
 

 

 

GTFO 

นโยบายความเป็นสว่นตวั 

อปัเดตลา่สดุ: 20 ตลุาคม 2022 

ขอบคณุทีใ่ชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา! 
เราใหค้วามส าคญักับขอ้กังวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของคณุและขอบคณุทีใ่หค้วามไวว้างใจและเชือ่ม่ั
นในตัวเรา 

น่ีคอืบทสรุปเกีย่วกับขอ้มลูทีม่อียูใ่นนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี (“นโยบายความเป็นสว่นตวั”) 
ขอ้มลูสรุปน้ีจัดท าขึน้เพือ่ชว่ยคณุในการส ารวจนโยบายความเป็นสว่นตัว 
และไมส่ามารถใชแ้ทนเน้ือหาทีต่อ้งอา่นทกุอยา่งได!้ 
คณุสามารถใชไ้ฮเปอรล์งิกด์า้นลา่งเพือ่ขา้มไปยังสว่นทีต่อ้งการไดโ้ดยตรง 

ขอ้มลูทีเ่ราตอ้งใชใ้นการใหบ้รกิารเกม 

หากคณุลงทะเบยีนบัญชเีพือ่ใชเ้กม เราตอ้งการขอ้มลูบางสว่นจากคณุเพือ่ท าการตัง้คา่บญัชน้ีี 
หากตอ้งการ คณุสามารถใหข้อ้มลูอืน่ ๆ 
เพิม่เตมิเพือ่ปรับแตง่ประสบการณ์การเลน่เกมใหเ้ป็นแบบเฉพาะตวัเอง และเปิดใชง้านคณุสมบตัติา่ง ๆ 
ทีม่ใีหบ้รกิาร หรอืเขา้ร่วมในบรกิารน้ีไดห้ากคณุตอ้งการตดิตอ่เรา 
เราจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูบางอยา่งดว้ยเชน่กัน เพือ่ใหเ้ราสามารถตดิตอ่กลับคณุไดแ้ละจัดการกับขอ้กังวล 
ใด ๆ ตามทีค่ณุแจง้ใหท้ราบ ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เราจะใชข้อ้มลูของคณุอยา่งไร 

เราใชข้อ้มลูของคณุเพือ่น าเสนอฟังกช์นัและบรกิารอกีมากมายซึง่เป็นสว่นประกอบของเกม 
นอกจากน้ีเรายังใชข้อ้มลูของคณุเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการตรวจสอบบญัชเีพือ่สนับสนุนและปรับปรุงเกม 
เราจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคณุตอ่บคุคลทีส่าม ยกเวน้ในกรณีทีเ่ราจ าเป็นตอ้งใหบ้รกิารเกม (เชน่ 
หากคณุเลอืก คณุสามารถบันทกึขอ้มลูบนแพลตฟอรม์ชมุชนออนไลนห์รอืส ารองขอ้มลูของคณุ 
ใชบ้รษัิทในเครอืของเราทัว่โลกเพือ่ชว่ยเราในการน าเสนอเกม) 
หรอืตดิตามความส าเร็จของโปรแกรมการตลาดและโฆษณาของเรา หรอืเราไดรั้บค าสัง่จากศาล 
หน่วยงานทีม่อี านาจ หรอืกฎหมายบังคับ ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เราเปิดเผยขอ้มลูของคณุตอ่ใครบา้ง 

เราใชบ้คุคลทีส่ามบางรายเพือ่ชว่ยใหเ้ราน าเสนอประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ (เชน่ 
บรกิารคลาวดเ์พือ่ส ารองขอ้มลูและบรกิารสนับสนุนของคณุ 
ผูใ้หบ้รกิารวเิคราะหเ์พือ่ด าเนนิการวเิคราะหข์อ้มลู) เมือ่เราใชบ้รกิารบคุคลทีส่าม 
เราท าเพือ่การประมวลผลหรอืจัดเก็บขอ้มลูของคณุตามวตัถปุระสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นสว่
นตัวน้ีเทา่นัน้ นอกจากนี้เรายังมบีรษัิทในเครอืทัว่โลกทีช่ว่ยเราใหบ้รกิารเกม 
และในบางสถานการณ์เราอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูบางอยา่งตามค าสัง่ศาล 
หรอืตามขอ้ผกูพันทางกฎหมายทีต่อ้งปฏบิตั ิขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เราประมวลผลขอ้มลูของคณุในทีใ่ด 

เซริฟ์เวอรข์องเราตัง้อยูใ่นสวเีดน 
ขอ้มลูของคณุสามารถเขา้ถงึไดจ้ากภายนอกประเทศทีค่ณุพ านักอาศยัอยูโ่ดยทมีสนับสนุน วศิวกรรม 
และทมีอืน่ ๆ ทัว่โลก รวมถงึสวเีดน ขอ้มลูเพิม่เตมิ 



 

 

 
 

เราเก็บขอ้มลูของคณุไวน้านเพยีงใด 

โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาขอ้มลูของคณุไวต้ลอดระยะเวลาทีค่ณุยังมบีญัชใีนการเลน่เกมกับเรา 
หรอืจนกวา่บญัชจีะถกูลบตามค าขอของคณุ หลังจากนัน้ขอ้มลูของคณุจะถกูลบ 
(ตามทีอ่ธบิายไวเ้พิม่เตมิในนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี) 
เวน้แตก่ฎหมายทีบ่ังคับใชจ้ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ฉนัจะใชส้ทิธิใ์นขอ้มลูของฉนัไดอ้ยา่งไร 

ขึน้อยูก่ับวา่คณุมถีิน่พ านักอยูใ่นทีใ่ด คณุมสีทิธิบ์างอยา่งเกีย่วกับขอ้มลูของคณุ เชน่ 
สทิธิใ์นการเขา้ถงึเพือ่ขอรับส าเนาขอ้มลูของคณุ หรอืลบขอ้มลูของคณุ 
หรอืจ ากัดหรอืคัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูของคณุ  ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

วธิตีดิตอ่เรา 

หากคณุมขีอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกับเรือ่งใดในนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี 
หรอืตอ้งการใชส้ทิธิใ์ดกต็ามทีค่ณุอาจม ีโปรดตดิตอ่เรา ทีน่ี ่ 

เราจะแจง้ใหค้ณุทราบถงึการเปลีย่นแปลงอยา่งไร 

การเปลีย่นแปลงในนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีจะมกีารโพสตท์ีน่ี่ โปรดกลับมาตรวจสอบหนา้น้ีบอ่ยครัง้ 
เพือ่ดวูา่มกีารปรับปรุงหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีหรอืไม ่ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ขอ้มลูการตดิตอ่ 

ผูค้วบคมุขอ้มลู: 10 Chambers AB อเีมล: privacy@10chambers.com  
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ยนิดตีอ้นรบัสู ่GTFO! 

นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบับน้ีอธบิายถงึชว่งเวลา วธิกีาร 
และเหตผุลของการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีเ่กีย่วขอ้งกบั GTFO (“เกม”) 
และจะก าหนดสทิธแิละตวัเลอืกของคณุในประเด็นทีเ่กีย่วกับขอ้มลูดังกลา่ว โปรดอา่นอยา่งระมัดระวัง 
เพราะมคีวามส าคญัส าหรับคณุทีจ่ะตอ้งเขา้ใจวา่เราเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูของคณุอยา่งไร 
และคณุจะควบคมุขอ้มลูเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งไร  

หากคณุไมเ่ห็นดว้ยกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในลกัษณะทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นนโย

บายความเป็นสว่นตวันี ้ โปรดอยา่ใหข้อ้มลูของคณุเมือ่มกีารรอ้งขอและโปรดหยดุใชเ้กม 

การใชเ้กมแสดงวา่คณุยอมรบักฎของเราเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

ตามทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

 

เกมนี้ไดรั้บการพัฒนาโดย 10 Chambers AB (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา”)  

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลู ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกมคอื 
10 Chambers AB ทีอ่ยูจ่ดทะเบยีนของ 10 Chambers AB คอื Drottninggatan 95A, 113 60 
Stockholm ประเทศสวเีดน 

สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูของเราไดท้ี ่DPO@10chambers.com  

โปรดตดิตอ่เราหากคณุมคี าถามหรอืขอ้กังวลใด ๆ เกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
คณุสามารถตดิตอ่เราไดต้ลอดเวลาที ่privacy@10chambers.com 

1. ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราใช ้

ในสว่นน้ีจะอธบิายถงึขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทตา่ง ๆ ทีเ่ราเก็บรวบรวมจากคณุ 
รวมถงึวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูเหลา่นัน้ดว้ย 
หากคณุตอ้งการทราบเพิม่เตมิเกีย่วกับขอ้มลูบางประเภทและวธิกีารใชข้อ้มลูดังกลา่ว โปรดดสูว่นทีช่ ือ่ 
“เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไร” ดา้นลา่ง  

ดา้นลา่งน้ีคอืสรุปขอ้มลูประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลในระดับสงูทีเ่ราใช:้ 

1. ขอ้มลูทีค่ณุใหก้ับเรา (ไมว่า่โดยตรงหรอืผา่นบคุคลทีส่าม)  
 

