลท่มีกีารแฮชใหก้บัพันธมติรท่โีฆษณา 
หรอืโดยการนําเอาพกิเซลจากพันธมติรท่โีฆษณารวมเขา้ไปกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราเอง 
รวมถงึพันธมติรท่โีฆษณาท่ตีรงกบัปัจจัยทั่วไประหวา่งขอ้มลูของเราและขอ้มลูของพันธมติร 

• การสง่เสรมิความม ่นัคงและความปลอดภยั: 
เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่อืชว่ยในการยนืยันความถกูตอ้งของบัญชแีละกจิกรรมของผ ้ใูช ตลอดจนเพ่อืสง่เสรมิความม่ันคง 
และความปลอดภัย เชน่ โดยการตรวจสอบการฉอ้โกง และการสอบสวนกจิกรรมท่น่ีาสงสยั หรอืมแีนวโนม้วา่ผดิกฎหมาย 
หรอืละเมดิขอ้กําหนดและนโยบายของเรา 
การประมวลผลขอ้มลูดังกลา่วกระทําข้นึเน่อืงจากเรามคีวามจําเป็นเพ่อืปฏบัิตติามสัญญาท่ทํีากบัคณุ 
หรอืเพ่อืผลประโยชนข์องเราในการใหค้วามชว่ยเหลอืเพ่อืรับรองความปลอดภัยของผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา 

• ข ้นัตอนการชําระเงนิ: โปรแกรมประมวลผลการชําระเงนิของเราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ รวมถงึขอ้มลูเชงิพาณชิย ์
และขอ้มลูทางการเงนิ โดยเฉพาะอยา่งย่งิสําหรับการประมวลผลการชําระเงนิ 
และคา่ธรรมเนยีมการทําธรุกรรมท่เีก่ยีวขอ้งกบัผลติภัณฑห์รอืบรกิารท่คีณุรอ้งขอ 

สําหรับการใชข้อ้มลูใด ๆ ของคณุดังท่อีธบิายไปแลว้ขา้งตน้ท่ตีอ้งไดรั้บความยนิยอมอยา่งชดัแจง้ของคณุกอ่นภายใตก้ฎหมายท่บัีงคับใช 
โปรดทราบวา่คณุสามารถยกเลกควิ ามยนิยอมของคณุโดยตดติ อเ่ ราผา่นทางเว็บฟอรม์ของเรา   

ในฐานะท่เีป็นบรษัิทระดับโลก Western Digital Corporation มบีรษัิทในเครอืจํานวนมากในเขตพ้นืท่ที่ตีา่ง ๆ 
บรษัิทในเครอืเหลา่น้แีตล่ะบรษัิทเก็บรวบรวม ประมวลผล 
และกําหนดวธิดํีาเนนิการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในฐานะผ ้คูวบคมุขอ้มลูเพ่อืชว่ยนําเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารกบัคณุตามท่คีณุรอ้งขอ 

คกุก้แีละเทคโนโลยที่คีลา้ยกนั 

https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
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เราใชแ้ละไดใ้ชค้กุก้แีละเทคโนโลยที่คีลา้ยกนัในชว่งเวลา 12 เดอืนท่ผีา่นมาเพ่อืให ป้องกนั และปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา เชน่ 
โดยการปรับแตง่เน้อืหา ทําความเขา้ใจพฤตกิรรมผ ู้ใชง้าน รวมถงึการมอบประสบการณ์ท่ปีลอดภัยมากย่งิข้นึ เรายังใชเ้ทคโนโลยเีหลา่น ี้
เพ่อืนําเสนอโฆษณา รวมถงึบนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของบคุคลภายนอกท่ปีรับใหต้รงกบัตัวคณุ 
และเพ่อืกําหนดความมปีระสทิธภิาพของการรณรงคเ์พ่อืสง่เสรมิการขายของเรา 

โปรดอา่นคําช้แีจงการใชค้กุก้ขีองเรา เพ่อืเรยีนร ้เูพ่มิเตมิเก่ยีวกบัคกุก้แีละเทคโนโลยกีารตดิตามทางเว็บไซต ์รวมถงึทางเลอืกอ่นืท่คีณุม ี