• ขอ้มลูการลงทะเบยีนบญัช:ี 
คณุใหข้อ้มลูเกีย่วกับคณุแกเ่ราเมือ่คณุตัง้คา่บญัชเีพือ่ลงทะเบยีนส าหรับเลน่เกม: 
ขอ้มลูทีเ่ราน าเขา้จากบัญช ี Steam ทีค่ณุเชือ่มตอ่เพือ่ตัง้คา่โปรไฟลข์องคณุ 
รวมถงึชือ่ของคณุทีป่รากฏบน Steam และ ID ของคณุบน Steam  

• ขอ้มลูการสนบัสนุนลกูคา้และขอ้คดิเห็น: 
ทีอ่ยูอ่เีมลและเนื้อหาของค าขอรับการสนับสนุนของคณุ 

• ทีอ่ยูอ่เีมล: หากคณุใหท้ีอ่ยูอ่เีมลของคณุแกเ่ราเพือ่รับจดหมายขา่วตามความยนิยอมของคณุ  

2. ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของเกม 
 

เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูบางอยา่งจากคณุโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุใชเ้กม อยา่งเชน่: 
 

• ขอ้มลูเกมของคณุ รวมถงึ ID บน Playfab ขอ้มลูเกม ซึง่รวมถงึขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบ 
ขอ้มลูการเลน่เกม ทีอ่ยู ่ IP ขอ้มลูอปุกรณ์ ซึง่รวมถงึ ID อปุกรณ์ 
แพลตฟอรม์และขอ้มลูเกีย่วกับการใชเ้กมของคณุ เชน่ สถติกิารเลน่ (เชน่ เลเวลและคะแนน) 
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• ทกุครัง้ทีค่ณุโตต้อบกับเรา ตัวอยา่งเชน่ หากคณุตดิตอ่ทมีสนับสนุนของเรา 
เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูรวมถงึอเีมลของคณุและเนื้อหาทีเ่ปิดเผยในอเีมล 

• ขอ้มลูเกีย่วกับการมสีว่นร่วมของคณุในโฆษณาของเรา ซึง่รวมถงึตวัระบทุางเทคนคิ 
ต าแหน่งทีต่ัง้ ขอ้มลูการสือ่สาร ขอ้มลูเมตา และรหัสคกุกี ้ 

• ขอ้มลูเพือ่ใชว้เิคราะหผ์ลการด าเนนิงานทางการตลาดและเกมของเรา ซึง่รวมถงึทีอ่ยู ่ IP 
ขอ้มลูการขายและการใชง้าน ขอ้มลูทางเทคนคิ ตัวระบทุางเทคนคิ ขอ้มลูการมสีว่นร่วม 
และขอ้มลูตดิตอ่ 

2. คกุกี ้

เราใชค้กุกีแ้ละเทคโนโลยอีืน่ทีค่ลา้ยกัน (เชน่ เวบ็บคีอน ไฟลร์ายการบันทกึ สครปิต ์ และ eTags) 
(“คกุกี”้) เพือ่พัฒนาประสบการณ์ของคณุในการใชเ้กม คกุกีค้อืไฟลข์นาดเลก็ 
ซึง่เมือ่ตดิตัง้บนอปุกรณ์ของคณุ จะท าใหเ้ราสามารถมอบคณุลกัษณะและการท างานบางอยา่งใหค้ณุได ้ 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายคกุกีข้องเรา โปรดคลกิทีน่ี ่

3. เด็กและเยาวชน 

เดก็และเยาวชนจะตอ้งไมใ่ชเ้กมเพือ่วตัถปุระสงคใ์ด ๆ 
เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครอง 
(ในกรณีทีส่ามารถเลอืกท าเชน่น้ีไดใ้นเขตอ านาจศาลของคณุ) 

เดก็และเยาวชนในความหมายของเราหมายถงึผูใ้ชท้ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี 
หรอืในบางกรณีทีบ่างภมูภิาคไดก้ าหนดอายขัุน้ต ่าส าหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีแ่ตกตา่งไปจ
ากนี ้ ส าหรับผูใ้ชท้ีพ่ านักอาศัยอยูใ่นบางประเทศ 
เราไดจ้ัดท าตารางดา้นลา่งเพือ่แสดงรายการอายขัุน้ต า่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ภมูภิาคทีผู่ใ้ชพ้ านกัอาศยั อายขุ ัน้ต า่ของผูใ้ช ้

ออสเตรเลยี 18 

เขตเศรษฐกจิยโุรป (เยอรมนีและฝร่ังเศสเทา่นัน้) 16 

ญีปุ่่ น  18 

สาธารณรัฐเกาหล ี 14 

สหราชอาณาจักร 13 

สหรัฐอเมรกิา 13 

 
เราไมเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากเดก็ทีอ่ายตุ า่กวา่น้ีโดยเจตนา ไมว่า่จะเพือ่วัตถปุระสงคใ์ดก็ตาม 
หากคณุเชือ่วา่เรามขีอ้มลูสว่นบคุคลของเดก็หรอืเยาวชนซึง่มอีายตุ า่กวา่เกณฑเ์หลา่น้ีโดยไมไ่ดรั้บความ
ยนิยอมจากบดิามารดา/ผูป้กครอง หรอืหากคณุเป็นบดิามารดาหรอืผูป้กครองของผูใ้ช ้
และตอ้งการเพกิถอนความยนิยอม โปรดตดิตอ่เราที ่ privacy@10chambers.com 
และเราจะลบขอ้มลูดังกลา่ว 

4. เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไร  

สว่นน้ีอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากคณุและเหตุ
ผล ส าหรับผูใ้ชท้ีพ่ านักอาศัยอยูใ่นสหราชอาณาจักร เยอรมนี หรอืฝร่ังเศส 
(“เขตอ านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้ง”) ยังมกีารระบพุืน้ฐานทางกฎหมายทีเ่ราประมวลผลขอ้มลูของคณุดว้ย 

https://gtfothegame.com/cookie-policy
mailto:privacy@10chambers.com


 

 

 
 

ขอ้มลูสว่นบคุคล การใช ้ พืน้ฐานทางกฎหมาย 
(เกีย่วขอ้งเฉพาะในกรณทีีค่ณุพ านกัอ
ยูใ่นเขตอ านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้ง) 

ขอ้มลูทีค่ณุมอบใหเ้รา (ไมว่า่โดยตรงหรอืผา่นบคุคลทีส่าม)  

ID บน Steam, ชือ่ผูใ้ช ้
Steam, ID บน Playfab, 
ทีอ่ยู ่IP, เมอืง, ประเทศ  

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่จัดท า
บัญชขีองคณุส าหรับกา
รเลน่เกมตามค าขอของ
คณุ 

จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ่การปฏบิตัติามสญัญาใน
การใหบ้รกิารเกมแกค่ณุ 

ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้มาเป็นสว่นหนึง่ของเกม 

ขอ้มลูเกม 
ซึง่รวมถงึขอ้มลูการเขา้สูร่
ะบบ (Microsoft Azure 
Playfab): ID บน Steam, 
ชือ่เลน่บน Steam, ทีอ่ยู ่ IP, 
เมอืงและประเทศ, 
ขอ้มลูการเลน่เกม, เลเวล, 
คะแนน, เกมทีเ่ลน่จบเลว้, 
ไอเท็มตกแตง่ 

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ใหข้อ้
เสนอแนะและขอ้มลูเกีย่
วกับการเลน่เกมและควา
มกา้วหนา้ของคณุ 

จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ่การปฏบิตัติามสญัญาใน
การใหบ้รกิารเกมแกค่ณุ 

ขอ้มลูเกม 
ซึง่รวมถงึขอ้มลูการเขา้สูร่
ะบบ (Unity Analytics): 
รหัสผูใ้ช ้ Unity 
(รหัสทีไ่มร่ะบตุวัตน) 
ประเทศและเมอืง 
การด าเนนิการภายในเกม 
ขอ้มลูเซสชนัการเลน่ 
ระบบปฏบิัตกิาร เวอรช์นัของ 
Unity Player และ Unity 
Editor 
รหัสแอปของเกมทีต่ดิตัง้ 

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่วตัถปุ
ระสงคใ์นการวเิคราะห ์

เป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเ
ราทีจ่ะใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ด าเนนิการวเิคราะหข์ ้
อมลูเพือ่การพัฒนาและปรับปรุงเกมตอ่ไป 

ขอ้มลูเกมและขอ้มลูการเข้
าสูร่ะบบ (Unity Cloud 
Diagnostics): 
ระบบปฏบิัตกิารและเวอรช์นั, 
CPU, ขอ้มลูกราฟิกการด์, 
ภาษาของระบบ, 
การผลติและรุ่นอปุกรณ์, 
RAM, เวอรช์นั Unity Player 
และ Unity Editor, ID 
แอปของเกม, 
ความละเอยีดหนา้จอ 

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่วตัถปุ
ระสงคใ์นการวนิจิฉัย 

เป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเ
ราทีจ่ะใชข้อ้มลูน้ีเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการวิ
นจิฉัยเพือ่รับรายงานความลม้เหลวและขอ้
ยกเวน้เพือ่ใหเ้กมยังคงท างานได ้ 

แคมเปญโฆษณาและการ
ตลาด: ตัวระบทุางเทคนคิ, 
ต าแหน่งทีต่ัง้, 
ขอ้มลูการสือ่สาร, 
ขอ้มลูเมตา, รหัสคกุกี,้ ทีอ่ยู ่
IP, ID อปุกรณ์มอืถอื, ID 

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ตดิตา
มแคมเปญโฆษณาและ
การตลาดของเรา 

เป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเ
ราทีจ่ะใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ตดิตามความส าเร็จข
องโปรแกรมการโฆษณาและการตลาดของ
เรา 



 

 

 
 

ISP, ประเภทอปุกรณ์, 
ระบบปฏบิัตกิารและเวอรช์นั, 
เบราวเ์ซอรแ์ละเวอรช์นั, URL 
อา้งองิ, 
ขอ้มลูการเยีย่มชมเว็บไซต ์

ขอ้มลูการแชท: ฟรแีชท 
(ผูใ้ชส้ามารถสือ่สารโดยใชข้ ้
อความทีก่ าหนดเอง) 
และแชทดว้ยเสยีง 
(ส าหรับผูใ้ชท้ีอ่ยูใ่น EEA 
หรอืสวติเซอรแ์ลนด ์
ฟังกช์นัการแชททัง้สองน าเส
นอตอ่ผูใ้ชท้ีอ่ายเุกนิ 16 
ปีเทา่นัน้) 

โปรดทราบวา่ขอ้มลูน้ีจะถกูเก็
บไวใ้นอปุกรณ์ของคณุเทา่นั้
นและไมไ่ดรั้บการประมวลผล
โดยเซริฟ์เวอรข์องเรา 

เราจะอ านวยความสะดว
กในการโพสตก์ารสือ่สา
รของคณุกับผูใ้ชร้ายอืน่ 

มคีวามจ าเป็นตอ่การปฏบิตัติามสญัญาในก
ารใหบ้รกิารแชทภายในเกมแกค่ณุ 

การสนบัสนุนลกูคา้: 
ทีอ่ยูอ่เีมลและเนื้อหาของค า
ขอรับการสนับสนุนของคณุ 

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่: 

• ปรับปรุงบรกิารของเ
รา และ  

• ใหบ้รกิารแกไ้ขปัญ
หา เชน่ 
การจัดการและการ
แกไ้ขปัญหาทางเท
คนคิและบั๊ก 

มคีวามจ าเป็นตอ่การปฏบิตัติามสญัญาในก
ารใหบ้รกิารเกมแกค่ณุและการสนับสนุน 

จดหมายขา่ว: ทีอ่ยูอ่เีมล  เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ใหค้ณุ
ไดรั้บจดหมายขา่วของเ
รา 

เราใชข้อ้มลูน้ีตามความยนิยอมของคณุ 

ขอ้มลูวเิคราะหก์ารตลาด 
(Google Analytics): 
ขอ้มลูและตัวระบทุางเทคนคิ 
ขอ้มลูการมสีว่นร่วม 
และขอ้มลูตดิตอ่ 

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ตดิตา
มความส าเร็จของโปรแ
กรมการโฆษณาและการ
ตลาดของเรา 
หากคณุคลกิลงิกห์รอืโต ้
ตอบกับเน้ือหาทีโ่ฆษณ
าเกม 
เราจะจัดเกบ็ขอ้มลูการวิ
เคราะหก์ารตลาดบางสว่
นไวใ้นโปรไฟลข์องคณุ 

เป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเ
ราทีจ่ะใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ตดิตามความส าเร็จข
องโปรแกรมการโฆษณาและการตลาดของ
เรา 

การตลาด 
(สือ่สงัคมออนไลน)์: 
ขอ้มลูบญัชผีูใ้ชส้ือ่สงัคมออน
ไลนแ์ละความคดิเห็นจากบญั

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่จัดกา
รแพลตฟอรม์สือ่สงัคมอ
อนไลนข์องเราจากสว่น
กลาง   

เป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเ
ราทีจ่ะใชข้อ้มลูน้ีเพือ่จัดการแพลตฟอรม์สื่

อสงัคมออนไลนท์ัง้หมดจากแพลตฟอรม์เ
ดยีว 



 

 

 
 

ชดีังกลา่วในเน้ือหาบนสือ่สงั
คมออนไลนข์องเรา   

ขอ้มลูวเิคราะหก์ารตลาด: 
ทีอ่ยู ่ IP, 
ขอ้มลูการขายและการใชง้าน 
(เชน่ 
ขอ้มลูเกีย่วกับวธิทีีเ่จา้ของข ้
อมลูโตต้อบกับเกมและกจิกร
รมทางการตลาด)  

ขอ้มลูน้ีใชใ้นการสรา้งล
ายนิว้มอื 
ลายนิว้มอืจะสรา้งขึน้แล
ะแฮชเป็นตัวระบแุบบไม่
ระบตุัวตน 

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ตดิตา
มความส าเร็จของโปรแ
กรมการโฆษณาและการ
ตลาดของเรา   

เป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเ
ราทีจ่ะใชข้อ้มลูน้ีเพือ่ตดิตามความส าเร็จข
องโปรแกรมการโฆษณาและการตลาดของ
เรา 

ขอ้มลูแหลง่ทีม่าทางการต
ลาด: ทีอ่ยู ่ IP, ID 
ผูใ้ชท้ีไ่มร่ะบตุวัตน, 
การประทับเวลา, เวอรช์นั 
OS, ความละเอยีดหนา้จอ, 
เขตเวลา, ภาษาของระบบ 
และกจิกรรมในเกม, 
ขอ้มลูแพลตฟอรม์ Steam 

เราใชข้อ้มลูน้ีเพือ่วเิครา
ะหผ์ลการด าเนนิงานทา
งการตลาดและเกมของเ
รา 

เป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเ
ราทีจ่ะใชข้อ้มลูน้ีเพือ่วเิคราะหผ์ลการด าเนิ
นงานทางการตลาดและเกมของเรา 

5. เราจดัเก็บและเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไร 

กลุม่องคก์รของเราท าธรุกจิอยูท่ั่วโลก ตามสญัญาระหวา่งเรากบัคณุในการจัดหาเกมใหแ้กค่ณุ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะถกูประมวลผลบนเซริฟ์เวอรซ์ ึง่อาจไมไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกับทีค่ณุพ านักอาศั

ย แตไ่มว่า่เซริฟ์เวอรข์องเราจะอยูท่ีใ่ด 
เราใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องสทิธิข์องคณุตามนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี 
เซริฟ์เวอรส์ าหรับเกมของเราตัง้อยูใ่นสวเีดน นอกจากนีเ้รายังมทีมีสนับสนุน วศิวกรรม และทมีงานอืน่ ๆ 
ทีอ่าจจะใหก้ารสนับสนุนเกม ซึง่รวมถงึจากสวเีดน 

ในกรณีทีจ่ าเป็นเทา่น ัน้ ทีเ่ราจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกับบคุคลทีส่าม 
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้คอื:  

• บคุคลทีส่ามทีใ่หบ้รกิารสนับสนุนเกมนี ้
รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเพือ่จุดประสงคใ์นการประมวลผลรหสัตั๋วสนับสนุนและการสนับสนุนการสือ่สาร 
การจัดการแพลตฟอรม์สือ่สงัคมออนไลนข์องเรา 
การประมวลผลขอ้มลูการเลน่เกมและการแสดงผลเกม 
เพือ่ใหก้ารวเิคราะหเ์กมเพือ่ปรับปรุงการเลน่เกม 
และเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการจัดหาการตลาดและการโฆษณา 
และตดิตามความส าเร็จของโปรแกรมการตลาดและโฆษณาของเรา 
บรษัิททัง้หมดทีใ่หบ้รกิารแกเ่รานัน้ถกูหา้มมใิหเ้ก็บรักษา ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากการใหบ้รกิารแกเ่รา 

• บรษิทัภายในกลุม่บรษิทัของเราทีป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ใหบ้รกิารเกม 
บรษัิททัง้หมดในกลุม่ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามนโยบายความเป็นสว่
นตัวน้ีเทา่นัน้ 

• หนว่ยงานก ากบัดแูล หนว่ยงานตลุาการ ตลอดจนหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ เพือ่ความปลอดภยั การรกัษาความปลอดภยั 
หรอืการปฏบิตัติามกฎหมาย 



 

 

 
 

มบีางสถานการณ์ทีเ่ราจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับคณุตอ่เจา้หนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด 
เชน่ เพือ่ปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมายหรอืกระบวนการทางกฎหมาย 
บังคับใชข้อ้ก าหนดของเรา แกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภัยหรอืการฉอ้โกง 
หรอืปกป้องผูใ้ชข้องเรา การเปิดเผยเหลา่น้ีอาจท าขึน้โดยคณุใหห้รอืมใิหค้วามยนิยอมกไ็ด ้
และทางเราแจง้หรอืไมแ่จง้ใหค้ณุทราบ 
ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของกระบวนการทางกฎหมายทีช่อบ อาท ิ หมายเรยีก ค าสัง่ศาล 
หรอืหมายคน้ 
เรามักถกูหา้มไมใ่หแ้จง้ใหค้ณุทราบถงึการเปิดเผยดังกลา่วตามขอ้ก าหนดของกระบวนการทางก
ฎหมาย เราอาจขอความยนิยอมจากคณุในการเปิดเผยขอ้มลูตามค าขอของหน่วยงานของรัฐ 
เมือ่หน่วยงานของรัฐนัน้ไมไ่ดอ้อกหมายเรยีก ค าสัง่ศาล หรอืหมายคน้ทีจ่ าเป็น 
เราอาจเปิดเผยขอ้มลูของคณุเพือ่: 

o บังคับใชข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของเรา รวมถงึขอ้ตกลงอืน่ ๆ 
ตลอดจนการสอบสวนการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ 

o ตรวจจับ ป้องกัน หรอืแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภัย การฉอ้โกง 
หรอืปัญหาทางเทคนคิ หรอื 

o ปกป้องสทิธิ ์ ทรัพยส์นิ หรอืความปลอดภัยของเรา ผูใ้ชข้องเรา บคุคลทีส่าม 
หรอืสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอือนุญาตใหท้ าได ้
(การแลกเปลีย่นขอ้มลูกับบรษัิทและองคก์รอืน่  ๆ 
เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการป้องกันการฉอ้โกงและการลดความเสีย่งดา้นเครดติ) 