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

เราใหข้อ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งแกพั่นธมติรเชงิกลยทุธ ์และผ ้รัูบรายอ่นืท่อีธบิายไวด้า้นลา่ง 
เพ่อืวัตถปุระสงคท์่อีธบิายไวใ้นคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคลน ี้

ผ้ใูหบ้รกิารและบรษิทัอ่นืๆ 

เราอาจแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลกบับรษัิทท่ใีหบ้รกิารแทนเรา เชน่ การโฮสตเ์ว็บไซต ์บรกิารอเีมล การตลาด การโฆษณา 
การสนับสนุนการชงิโชค การแขง่ขนั และโปรโมชนัอ่นื ๆ การตรวจสอบ การดําเนนิการชําระเงนิ การทําคําส่งัของลกูคา้ใหสํ้าเร็จ 
การวเิคราะหข์อ้มลู การใหก้ารสนับสนุนกบัลกูคา้ การทําวจัิยและสํารวจความพงึพอใจของลกูคา้ บรกิารจัดเก็บขอ้มลูบนคลาวด ์
และบรกิารอ่นื ๆ ท่ชีว่ยในการให หรอืจําหน่ายผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา นอกจากน ี้
เรายังอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบัผ ้โูฆษณา ผ ้ใูหบ้รกิารวเิคราะหข์อ้มลู และเครอืขา่ยโซเชยีลมเีดยี 
ซึง่ชว่ยเหลอืเราในการใหคํ้าแนะนําดา้นผลติภัณฑ ์การสง่ขอ้ความทางการตลาด และสง่เน้อืหาท่เีก่ยีวขอ้งใหก้ับคณุ 
บรษัิทเหลา่น้มีขีอ้ผกูพันในการค ้มุครองขอ้มลูของคณุ และอาจตัง้อย่ใูนท่ที่เีราดําเนนิการ 

บรษิทัในเครอืและการทําธุรกรรมทางธุรกจิของบรษิทั 

เราอาจแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลกบับรษัิทในเครอืท้ังหมดของ Western Digital Corporation ในกรณีของการควบรวม 
การปรับโครงสรา้งองคก์รใหม ่การเขา้ซ้อืกจิการ กจิการรว่มคา้ การมอบหมาย การแยกตัวออกตัง้บรษัิทใหม ่การโอน หรอืขาย 
หรอืการจําหน่ายท้งัหมด หรอืบางสว่นของธรุกจิ รวมถงึท่เีก่ยีวขอ้งกบัการลม้ละลาย หรอืการดําเนนิคดที่คีลา้ยกนั 
เราอาจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ และท้ังหมดไปยังบคุคลภายนอกท่เีก่ยีวขอ้ง 

การปฏบิตัติามกฎหมาย และความปลอดภยั 

เราอาจมคีวามจําเป็น—โดยทางกฎหมาย หรอืท่เีป็นผลจากการดําเนนิการทางกฎหมาย การฟ้องรอ้งดําเนนิคด ีหรอืคํารอ้งจากประชาชน 
หรอืเจา้หนา้ท่รัีฐภายใน หรอืภายนอกประเทศท่อีาศัยอย่—ู สําหรับเราใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
เรายังอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลหากเราตัดสนิใจวา่ทําไปเพ่อืวัตถปุระสงคด์า้นความปลอดภัยของชาต ิการบังคับใชก้ฎหมาย 
หรอืปัญหาอ่นื ๆ ของสาธารณะ เรายังอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
หากเราตัดสนิใจโดยสจุรติวา่การเปิดเผยน้มีคีวามจําเป็นท่สีมเหตสุมผลในการปกป้องสทิธขิองเรา และตดิตามการเยยีวยาท่มี ี
การบังคับใชข้อ้ตกลงและเง่อืนไขของเรา การสบืสวนการฉอ้โกง หรอืค ้มุครองการดําเนนิการหรอืผ ้ใูชข้องเรา 

สทิธขิองคณุ (รวมถงึสทิธสิว่นบคุคลในแคลฟิอรเ์นยี) 
เราดําเนนิการตามข้นัตอนท่เีหมาะสมเพ่อืรับรองวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุถกูตอ้ง ครบถว้นและเป็นขอ้มลูลา่สดุ 
ซ่งึข้นึอย่กูบัสถานท่ที่คีณุอาศัย คณุอาจมสีทิธ์ติามท่ไีดอ้ธบิายไวด้า้นลา่ง 