• บคุคลทีส่ามทีซ่ือ้หุน้ของบรษิทัเราหรอืธุรกจิของเราท ัง้หมดหรอืคดิเป็นสดัสว่นส าคญั 
เราอาจเปิดเผยขอ้มลูของคณุตอ่บคุคลทีส่ามหากเรา (ก) ขาย ถา่ยโอน ควบรวม รวม 
หรอืปรับโครงสรา้งองคก์รสว่นใดสว่นหนึง่ของธรุกจิของเราใหม ่ หรอืควบรวมกจิการ 
ซือ้หรอืจัดตัง้บรษัิทร่วมทนุกับบรษัิทอืน่ 
ซึง่ในกรณีดังกลา่วเราอาจเปิดเผยขอ้มลูของคณุตอ่ผูซ้ ึง่มศีักยภาพทีจ่ะซือ้ เจา้ของใหม ่
หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกลา่วอันจะเกดิกบัธรุกจิของเรา หรอื (ข) 
ขายหรอืโอนทรัพยส์นิใด ๆ ของเรา 
ซึง่ในกรณีน้ีขอ้มลูเกีย่วกับคณุทีอ่ยูใ่นความครอบครองของเราอาจถกูขายเป็นสว่นหนึง่ของทรัพ
ยส์นิเหลา่นัน้ และอาจถกูโอนไปยังผูซ้ ึง่มศีกัยภาพทีจ่ะซือ้ เจา้ของใหม ่ หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายหรอืโอน 

6. การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

เรามุง่ม่ันทีจ่ะรักษาความเป็นสว่นตวัและความสมบรูณ์ของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไมว่า่จะเก็บไวท้ีใ่ด 
เรามนีโยบายการรักษาความปลอดภัยขอ้มลู และการจ ากัดการเขา้ถงึระบบและเทคโนโลยขีองเรา 
อกีทัง้เรายังไดป้กป้องขอ้มลูผา่นการใชม้าตรการป้องกนัทางเทคโนโลย ีอยา่งเชน่ การเขา้รหัส 

แตเ่ป็นทีน่่าเสยีดายที ่ การสง่ขอ้มลูผา่นอนิเทอรเ์น็ตไมม่คีวามปลอดภัยอยา่งสมบรูณ์ 
แมว้า่เราจะใชแ้ละรักษามาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
แตเ่ราไมส่ามารถรับประกันความปลอดภัยของขอ้มลูทีส่ง่ผา่นเกมน้ี หรอืผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตได ้
การสง่ขอ้มลูใดกต็ามถอืเป็นความเสีย่งของคณุเอง  

7. การเก็บรกัษาขอ้มลู 

เราไมเ่ก็บขอ้มลูของคณุไวน้านเกนิความจ าเป็น เวน้แตเ่ราจ าเป็นตอ้งด าเนนิการดงักลา่วตามกฎหมาย 
ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัระยะเวลาทีเ่ราเกบ็ขอ้มลูของคณุ 
โปรดดชูว่งเวลาทีก่ าหนดไวด้า้นลา่ง   

ขอ้มลูสว่นบคุคล นโยบายการเก็บรกัษา 



 

 

 
 

ID บน Steam, ชือ่ผูใ้ช ้
Steam, ID บน Playfab, 
เมอืง, ประเทศ 

เก็บไวต้ลอดอายกุารใชง้านเกมของคณุ (เชน่ 
จนกวา่จะมกีารลบบญัชตีามทีค่ณุขอ ซึง่จะลบออกภายใน 30 วันท าการ) 

ขอ้มลูเกมและสถติกิารเล่
น (Microsoft Azure 
Playfab, Unity 
Analytics, Unity Cloud 
Diagnostics) 

แคมเปญโฆษณาและการ
ตลาด 

ขอ้มลูวเิคราะหก์ารตลาด 

ขอ้มลูการสนับสนุนลกูคา้ 

ขอ้มลูการตลาด 
(สือ่สงัคมออนไลน)์ 

ขอ้มลูการตลาด 
(ขอ้มลูทางเทคนคิ) 

ขอ้มลูแหลง่ทีม่าทางการ
ตลาด 

ขอ้มลูการแชท ขอ้มลูน้ีไมไ่ดจั้ดเกบ็ไวอ้ยา่งถาวรบนเซริฟ์เวอร ์
และจะไดรั้บการประมวลผลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้ความจะถกูสง่ไปยังอปุกรณ์
ของคณุเทา่นัน้ 
หลังจากนัน้ขอ้มลูการแชททัง้หมดจะถกูเกบ็ไวใ้นอปุกรณ์ของคณุเทา่นัน้ 

จดหมายขา่ว จนกวา่จะมกีารยกเลกิการสมัครรับจดหมายขา่ว 
โดยจะมกีารลบขอ้มลูภายใน 30 
วันท าการหรอืเก็บไวต้ลอดอายกุารใชง้านเกมของคณุ (เชน่ 
จนกวา่จะมกีารลบบญัชตีามทีค่ณุขอ ซึง่จะลบออกภายใน 30 วันท าการ) 

 

หากเราจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูของคณุเกนิระยะเวลาเก็บรักษาทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ เชน่ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีบ่ังคับใช ้เราจะจัดเก็บขอ้มลูแยกจากขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทอืน่  

8. สทิธิข์องคณุ 

กฎหมายภายใตเ้ขตอ านาจทางกฎหมายบางแหง่ใหส้ทิธิเ์ฉพาะแกผู่ใ้ชเ้กม ซึง่จะมรีะบไุวใ้นสว่นน้ี 

สว่นนีช้ือ่ “สทิธิข์องคณุ” 
ซึง่จะน ามาบงัคบักบัผูใ้ชท้ ีอ่ยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงัน ัน้หากคณุพ านกัอาศยัอยูใ่นเขตอ านาจทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
โปรดดขูอ้ก าหนดประจ าเฉพาะเขตอ านาจทางกฎหมายเพิม่เตมิ 
เพือ่รบัทราบถงึภาพรวมของสทิธิข์องคณุและวธิกีารใชส้ทิธิเ์หลา่น ัน้  

สว่นยอ่ยทีช่ือ่วา่ “การโฆษณา” ยงัมผีลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชท้ ีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น เกาหล ี สหรฐัอเมรกิา 
และออสเตรเลยี 



 

 

 
 

คณุมสีทิธิบ์างอยา่งเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีอ่ยูใ่นความครอบครองของเรา 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับประเทศทีค่ณุพ านักอาศัยอยู ่ สทิธิบ์างอยา่งมผีลใชใ้นบางกรณีเทา่นัน้ 
(ดังทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นลา่ง) 
เราตอ้งตอบกลับค าขอของคณุเพือ่ใชส้ทิธิเ์หลา่นัน้โดยไมล่า่ชา้อยา่งไมจ่ าเป็นและภายในไมเ่กนิหนึง่เดื
อน (แมว้า่อาจขยายไปอกีสองเดอืนไดใ้นบางกรณี) หากตอ้งการใชส้ทิธิใ์ด ๆ ของคณุ โปรดตดิตอ่เราที ่
privacy@10chambers.com  

การเขา้ถงึ 

คณุมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีอ่ยูใ่นความครอบครองของเรา วธิทีีเ่ราใชข้อ้มลูนัน้ 
และบคุคลทีเ่ราแชรข์อ้มลูนัน้ดว้ย 
คณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหไ้วเ้ป็นสว่นหนึง่ของบัญชขีองคณุโดยการเขา้สูร่ะบบบัญชขีอ
งคณุ หากคณุเชือ่วา่เราครอบครองขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่เกีย่วกับคณุ โปรดตดิตอ่เราที ่
privacy@10chambers.com  

การเคลือ่นยา้ย 

คณุมสีทิธิไ์ดรั้บส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งทีเ่ราด าเนนิการเกีย่วกับคณุ 
ขอ้มลูน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีเ่ราด าเนนิการตามความยนิยอมของคณุ (เชน่ 
ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมเพือ่สง่จดหมายขา่ว) หรอืตามสญัญาระหวา่งเรากบัคณุ (เชน่ ชือ่บญัช)ี 
ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ในสว่น "เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไร" 
คณุมสีทิธิไ์ดรั้บขอ้มลูน้ีในรูปแบบทีเ่ป็นระบบ ใชก้ันทัว่ไป และสามารถอา่นไดด้ว้ยเครือ่ง 
คณุยังมสีทิธทิีจ่ะขอใหเ้ราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ไปยังบคุคลอืน่โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการ 
เราจะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแกค่ณุเกีย่วกับเรือ่งน้ีหากคณุสง่ค าขอดังกลา่ว 

หากคณุตอ้งการใหเ้ราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วไปยังบคุคลทีส่าม 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใหร้ายละเอยีดบคุคลนัน้ในค าขอของคณุ 
โปรดทราบวา่เราสามารถท าไดเ้ฉพาะกรณีทีเ่ป็นไปไดใ้นทางเทคนคิเทา่นัน้ 
โปรดทราบวา่เราอาจไมส่ามารถใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกค่ณุได ้
หากการใหข้อ้มลูสว่นตวันัน้จะเป็นการรบกวนสทิธิข์องผูอ้ืน่ (เชน่ 
การใหข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราถอืครองไวจ้ะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลอืน่ หรอืความลบัทางการคา้ 
หรอืทรัพยส์นิทางปัญญาของเรา)  

การแกไ้ข 

คณุมสีทิธิแ์กไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งของคณุซึง่อยูใ่นความครอบครองของเรา 
คณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีอ่ยูใ่นความครอบครองของเราโดยการเขา้สูร่ะบบบัญชเีกมข
องคณุ หากคณุเชือ่วา่เราครอบครองขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่เกีย่วกับคณุ และขอ้มลูดังกลา่วไมถ่กูตอ้ง 
โปรดตดิตอ่เราที ่privacy@10chambers.com  

การลบ 

คณุสามารถลบบญัชขีองคณุ หรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่ง โดยการเขา้สูร่ะบบบัญชเีกมของคณุ 
หากมขีอ้มลูสว่นบคุคลใดทีค่ณุเชือ่วา่เราประมวลผลและคณุตอ้งการใหเ้ราลบขอ้มลูนัน้ โปรดตดิตอ่เราที ่
privacy@10chambers.com   

เราอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคล 
หากมมีลูเหตทุีช่อบตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูซึง่ใหเ้ราท าเชน่นัน้ (เชน่ 
เพือ่ป้องกันขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมาย หรอืเสรภีาพในการแสดงออก) 
แตเ่ราจะแจง้ใหค้ณุทราบหากเป็นกรณีดังกลา่ว 
ในกรณีทีค่ณุขอใหเ้ราลบขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะบนเกมน้ี และมเีหตผุลทีจ่ะขอลบ 
เราจะใชขั้น้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่พยายามบอกผูอ้ืน่ทีแ่สดงขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืใหล้งิกไ์ปยังขอ้มลูสว่นบุ
คคลเพือ่ลบดว้ย  
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การจ ากดัการประมวลผลเฉพาะการจดัเก็บเทา่น ัน้ 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราหยดุการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีเ่ราถอืครองไวน้อกเหนือจากวตัถุ
ประสงคใ์นการจัดเก็บในบางสถานการณ์ อยา่งไรกต็าม 
โปรดทราบวา่หากเราหยดุการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
เราอาจใชข้อ้มลูดังกลา่วอกีครัง้หากมเีหตอุันสมควรภายใตก้ฎหมายการปกป้องขอ้มลูซึง่ก าหนดใหเ้รา
ท าเชน่นัน้ (เชน่ เพือ่ป้องกันการเรยีกรอ้งสทิธิต์ามกฎหมาย หรอืเพือ่การคุม้ครองของผูอ้ืน่) 
ดังทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ เมือ่เราตกลงทีจ่ะหยดุการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
เราจะพยายามบอกบคุคลทีส่ามทีเ่ราไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ราบ 
เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดห้ยดุการประมวลผลดว้ยเชน่กัน  

การคดัคา้น 

คณุมสีทิธิค์ดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีเ่ราด าเนนิการ 
เราจะพจิารณาค าขอของคณุในกรณีอืน่ ๆ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
โดยตดิตอ่เราที ่privacy@10chambers.com 

ตามขอบเขตทีก่ฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับอนุญาต 
คณุอาจเพกิถอนความยนิยอมทีค่ณุเคยใหไ้วแ้กเ่ราส าหรับกจิกรรมการประมวลผลบางอยา่ง 
โดยตดิตอ่เราที ่ privacy@10chambers.com 
ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
หากคณุไมย่นิยอมใหด้ าเนนิการ หรอืหากคณุเพกิถอนความยนิยอม 
เราอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารตามทีค่าดหวังได ้ 

ประกาศ 

เราอาจสง่ประกาศขอ้มลูถงึคณุเป็นครัง้คราวเมือ่เราเห็นวา่จ าเป็นตอ้งท าเชน่นัน้ (เชน่ 
เมือ่เราระงับการเขา้ถงึเกมชัว่คราวเพือ่ซอ่มบ ารุง หรอืการรักษาความปลอดภัย ความเป็นสว่นตวั 
หรอืการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการ) คณุไมอ่าจเลอืกไมรั่บประกาศเกีย่วกับบรกิารเหลา่น้ี 
ซึง่ไมใ่ชล่ักษณะการสง่เสรมิการขาย 

การโฆษณา 

คณุสามารถเลอืกทีจ่ะหยดุรับโฆษณาทีป่รับใหเ้หมาะกบัเฉพาะบคุคลหรอืโปรโมชัน่ทางการตลาดจากเรา
เมือ่ใชเ้กมไดโ้ดยตดิตอ่เราที ่privacy@10chambers.com 

9. สญัญาและการรอ้งเรยีน  

ค าถาม ความคดิเห็น และค าขอใด ๆ เกีย่วกับนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ีควรสง่ถงึ 
privacy@10chambers.com 

ในกรณีทีค่ณุตอ้งการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัวธิที ีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
โปรดตดิตอ่เราเป็นอนัดบัแรกที ่ privacy@10chambers.com 
และเราจะพยายามด าเนนิการตามค าขอของคณุโดยเร็วทีส่ดุ 
ซึง่จะไมก่ระทบตอ่สทิธิข์องคณุในการเรยีกรอ้งสทิธิก์บัหนว่ยงานคุม้ครองขอ้มลูในประเทศทีคุ่
ณพ านกัอาศยัหรอืท างาน หากคณุคดิวา่เราละเมดิกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู 

10. การเปลีย่นแปลง 

หากเราท าการเปลีย่นแปลงนโยบายสว่นบคุคลน้ี เราจะโพสตน์โยบายความเป็นสว่นตวัทีอ่ัปเดตทีน่ี่ 
โปรดกลบัมาตรวจสอบหนา้น้ีบอ่ยครัง้ 
เพือ่ดวูา่มกีารปรับปรุงหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีหรอืไม ่ 
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11. ภาษา 

เวน้แตก่ฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 
ในกรณีทีม่คีวามคลาดเคลือ่นหรอืไมส่อดคลอ้งกันของนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ีฉบับภาษาอังกฤษและ
ฉบับภาษาทอ้งถิน่ ใหย้ดึตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลกั 

 

  



 

 

 
 

ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ เฉพาะเขตอ านาจทางกฎหมายแหง่ใดแหง่หนึง่โดยเฉพาะ 

เขตอ านาจทางกฎหมายบางแหง่มขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัผูใ้ชเ้กมตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นนี ้

หากคณุเป็นผูใ้ชท้ีพ่ านกัอยูใ่นเขตอ านาจทางกฎหมายแหง่ใดแหง่หนึง่ดา้นลา่ง 
ขอ้ก าหนดทีด่า้นลา่งภายใตช้ือ่เขตอ านาจทางกฎหมายของคณุจะมผีลกบัคณุ 
นอกเหนอืจากขอ้ก าหนดทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัของเราทีด่า้นบน 

ออสเตรเลยี 

ผูรั้บตา่งประเทศ  
 

เราด าเนนิขัน้ตอนอยา่งสมเหตสุมผลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามซึง่พ านักอา
ศัยอยูน่อกออสเตรเลยีจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายความเป็นสว่น
ตัวของออสเตรเลยี อยา่งไรกต็าม 
คณุรับทราบวา่เราไมไ่ดค้วบคมุหรอืยอมรับผดิส าหรับการกระท าหรอืการละเวน้ของผูรั้บขอ้มลูซึง่เป็นบคุ
คลทีส่ามเหลา่น้ี 

การเขา้ถงึ 

คณุมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีอ่ยูใ่นความครอบครองของเรา วธิทีีเ่ราใชข้อ้มลูนัน้ 
และบคุคลทีเ่ราแชรข์อ้มลูนัน้ดว้ย 
คณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหไ้วเ้ป็นสว่นหนึง่ของบัญชขีองคณุโดยการเขา้สูร่ะบบบัญชขีอ
งคณุ หากคณุเชือ่วา่เราครอบครองขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่เกีย่วกับคณุ โปรดตดิตอ่เราที ่
privacy@10chambers.com  

การแกไ้ข 
 

คณุมสีทิธิแ์กไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งของคณุซึง่อยูใ่นความครอบครองของเรา 
คณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีอ่ยูใ่นความครอบครองของเราโดยการเขา้สูร่ะบบบัญชเีกมข
องคณุ หากคณุเชือ่วา่เราครอบครองขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่เกีย่วกับคณุ และขอ้มลูดังกลา่วไมถ่กูตอ้ง 
โปรดตดิตอ่เราที ่privacy@10chambers.com 
 

เดก็และเยาวชน 
 

หากคณุมอีายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
คณุจะตอ้งรับรองวา่คณุไดรั้บความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายในการลงทะเบยีน
บัญชแีละใชง้านเกม 