• สทิธใินการทราบขอ้มลูสว่นบคุคลท่เีรารวบรวม รวมถงึแหลง่ท่มีาของการรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 
วัตถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม และประเภทของผ ู้รับท่เีราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุให รวมถงึการแบง่ปันกบับรษัิทอ่นื 
เพ่อืวัตถปุระสงคท์างการตลาดของตนเอง 

• สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลท่เีราประมวลผลเก่ยีวกบัคณุในรปูแบบท่มีโีครงสรา้งและมาตรฐาน 
• สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
• สทิธใินการเลอืกไมจ่าํหนา่ยหรอืแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุแกบ่คุคลท่สีาม 
• สทิธ์ใินการเลอืกไมร่บัโฆษณาท่ตีรงเป้าหมาย รวมถงึการแบง่ปัน ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกับบรษัิทอ่นื ๆ 

สําหรับการโฆษณาตามพฤตกิรรมขา้มบรบิท 
• สทิธใินการเลอืกไมร่บัการตดัสนิใจอตัโนมตับิางอยา่ง 
• สทิธใินการแกไ้ขหรอืปรบัปรงุขอ้มลูท่ไีมถ่กูตอ้งเก่ยีวกบัคณุ 

การใชส้ทิธขิองคณุ 
คณุตอ้งกรอกของมลูในเว็บฟอรม์ของเราเพ่อืใชส้ทิธขิองคณุ 
เราจะตอบกลับคําขอของคณุภายในระยะเวลาทกี่ําหนดโดยกฎหมายทใช่ี บั้งคับ  (และโดยทั่วไปภายใน  30  วัน)   

ตามท่กีฎหมายกําหนด และเพ่อืเป็นการค ้มุครองความเป็นสว่นตัว และความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
เราอาจขอขอ้มลูจากคณุเพ่อืใหเ้ราสามารถยนืยันอัตลักษณ ์และสทิธขิองคณุเพ่อืเขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่ว ตลอดจนเพ่อืคน้หา 
และมอบขอ้มลูสว่นบคุคลท่เีราเก็บรักษาไวใ้หก้บัคณุ 
มบีางกรณีในท่กีฎหมายท่บัีงคับใชห้รอืขอ้กําหนดดา้นกฎระเบยีบอนุญาตหรอืกําหนดใหเ้ราปฏเิสธคําขอ 

หากคณุเป็นผ ้อูาศัยในแคลฟิอรเ์นยี รัฐ หรอืเขตอํานาจศาลอ่นืท่ใีหส้ทิธนิ ี้

https://www.westerndigital.com/th-th/legal/cookie-statement
https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form


   
  

 

 

 

 

 
  

  
 

 
 

     
       

 

    
  

   
  

 

   
   

   
   

   

  
   

  
 

 
   

  

   
  

      
 

  
 ้   

 ้ 

 ้
 

  
 

 

  

เพ่อืเลอืกไมจํ่าหน่ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหก้ับบรษัิทอ่นื ๆ สําหรับการใชข้อ้มลูของคณุท่อีธบิายไวข้า้งตน้
รวมถงึการโฆษณาตามพฤตกิรรมขา้มบรบิท:

(1) สง่คํารอง้ โดยใชแ้บบฟอรม์หา้มจําหน่ายขอม้ ลูสว่นบคคลุ ของฉันซงึ่มใหี บ้รกาิ รทน  โดยระบวุา่คณุตอง้ การเลอกื ทจ่ีะไมจํ่าหน่ายขอม้ ลู 
(เชน่  การแบง่ปันขอม้ ลูของคณุกบัพันธมตรขิ องเราสําหรับผรู้ับชมทมี่วีัตถปุระสงคต์รงกนัผา่นวธิกาี รใด ๆ 
ทน่ีอกเหนอืจากคกุกแ้ีละเทคโนโลยกีารตดิตามทางเว็บไซตต์ามทอ่ีาง้ องิใน  (2)  ทอี่ยดู่าน้ ลาง่ )  และ  

ี่ ี่

(2) คลกิการตัง้คา่คกุก้ใีนสวนทายดานลางและสลับเปด/ปดตัวเลอกไปท  "ไม"  สาหรับทังตัวเลอกคกก 
"ประสทธภาพและฟงกชนการทางาน"  และ "เพอการโฆษณา"  และคลก  "สงการกําหนดคณลักษณะ" 
การทําเชน่นจี้ะปิดการใชง้านคกกุ กา้ี รปฏบัิตกาิ ร ฟังกช์นั่การทํางานและเพอกา่ื รโฆษณา 
รวมถงึเทคโนโลยกาี รตดตาิ มทางเว็บไซตข์องเรา  และคกกุ ที้ใช่ี สํ้าหรับผเู้ขา้ชมทมี่วีัตถปุระสงคตรง์ กัน  และปรับแตง่โฆษณา 
การปิดการใชง้านคกกุ แี้ละเทคโนโลยกาี รตดตาิ มทางเว็บไซตเ์หลา่นอา้ี จใชไ้ดก้บับางเบราวเ์ซอรท์คี่ณุคลกทิ ลี่งิก ์
และการกําหนดลักษณะของคณุอาจรเีซตหากคณุเปลยี่นแปลงการตัง้คา่ของคณุ  

่ ้ ้ ่ ิ ิ ื ี่ ่ ํ ้ ื ุ ี้
ิ ิ ั ์ ั่ ํ ื่ ิ ่ ุ

ตัวแทนท่ไีดรั้บอนุญาต:
คณุยังสามารถมอบอํานาจใหก้บัตัวแทนในการย่นืคํารอ้งแทนตัวคณุตราบเทา่ท่คีณุมอบการอนุญาตท่เีป็นลายลักษณ์อักษรท่ลีงลายมอืโดยคุ
ณใหก้บัตัวแทนท่ไีดรั้บอนุญาตเพ่อืย่นืคํารอ้งแทนคณุ
และนอกจากน้ตัีวแทนท่ไีดรั้บอนุญาตของคณุสามารถตรวจสอบตัวตนของพวกเขากบัเรา หากคณุอาศัยอย่ใูนรัฐแคลฟิอรเ์นยี
และตอ้งการแตง่ตัง้ตัวแทนเพ่อืวัตถปุระสงคใ์นการย่นืคํารอ้ง ตัวแทนของคณุตอ้งลงทะเบยีนกบัเลขานุการของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
และย่นืสําเนาของการลงทะเบยีนน้พีรอ้มกบัคํารอ้งผ ้บูรโิภคท่ไีดรั้บการตรวจสอบ
โปรดใหตั้วแทนท่ไีดรั้บอนุญาตของคณุปฏบัิตติามคําแนะนําท่กีลา่วไวข้า้งตน้ในการย่นืคํารอ้ง
นอกจากน้ใีหส้ง่คําประกาศท่เีป็นลายลักษณ์อักษรของตัวแทนท่ไีดรั้บมอบอํานาจของคณุเพ่อืทําการแทนตัวคณุทางไปรษณีย ์
โดยไดรั้บการรับรองจากผ ้รัูบรองเอกสาร (โนตารพัีบลกิ) ของแคลฟิอรเ์นยีไปท่:ี Legal Department (ฝ่ายกฎหมาย), 5601 Great Oaks
Parkway, San Jose, CA 95119, U.S.A. หากตัวแทนท่ไีดรั้บมอบอํานาจของคณุมหีนังสอืมอบอํานาจ
อาจไมจํ่าเป็นตอ้งทําตามข้นัตอนเหลา่น้ี

คณุสามารถตดิตอ่เราทางโทรศัพทไ์ดท้ ี่888-914-9661 (PIN: 228663) เพ่อืใชส้ทิธทิ่เีก่ยีวขอ้ง
คณุสามารถย่นืเร่อืงรอ้งเรยีนตอ่เจา้หนา้ท่กีจิกรรมค ้มุครองขอ้มลูเก่ยีวกบัการดําเนนิการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ นอกจากน้ี
คณุยังสามารถคัดคา้นหรอืจํากดัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพ่มิเตมิ และอทุธรณ์คําตัดสนิใด ๆ
ท่เีก่ยีวขอ้งกบัการใชส้ทิธทิ่เีก่ยีวขอ้งของคณุ เราจะไมเ่ลอืกปฏบัิตกิับคณุในการใชส้ทิธทิ่เีก่ยีวขอ้ง