การด าเนนิธรุกรรมโดยไมร่ะบตุัวตน 
 

หากสามารถท าได ้
เราจะใหส้ทิธิค์ณุเลอืกวา่จะระบตุัวตนของคณุหรอืจะใชน้ามแฝงเมือ่ลงทะเบยีนบญัชหีรอืใชง้านเกม 
คณุรับทราบวา่หากคณุไมไ่ดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลแกเ่รา 
เราอาจไมส่ามารถใหส้ทิธิค์ณุในการเขา้ถงึบางคณุสมบตัหิรอืบางสว่นของเกมได ้
ซึง่รวมถงึการรวมระบบเขา้กบัสือ่สงัคมออนไลนแ์ละการซือ้ในเกม 
 

สทิธิข์องคณุ 
 

หากคณุไมพ่อใจกับการตอบกลับของเราทีม่ตีอ่ค าขอเขา้ถงึ แกไ้ข หรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
คณุสามารถตดิตอ่ส านักกรรมาธกิารขอ้มลูออสเตรเลยี (Office of the Australian Information 
Commissioner) (โทรศัพท:์ +61 1300 363 992 หรอือเีมล: enquiries@oaic.gov.au)  
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การถา่ยโอนขอ้มลู 

ถงึแมเ้ราจะด าเนนิขัน้ตอนอยา่งสมเหตสุมผลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามปฏบิั
ตติามกฎหมายความเป็นสว่นตัวทีค่ลา้ยกบักฎหมายในเขตอ านาจทางกฎหมายของคณุ 
คณุรับทราบและยอมรับวา่เราไมส่ามารถควบคมุการด าเนนิการของผูรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นบคุคลทีส่า
ม และไมส่ามารถรับประกันไดว้า่บคุคลทีส่ามดังกลา่วจะปฏบิัตติามกฎหมายความเป็นสว่นตวัเหลา่นัน้  

แคลฟิอรเ์นยี  

สว่นน้ีมผีลบังคับใชก้ับผูท้ีพ่ านักอาศัยอยูใ่นแคลฟิอรเ์นียทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายคุม้ครองความเป็นสว่นตวัข
องผูบ้รโิภค California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) 
 

การเก็บรวบรวมและเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา 
เราไดเ้กบ็รวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลประเภทตอ่ไปน้ีจากหรอืเกีย่วกับคณุ 
หรอือปุกรณ์ของคณุ: 

• ตัวระบ ุ เชน่ ขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบ, ID บน Playfab, ทีอ่ยู ่ IP, ID อปุกรณ์, โทเค็นอปุกรณ์, 
ทีอ่ยูอ่เีมล และชือ่เลน่ ขอ้มลูน้ีถกูเก็บรวบรวมโดยตรงจากคณุและอปุกรณ์ของคณุ 
และจากแพลตฟอรม์สือ่สงัคมออนไลน ์
หากคณุเลอืกทีจ่ะลงทะเบยีนโดยใชบ้ัญชสีือ่สงัคมออนไลน ์(Steam) 

• ขอ้มลูกจิกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ ๆ เชน่ 
ขอ้มลูของคณุเกีย่วกบัการเลน่เกม วันทีแ่ละการประทับเวลาของการด าเนนิการ 
ขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบและการคลกิสตรมี และขอ้มลูอปุกรณ์อืน่ ๆ 
ตามทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตัวหลกั 
ขอ้มลูน้ีรวบรวมจากคณุและอปุกรณ์ของคณุโดยตรง  

• ขอ้มลูการสนับสนุนลกูคา้ 
• ขอ้มลูการตลาด การวเิคราะห ์และแหลง่ทีม่าของโฆษณา 
• ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีอ่ธบิายในขอ้ยอ่ย (e) ของสว่น 1798.80 รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกับเพศ สญัชาต ิ

หรอือาย ุขอ้มลูน้ีเก็บรวบรวมโดยตรงจากคณุในบรบิทของการเป็นผูบ้รโิภคของเรา 
 

เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่วัตถปุระสงคด์ังตอ่ไปน้ี: 
• เพือ่ใหบ้รกิารเกมแกค่ณุ รักษาบัญชขีองคณุ และใหบ้รกิารลกูคา้ 
• เพือ่ปรับปรุงบรกิารของเรา รวมถงึฟังกช์นัการท างานของเกม 
• เพือ่ด าเนนิการวเิคราะหแ์ละวัดผลการด าเนนิการทางการตลาดของเรา  

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลแตล่ะประเภท โปรดดทูี ่ ตารางน้ี 
ในสว่นหลกัของนโยบายความเป็นสว่นตัว 
 

เราเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้ับหน่วยงานประเภทตอ่ไปน้ี: 
• บรษัิทอืน่ ๆ ภายในกลุม่บรษัิทของเราทีป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ใหบ้รกิารเกม 
• บรษัิทอืน่ ๆ ทีใ่หบ้รกิารในนามของเราเพือ่สนับสนุนเกม 

ซึง่จะมขีอ้หา้มตามสญัญาไมใ่หท้ าการเก็บรักษา ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากการใหบ้รกิารแกเ่รา 

• หน่วยงานก ากับดแูล หน่วยงานตลุาการ และหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย 
• นติบิคุคลซึง่เขา้ซือ้ธรุกจิของเราทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 

 

ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา 
เราไมไ่ดข้ายขอ้มลูสว่นบคุคลของชาวแคลฟิอรเ์นยีตามความหมายของค าวา่ "ขาย" ใน CCPA 

 

สทิธิภ์ายใต ้CCPA: 
 



 

 

 
 

หากคณุเป็นผูพ้ านักอาศัยในแคลฟิอรเ์นีย คณุมสีทิธิท์ีจ่ะ: 
• ขอใหเ้ราเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนี้ตอ่คณุ โดยไมค่ดิคา่ใชจ่้ายซึง่ครอบคลมุ 12 

เดอืนกอ่นหนา้ค าขอของคณุ: 
o ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุทีเ่ราเก็บรวบรวม 
o ประเภทของแหลง่ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 
o วัตถปุระสงคใ์นการรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุ 
o หมวดหมูข่องบคุคลทีส่ามทีเ่ราเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุและประเภทของขอ้

มลูสว่นบคุคลทีเ่ปิดเผย (ถา้ม)ี 
และวัตถปุระสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุ และ 

o ขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกับคณุ 
• ขอใหเ้ราลบขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากคณุ เวน้แต ่CCPA จะรับรูถ้งึขอ้ยกเวน้ และ 
• ปราศจากการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายในการใชส้ทิธิข์องคณุ 

ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารในระดับหรอืคณุภาพทีแ่ตกตา่งกนั 
หรอืการปฏเิสธสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อบใหค้ณุเมือ่คณุใชส้ทิธิข์องคณุภายใต ้CCPA    

 

เรามุง่ม่ันทีจ่ะด าเนนิการตามค าขอทีไ่ดรั้บการยนืยันทัง้หมดภายใน 45 วันตาม CCPA หากจ าเป็น 
การขยายเวลาเพิม่เตมิอกี 45 วันจะมคี าอธบิายสาเหตขุองความลา่ชา้ประกอบไปดว้ย 
 

วธิกีารใชส้ทิธิข์องคณุ 
 

ขัน้แรก คณุอาจตอ้งการเขา้สูร่ะบบบัญชขีองคณุและจัดการขอ้มลูของคณุจากทีน่ั่น 
หากคณุเป็นผูพ้ านักอาศัยในแคลฟิอรเ์นียทีม่กีารบังคับใช ้CCPA คณุยังสามารถใชส้ทิธิเ์กีย่วกับขอ้มลูอืน่ 
ๆ หากม ีไดอ้กีดว้ย โดยตดิตอ่เราที ่privacy@10chambers.com 

ญีปุ่่ น 

อายขัุน้ต า่ 

หากคณุมอีายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
คณุจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายในการลงทะเบยีนบญัชแีละใชง้
านเกม 

ความยนิยอมในการถา่ยโอนขอ้มลูไปยังบคุคลทีส่าม 

เมือ่คลกิ “ยอมรับ” ถอืวา่คณุยนิยอมใหม้กีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยังบคุคลทีส่าม 
ซึง่รวมถงึการถา่ยโอนขอ้มลูขา้มเขตแดนไปยังประเทศใด ๆ ทีเ่รามฐีานขอ้มลูหรอืบรษัิทในเครอื 
โดยเฉพาะสวเีดน แคนาดา เนเธอรแ์ลนด ์และสหรัฐอเมรกิา 
  
 

สทิธิข์องคณุ  
 

คณุสามารถขอใหเ้ราแจง้ใหค้ณุทราบเกีย่วกับวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน เพือ่เปิดเผย แกไ้ข 
หรอืยตุกิารใชง้านหรอืการจัดหา และ/หรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดใด ๆ ทีเ่ราจัดเกบ็ไว ้
ตามขอบเขตทีก่ าหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของญีปุ่่ น 
หากคณุตอ้งการสง่ค าขอดังกลา่ว โปรดตดิตอ่เราที ่privacy@10chambers.com 

สาธารณรฐัเกาหล ี

การใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคลทีส่าม 

เรามอบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหแ้กบ่คุคลทีส่ามดังทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง: 

 

mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com


 

 

 
 

ชือ่ของผูร้บั (และขอ้มลูตดิตอ่) ประเภทของขอ้มลูสว่น
บคุคลทีม่อบให ้

วตัถปุระสงคใ์น
การใชง้านของ
ผูร้บั  

ระยะเวลาการเ
ก็บรกัษาและก
ารใชง้านของ
ผูร้บั 

Microsoft Azure PlayFab 

(https://privacy.microsoft.com/en-
us/privacystatement)  

ID บน Steam, 

ชือ่ผูใ้ชบ้น Steam, ID 
บน Playfab, 

เมอืงและประเทศ, ทีอ่ยู ่
IP (ปกปิดบางสว่น), 

ขอ้มลูการเลน่เกม, 
เลเวล, คะแนน, 
สถานะเกม, ไอเท็ม  

ส าหรับการสรา้งบั

ญช ี การยนืยัน 
และการเขา้สูร่ะบ
บ 

เพือ่ประมวลผลข ้
อมลูเกม 

ตามนโยบายคว

ามเป็นสว่นตัวข
อง Microsoft 
Azure Playfab 

Google Analytics 

(https://policies.google.com/privacy) 

ขอ้มลูทางเทคนคิ 

ตัวระบุทางเทคนคิ 

ขอ้มลูการมสีว่นร่วม 
และขอ้มลูตดิตอ่ 

เพือ่ตดิตามความ

ส าเร็จของแคมเป
ญโฆษณาของเรา 

ตามขอ้ตกลงสิ

ทธิใ์ชง้านของ 

Google 
Developer 

และนโยบายคว
ามเป็นสว่นตัว 

Omnicom Media Group AB (OMD) 

(https://omnicommediagroup.com/priv
acy-notice/) 

ตัวระบุทางเทคนคิ, 
ต าแหน่งทีต่ัง้, 

ขอ้มลูการสือ่สาร, 

ขอ้มลูเมตา, รหัสคุกกี,้ 
ทีอ่ยู ่IP, ID 

อปุกรณ์มอืถอื, ID ISP, 
ประเภทอุปกรณ์, 

ระบบปฏบัิตกิารและเวอร์
ชนั, 

เบราวเ์ซอรแ์ละเวอรช์นั, 

URL อา้งองิ, 
ขอ้มลูการเยีย่มชมเว็บไซ
ต ์

เพือ่วัตถปุระสงคใ์
นการโฆษณา ตามนโยบายคว

ามเป็นสว่นตัวข

อง Omnicom 

Media Group 
AB  

Unity Analytics 

(https://unity3d.com/legal/privacy-
policy)  

รหัสผูใ้ช ้Unity 

(รหัสทีไ่มร่ะบตุัวตน) 
ประเทศและเมอืง 

การด าเนนิการภายในเกม 

ขอ้มลูเซสชนัการเลน่ 
ระบบปฏบัิตกิาร 

เวอรช์นัของ Unity 
Player และ Unity Editor 
รหัสแอปของเกม 

เพือ่ด าเนนิการวเิ
คราะหข์อ้มูล ตามนโยบายคว

ามเป็นสว่นตัวข
อง Unity 
Analytics 

Unity Cloud Diagnostics 

(https://unity3d.com/legal/privacy-
policy)  

ระบบปฏบัิตกิารและเวอร์

ชนั, CPU, 

ขอ้มลูกราฟิกการด์, 
ภาษาของระบบ, 

รุ่นอปุกรณ์, RAM, 
เวอรช์นั Unity Player 

และ Unity Editor, ID 

เพือ่วัตถปุระสงคใ์

นการวนิจิฉัยและเ

พือ่ใหเ้กมยังคง
ท างานได ้ 

ตามนโยบายคว

ามเป็นสว่นตัวข

อง Unity Cloud 
Diagnostics 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://policies.google.com/privacy
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy


 

 

 
 

แอปของเกม, 
ความละเอยีดหนา้จอ 

Mailchimp 
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)  

ทีอ่ยูอ่เีมล 
ขอ้มลูการใชบ้รกิาร เชน่ 

ทีอ่ยู ่IP ระบบปฏบัิตกิาร 

ID เบราวเ์ซอร ์
ขนาดชอ่งมองภาพ 

ขอ้มลูระบบและการเชือ่ม
ตอ่ 

ขอ้มลูบันทกึและขอ้มูลกา
รใชง้าน 

ขอ้มลูประชากรศาสตร ์

ขอ้มลูอปุกรณ์ 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 

และขอ้มลูการมสีว่นร่วมอ
อนไลน์ 

เพือ่สง่จดหมายข่
าว ตามนโยบายคว

ามเป็นสว่นตัวข
อง Mailchimp 

Hootsuite  
(https://www.hootsuite.com/legal/gen
eral-data-protection-regulation)  

ชือ่ รูปภาพ อาย ุเพศ 
ทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์

ความคดิเห็น การตัง้ค่า 

และหมายเลขโทรศัพทท์ี่
ผูใ้ชส้ือ่สงัคมออนไลนใ์ห ้
หรอืโพสต ์

เพือ่จัดการแพลต
ฟอรม์สือ่สงัคมออ

นไลนจ์ากสว่นกล
าง  

ตามนโยบายคว
ามเป็นสว่นตัวข
อง Hootsuite 

Steam Data Suite 

(https://steamdatasuite.com/docs/data
-processing-agreement/)  

ทีอ่ยู ่IP                                                                           

ขอ้มลูการขายและการใช ้

งาน 

เพือ่ตดิตามความ

ส าเร็จของแคมเป
ญโฆษณาของเรา 

ตามนโยบายคว

ามเป็นสว่นตัวข
อง Steam 
Data Suite 

GameSight  

(https://console.gamesight.io/privacy-
policy) 

ขอ้มลูแหลง่ทีม่าทางการ
ตลาด  

เพือ่วเิคราะหผ์ลก

ารด าเนนิงานและ
การด าเนนิการทา

งการตลาดของเก
ม 

ตามนโยบายคว

ามเป็นสว่นตัวข
อง GameSight 

 

การถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปตา่งประเทศ  

เราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้ับบคุคลทีส่ามทีอ่ยูต่า่งประเทศดังน้ี 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/


 

 

 
 

ผูร้บั 
(ขอ้มลูตดิตอ่ผูจ้ดัก
ารขอ้มลู) 

ประเทศทีม่ ี
การถา่ยโอ
นขอ้มลูสว่น
บคุคลของคุ
ณไปยงั 

วนัทีแ่ละวธิ ี
การถา่ยโอ
น 

ประเภทของข้
อมลูสว่นบคุค
ลทีจ่ะถา่ยโอน 

 

วตัถปุระสงคใ์
นการใชง้านข
องผูร้บั  

ระยะเวลาการเ
ก็บรกัษาในกา
รใชง้านของผู้
รบั 

Microsoft Azure 
PlayFab 

(https://privacy.mic

rosoft.com/en-

us/privacystatemen
t)  

สหรัฐอเมรกิา 
สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว  

ชือ่เลน่บน 
Steam และ ID 
บน Steam 

ส าหรับการสรา้ง
บัญช ีการยนืยัน 

และการเขา้สูร่ะ
บบ 

เพือ่ประมวลผล
ขอ้มลูเกม 

ตามเงือ่นไขขอ
ง Microsoft 
Azure Playfab  

Google Analytics 

(https://policies.go
ogle.com/privacy) 

(สหรัฐอเมรกิา 

เวน้แตจ่ะอธบิายไวเ้ป็
นอยา่งอืน่ในนโยบาย

ความเป็นสว่นตัวของ

ผูใ้หบ้รกิาร) 

สหรัฐอเมรกิา 

สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว  ขอ้มลูการมสีว่น

ร่วม 

รวมถงึการรับชม 

การใชง้าน 
สถานะการเขา้สู่

ระบบ 
จะถกูโอนไปยัง 

Google 

เพือ่ก าหนดเป้า
หมายแคมเปญ
การตลาด 

Ad ID 

เพือ่ตดิตามควา
มส าเร็จของแค

มเปญโฆษณาข
องเรา 

ตามเงือ่นไขขอ
ง Google 
Analytics 

 

Omnicom Media 
Group AB (OMD) 

(https://omnicomm

ediagroup.com/priv
acy-notice/) 

สหรัฐอเมรกิา 

สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว  

ขอ้มลูการเยีย่ม

ชมไซตจ์ากเว็บ

ไซต ์
10Chambers: 

รหัสคกุกี,้ ทีอ่ยู ่
IP, ID 

อปุกรณ์เคลือ่น
ที,่ ISP ID, 

ประเภทอุปกรณ์

, 
ระบบปฏบัิตกิาร

และเวอรช์นั, 
เบราวเ์ซอรแ์ละเ

วอรช์นั, URL 

ผูอ้า้งองิ, 
ทีอ่ยูอ่เีมล 

เพือ่วัตถปุระสง
คใ์นการโฆษณา ตามเงือ่นไขขอ

ง OMD 

 

Mailchimp 
(https://mailchimp.

com/legal/privacy/)  
สหรัฐอเมรกิา 

สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว  

ทีอ่ยูอ่เีมล เพือ่สง่ 
จดหมายข่าว ตามเงือ่นไขขอ

ง Mailchimp 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
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https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Unity Analytics 
(https://unity3d.co

m/legal/privacy-

policy)  