หากคณุสง่คําขอใหล้บขอ้มลู การดําเนนิการน้จีะลบความสามารถในการเขา้ถงึบัญช ีWestern Digital 
เราถอืวา่ขอ้ผกูพันในการรักษาขอ้มลูของคณุเป็นท่สี ้นิสดุ และเราอาจลบขอ้มลูของคณุบางสว่น หรอืท้ังหมดโดยไมต่อ้งความรับผดิใด ๆ
อยา่งไรก็ตาม เราอาจรักษาขอ้มลูท่เีก่ยีวกบัคณุ หากเราเช่อืวา่ขอ้มลูน้จํีาเป็นตอ่การป้องกนัการฉอ้โกง หรอืการนําไปใชใ้นทางท่ผีดิในอนาคต 
หากกฎหมายกําหนด หรอืเพ่อืวัตถปุระสงคท์่ถีกูตอ้งตามกฎหมายในกรณีท่เีก่ยีวขอ้ง เชน่ การวเิคราะหข์อ้มลูท่ไีมเ่ก่ยีวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล
การก ้คูนืบัญช ีการรักษาฟังกช์นัการทํางานและความปลอดภัยของระบบของคณุ

เว็บไซตแ์ละบรกิารของบคุคลภายนอก
ผลติภัณฑแ์ละการบรกิารของเรา รวมถงึเว็บไซตแ์ละทรัพยส์นิส่อืดจิทัิลของเรา อาจมลีงิกไ์ปยัง
หรอืความสามารถท่จีะทําใหค้ณุเขา้ถงึเว็บไซต ์ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของบคุคลภายนอก
เราไมรั่บผดิชอบตอ่แนวปฏบัิตดิา้นความเป็นสว่นตัวท่ใีชโ้ดยบคุคลภายนอกเหลา่น้ัน
หรอืเราไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้มลูหรอืเน้อืหาท่มีใีนผลติภัณฑแ์ละบรกิารของพวกเขา
คําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคลน้ใีชเ้พ่อืเก็บรวบรวมขอ้มลูท่เีราทําเทา่น้ัน เราขอแนะนําใหค้ณุอา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวของบคุคลภายนอกใด ๆ
กอ่นดําเนนิการใชเ้ว็บไซต ์ผลติภัณฑห์รอืบรกิารของพวกเขา 

ความปลอดภยั ความสมบรูณ์และการเก็บรกัษาขอ้มลู
ถอืเป็นความสําคัญท่คีณุตอ้งใชค้วามระมัดระวังในการป้องกนัการเขา้ถงึท่ไีมไ่ดรั้บอนุญาตตอ่ผลติภัณฑ ์ขอ้มลูประจําตัวบัญช ี
และคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์อ่นื ๆ ของ Western Digital ของคณุ หากคณุร ้สูกึวา่ความปลอดภัยของบัญช ี
หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุถกูลว่งละเมดิ กรณุาตดิตอ่ทันทที่ตีดิตอ่เรา
โปรดทราบวา่แมเ้ราจะพยายามรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ อเิล็กทรอนกิส ์และข้นัตอนท่สีมเหตสุมผลและเหมาะสม 
แตไ่มม่รีะบบรักษาความปลอดภัยใดท่เีจาะเขา้ไปไมไ่ด ในกรณีท่มีกีารละเมดิความปลอดภัย เราจะแจง้ใหค้ณุทราบโดยเร็ว
และใชอํ้านาจอยา่งเหมาะสมหากกฎหมายกําหนดไว

เราจะจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามกฎหมายค ้มุครองขอ้มลูท่บัีงคับใช
โดยเก็บรักษาขอ้มลูดังกลา่วตามนโยบายการเก็บรักษาขอ้มลูของเราตราบเทา่ท่จํีาเป็น
เพ่อืใหบ้รรลวุัตถปุระสงคท์่รีะบไุวใ้นคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคลน ี้และลบขอ้มลูดังกลา่วตามนโยบายการลบของเรา
เวน้แตก่ฎหมายกําหนด หรอือนุญาตใหม้รีะยะเวลาเก็บรักษานานข้นึ
ขอ้มลูท่ลีะเอยีดออ่นจะถกูใชสํ้าหรับธรุกรรมเฉพาะท่เีราตัง้ใจไวแ้ละจะเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลาท่จํีาเป็นในการทําธรุกรรมใหเ้สร็จสม
บรูณ์หรอืตามท่ผี ้ใูชอ้นุญาตเทา่น้ัน

เยาวชน

https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement#teconsent
https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
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เราไมม่เีจตนาในการรวบรวม ใช หรอืเปิดเผยขอ้มลูจากเยาวชนอายตุ่ํากวา่ 16 ป ี
หากเรารับทราบวา่เราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเยาวชนท่มีอีายตุ่ํากวา่ 16 ป ี หรอืมอีายไุมถ่งึเกณฑข์้นัต่ําซ่งึข้นึอย่กูบัเขตพืน้ที ่เชน่ 
อาย ุ13 ปีในประเทศสหรัฐอเมรกิา อาย ุ14 ปีในสาธารณรัฐประชาชนจนี (เพ่อืวัตถปุระสงคข์องคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคลน ี้
ยกเวน้เขตปกครองพเิศษฮอง่ กง  เขตปกครองพเิศษมาเกา๊และไตห้วัน)  เราจะดําเนนิการลบขอม้ ลูดังกลา่วโดยเร็ว  โปรด ตดิตอ่เราทันท ี
หากคณุทราบวาม่ เียาวชนอายตํุา่กวา ่ 16  ปีไดใ้หข้อ้มลูสวน่ บคุคลกับเรา  

หากคณุอายตํุา่กวา่  18  ปีและอาศัยอยในู่ รัฐแคลฟิอรเ์นยี  ซงึ่คณุเป็นผใชู ้ ท้ลี่งทะเบยีนผลตภิ ัณฑแ์ละการบรกาิ รของเรา  
กฎหมายแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีอนุญาตใหค้ณุรอง้ ขอ และขอรับการลบเนอห้ื า  หรอขื อม้ ลูทคี่ณุไดโ้พสตส์สู่าธารณะ  
หากตอง้ การยนื่คํารอง้ ดังกลา่ว  กรุณา  ตดติ อเ่ ราตดิตอเ่ ราพรอม้ กับขอม้ ลูจําเพาะเกยี่วกบัสถานทที่คี่ณุโพสตเ์นอห้ื า  หรอขื อม้ ลู  
รวมถงึการยนืยันทค่ีณุไดโ้พสตไ์ป  จากนัน้เราจะพยายามดวย้ ความสจุรติอยา่งสมเหตผุลในการนําโพสตออก์ จากการมองเห็นของสาธารณะ  
หรอืทําใหเ้ป็นแบบไมระ่ บตุัวตน  ดังนัน้คณุจงึไมถ่กูระบตุัว  ทัง้นตี้อง้ อยภู่ายใตข้อบเขตทกฎ่ี หมายทบั่ีงคับใช  ้โปรดทราบวา่  
เราไมร่ับรองความสําเร็จของคํารอง้ ดังกลา่ว  หรอเื นอห้ื าหรอขื อม้ ลูทคี่ณุโพสตถ์กนู ําออกอยา่งครอบคลมุ  
และอาจมสีถานการณ์ทกฎ่ี หมายไมก่ําหนด หรอไื มอน่ ุญาตใหนํ้าออกแมว้า่จะมกาี รรอง้ ขอก็ตาม   