สหรัฐอเมรกิา 

สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว  

รหัสผูใ้ช ้Unity 
(รหัสทีไ่มร่ะบตุั

วตน) 

ประเทศและเมอื
ง 

การด าเนนิการภ
ายในเกม 

ขอ้มลูเซสชนักา
รเลน่ 

ระบบปฏบัิตกิาร 

เวอรช์นัของ 
Unity Player 

และ Unity 
Editor 

รหัสแอปของเก
ม 

เพือ่ด าเนนิการวิ
เคราะหข์อ้มลู ตามเงือ่นไขขอ

ง Unity 
Analytics  

 

Unity Cloud 

Diagnostics 
(https://unity3d.co

m/legal/privacy-
policy)  

สหรัฐอเมรกิา 

สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว  

ระบบปฏบัิตกิาร

และเวอรช์นั, 
CPU, 

ขอ้มลูกราฟิกกา
รด์, 

ภาษาของระบบ
, รุ่นอปุกรณ์, 

RAM, เวอรช์นั 

Unity Player 
และ Unity 

Editor, ID 
แอปของเกม, 

ความละเอยีดห
นา้จอ 

เพือ่วัตถปุระสง

คใ์นการวนิจิฉัย
และเพือ่ใหเ้กม
ยังคงท างานได ้

ตามเงือ่นไขขอ

ง Unity Cloud 
Diagnostics  

 

Hootsuite(https://

www.hootsuite.com
/legal/general-data-

protection-

regulation)  

แคนาดา 

สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว  

ชือ่ รูปภาพ อาย ุ

เพศ 
ทีต่ัง้ทางภมูศิา

สตร ์
ความคดิเห็น 

การตัง้ค่า 

และหมายเลขโ
ทรศัพทท์ีผู่ใ้ชส้ื่

อสงัคมออนไล
นใ์หห้รอืโพสต ์

เพือ่จัดการแพล

ตฟอรม์สือ่สงัค
มออนไลนจ์ากส่

วนกลาง 

ตามเงือ่นไขขอ
ง Hootsuite 

Steam Data Suite 
(https://steamdatas

uite.com/docs/data
-processing-

agreement/)  

เนเธอรแ์ลนด ์

สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว  

ทีอ่ยู ่IP                                                                            
ขอ้มลูการขายแ
ละการใชง้าน 

เพือ่ตดิตามควา
มส าเร็จของแค

มเปญโฆษณาข
องเรา 

ตามเงือ่นไขขอ
ง Steam Data 
Suite 

 

GameSight  

(https://console.ga

mesight.io/privacy-
policy) 

สหรัฐอเมรกิา 

สง่ขอ้มูลเป็น
ครัง้คราว 

ขอ้มลูแหลง่ทีม่
าทางการตลาด  

เพือ่วเิคราะหผ์ล
การด าเนนิงานแ

ละการด าเนนิกา
รทางการตลาด
ของเกม 

ตามนโยบายคว
ามเป็นสว่นตัวข
อง GameSight 
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การท าลายขอ้มลู 

ขอ้มลูสว่นบคุคลจะไดรั้บการเก็บรักษาตามระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มลูดังทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 
“การเก็บรักษาขอ้มลู” 
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีใ่ชด้ าเนนิการตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรอืการใชง้านแลว้ 
และถงึก าหนดระยะเวลาการครอบครองขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วแลว้ 
จะถกูท าลายในลักษณะทีไ่มส่ามารถน ากลับคนืมาไดอ้กี 
โดยมขีอ้ยกเวน้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ าหนดไวด้า้นลา่ง 
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีจั่ดเก็บในไฟลอ์เิลก็ทรอนกิสจ์ะถกูลบอยา่งปลอดภัยในลกัษณะทีไ่มส่ามารถน ากลับคื
นมาไดอ้กี โดยใชว้ธิกีารทางเทคนคิ 
สว่นขอ้มลูทีต่พีมิพอ์อกมาจะถกูท าลายโดยการฉีกท าลายหรอืการเผาขอ้มลูดังกลา่ว  

ขอ้มลูสว่นบคุคลดังทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น “การเก็บรักษาขอ้มลู” 
จะตอ้งไดรั้บเกบ็รักษาตามกฎหมายตอ่ไปนี้: 
 

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้รโิ

ภคในการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

ฯลฯ 

มาตรา 6 

ของกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริ

โภคในการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

ในการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสห์รอื
การขายทางไปรษณีย:์ 

• บันทกึเกีย่วกับการตดิฉลากแ
ละการโฆษณา (6 เดอืน) 

• บันทกึเกีย่วกับการท าหรอืกา

รเพกิถอนสญัญา (5 ปี) 
• บันทกึเกีย่วกับการช าระราคา

และการจัดหาสนิคา้และบรกิ

าร (5 ปี) 
• บันทกึเกีย่วกับบรกิารลูกคา้ห

รอืการแกไ้ขขอ้พพิาท (3 ปี) 

กฎหมายการคุม้ครองความลับในก
ารสือ่สาร 

มาตรา 41 ของพระราชกฤษฎกีา 
มาตรา 15-2 

ของกฎหมายการคุม้ครองความลับใน
การสือ่สาร 

• ระเบยีนบันทกึ ทีอ่ยู ่IP (3 

เดอืน) 
• วันทีท่ าการสือ่สารทางไกลโ

ดยผูใ้ช ้

เวลาทีเ่ร ิม่และสิน้สดุการสือ่ส
ารทางไกล 

ความถีใ่นการใชง้าน (12 
เดอืน) 

สทิธิข์องคณุ  

คณุสามารถใชส้ทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลโดยการขอสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุค
ล หรอืการแกไ้ข การลบ หรอืการระงับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ฯลฯ ตามกฎหมายทีบ่ังคับใช ้เชน่ 
กฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (“PIPA”)  

คณุยังสามารถใชส้ทิธิเ์หลา่น้ีผา่นผูป้กครองตามกฎหมายหรอืบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตจากคณุใหใ้ชส้ทิธิน้ี์ 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีน้ี 
คณุจะตอ้งยืน่หนังสอืมอบอ านาจใหแ้กเ่ราโดยสอดคลอ้งกับระเบยีบขอ้บังคับในการบังคับใช ้PIPA  

เมือ่ไดรั้บค าขอของคณุ 
เราจะใชม้าตรการทีจ่ าเป็นทัง้หมดโดยไมล่า่ชา้และสอดคลอ้งกับกฎหมายทีบ่ังคับใช ้เชน่ PIPA 

คณุยังสามารถเพกิถอนความยนิยอมหรอืขอใหม้กีารระงับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลไดต้ลอดเวลา  

การใชง้านและขอ้ก าหนดเพิม่เตมิของขอ้มลูสว่นบคุคล 



 

 

 
 

ตามขอ้ก าหนดของ PIPA เราสามารถใชห้รอืใหข้อ้มลูสว่นบคุคลภายในขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุ
สมผลกบัจุดประสงคเ์ริม่ตน้ของการเก็บรวบรวม โดยพจิารณาวา่เกดิผลเสยีตอ่เจา้ของขอ้มลูหรอืไม ่และ
มกีารใชม้าตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ความปลอดภัย เชน่ การเขา้รหัสหรอืไม ่ฯลฯ  เราจะพจิารณาดว้ยความระมั
ดระวังวา่ควรจะใชห้รอืใหข้อ้มลูสว่นบคุคลหรอืไม ่โดยพจิารณาจากสถานการณ์ทั่วไป ซึง่รวมถงึกฎหมาย
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ PIPA วตัถปุระสงคใ์นการใชง้านหรอืการจัดหาขอ้มลูสว่นบคุคล วธิกีารใ
ชห้รอืใหข้อ้มลูสว่นบคุคล รายการขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะใชห้รอืจัดหา เรือ่งทีเ่จา้ของขอ้มลูใหค้วามยนิยอ
มหรอืไดรั้บแจง้/เปิดเผยตอ่เจา้ของขอ้มลู ผลกระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูตอ่การใชห้รอืขอ้ก าหนด และมาต
รการทีใ่ชเ้พือ่ปกป้องขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลู  ขอ้พจิารณาเฉพาะมดีังตอ่ไปน้ี: 
 

• การใชง้าน/การจัดหาเพิม่เตมิน้ีเกีย่วขอ้งกับวัตถปุระสงคเ์ริม่แรกของการเก็บขอ้มลูหรอืไม่ 

• การใชง้าน/การจัดหาเพิม่เตมิน้ีสามารถคาดการณ์ไดห้รอืไม่ 

เมือ่พจิารณาจากสถานการณ์ทีม่กีารเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

และแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกับการประมวลผล 

• การใชง้าน/การจัดหาเพิม่เตมิน้ีละเมดิผลประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูอยา่งไมเ่ป็นธรรมหรอืไม่ และ 

• มกีารใชม้าตรการรักษาความปลอดภัยทีจ่ าเป็น เชน่ การแฝงขอ้มลู หรอืการเขา้รหสั หรอืไม ่

การตดิตอ่ 

ในการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและจัดการขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

เราไดแ้ตง่ตัง้ฝ่ายงานตอ่ไปน้ีขึน้เพือ่ท าหนา้ทีจั่ดการและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ  

• ฝ่ายการคุม้ครองขอ้มลูมหีนา้ทีรั่บผดิชอบการจัดการและความปลอดภัยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

• อเีมล: privacy@10chambers.com  
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