การโอน จดัเก็บ และดาํเนนิการขอ้มลูท ัง้ระบบ 

เม่อืเราแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบัพันธมติรทางธรุกจิ บรษัิทในเครอื Western Digital และผ ้ใูหบ้รกิารของเรา 
เราอาจโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลไปยัง และ/หรอืทําใหเ้ขา้ถงึไดจ้ากประเทศท่อีย่นูอกเขตเศรษฐกจิยโุรป หรอืสาธารณรัฐประชาชนจนีได 
ในสถานการณ์เชน่น ี้
เราจะเขา้ส่ขูอ้สัญญาตน้แบบตามท่คีณะกรรมาธกิารยโุรปหรอืหน่วยงานกํากบัดแูลบรหิารไซเบอรส์เปซของจนีท่เีรานํามาใชแ้ลว้แตก่รณ ี
หรอืข้นึอย่กูบัพ้นืฐานทางกฎหมายทางเลอืก และนํามาตรการบังคับมาใชเ้พ่อืใหเ้ป็นตามกฎหมายท่บัีงคับใช (เชน่ 
การสรา้งกระบวนการเพ่อืเปิดเผยขอ้มลูท่กํีาหนดเพ่มิเตมิใหก้ับคณุเม่อืทําการโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุออกจากสาธารณรัฐประชาชนจ ี
น) สําหรับการบรกิารบางอยา่งของเรา เราอาจโอนและ/หรอืจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ และดําเนนิการบนเซริฟ์เวอรท์่อีย่ใูนสหรัฐอเมรกิา 
หรอืในสถานท่อี่นืท่อีย่นูอกประเทศท่คีณุอาศัยอย่เูพ่อืวัตถปุระสงคใ์นการใหบ้รกิารกบัคณุ 

การเปล่ยีนแปลงของคาํช้แีจงสทิธสิว่นบคุคลน ี้

เราอาจเปล่ยีนแปลงคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุลน้เีป็นครัง้คราวเพ่อืใหทั้นกบัเทคโนโลย ีการปฏบัิตทิางอตุสาหกรรม และกฏระเบยีบขอ้บังคับใหม่ 
รวมถงึเหตผุลอ่นื ๆ เราหวังวา่การเปล่ยีนแปลงดังกลา่วสว่นมากมคีวามสําคัญไมม่าก การเปล่ยีนแปลงท่ไีมใ่ชเ่น้อืหาใด ๆ 
จะมผีลทันทเีม่อืประกาศการเปล่ยีนแปลงคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคล และเราจะระบวุันท่กีารปรับปรงุครัง้ลา่สดุไวท้่ดีา้นบนของเอกสารน ี้
อยา่งไรก็ตาม อาจมกีรณีท่กีารเปล่ยีนแปลงกบัคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุลน้ที่มีคีวามสําคัญมาก ในกรณีเชน่น ี้
เราจะใหก้ารเปล่ยีนแปลงประกาศดังกลา่วเป็นท่ชีดัแจง้บนเว็บไซตข์องเราหรอืจะสง่ประกาศใหก้บัคณุโดยตรง 

การท่คีณุใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราอยา่งตอ่เน่อืงหลังวันท่คํีาช้แีจงสทิธสิว่นบคุลมผีลบังคับใช 
หมายถงึคณุยอมรับคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุลท่แีกไ้ขน ี้หากคณุไมย่อมรับคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุลท่แีกไ้ข 
กรณุาละเวน้การใชผ้ลตภิ ัณฑแ์ละบรกาิ รของเรา  และ ตดิตอ่เราเพ่อืปิดบัญชใีด ๆ ท่คีณุอาจสรา้งข้นึ 

ตดิตอ่เรา 
หากคณุมขีอ้สงสัยเก่ยีวกบัคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคล หรอืการใชง้านคําช้แีจงน ี้
คณุสามารถอเีมลถงึเจา้หนา้ท่ดีแูลความปลอดภัยเก่ยีวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) ของเราท่DีPO@wdc.com 
คณุยังสามารถตดิตอ่เราผา่นทางเว็บฟอรม์ของเรา หรอืสง่จดหมายไปท่สํีานักงานใกลบ้า้นคณุทางไปรษณีย:์ ATTN: ฝ่ายกฎหมาย -
คําถามเก่ยีวกบัคําช้แีจงสทิธสิว่นบคุคล 

สําหรับลกูคา้ท่อีย่ใูนสหภาพยโุรป เราไดล้งทะเบยีน DPO ของเรากบัคณะกรรมการค ้มุครองขอ้มลูแหง่ประเทศไอรแ์ลนด ์หากคณุมขีอ้สงสยั 
หรอืขอ้กงักลเก่ยีวกบัแนวปฏบัิตดิา้นความเป็นสว่นตัว เราขอแนะนําใหค้ณุตดิตอ่ DPO ของเราท่อีเีมลท่แีจง้ไปแลว้ขา้งตน้ 

https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/th-th/legal/privacy-statement/data-request-form
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