
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ BYTECRUNCH

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (“นโยบาย”) ฉบบันี�จะอธบิายถงึวธิทีี�ทาง Bytecrunch จะรวบรวม
ดแูล
จัดเกบ็ และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึขอ้มลูเกี�ยวกบัพนักงานที�เราจัดเกบ็ไว ้นโยบายฉบบันี�เป็น
สว่นหนึ�งของขอ้กําหนดและเงื�อนไขการใชง้านสําหรับผลติภณัฑ ์ซอฟตแ์วร ์และบรกิารทั �งหมดที�จัดทํา
โดย Bytecrunch

สําหรับวตัถปุระสงคข์องนโยบายฉบบันี� โปรดทราบวา่:

I. “Bytecrunch” ในที�นี�หมายถงึ Bytecrunch Technologies Co., Ltd.
II. “พวกเรา / เรา” ในที�นี�หมายถงึ Bytecrunch และพนักงาน / เจา้หนา้ที� / ผูทํ้าสญัญา ทั �งที�อยูใ่น

ประเทศไทย และตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งทกุคน
III. “บรกิาร” ในที�นี�หมายถงึ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Bytecrunch ที�ทา่นเขา้เยี�ยมชม คลกิดู

สมคัรใช ้หรอืกําลงัใชง้านอยู ่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง ซอฟตแ์วรข์อง ByteHR ซอฟตแ์วรข์อง
ClaasicHR การฝึกอบรบเพื�อใชง้านซอฟตแ์วร ์การตั �งคา่และการนําซอฟตแ์วรไ์ปใช ้
การบรกิารอพัโหลดขอ้มลู การสาธติการใชง้านจากฝ่ายขาย กจิกรรมในการการรวบรวมความ
ตอ้งการ วดีโิอเพื�อการตลาด เว็บไซตข์อง Bytecrunch การโฆษณา การสมัมนาออนไลน์
การชว่ยเหลอืหรอืสนับสนุนผา่นอเีมล / แชท / โทรศพัท ์ฯลฯ จากทาง Bytecrunch

IV. “ขอ้มลูสว่นบคุคล” ในที�นี�หมายถงึ ขอ้มลูเกี�ยวกบับคุคลธรรมดาซึ�งชว่ยใหร้ะบตุวัตนของ
บคุคลดงักลา่วได ้ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม แตจ่ะไมร่วมถงึขอ้มลูของบคุคลที�เสยีชวีติแลว้
ตวัอยา่งของขอ้มลูสว่นบคุคลรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง ชื�อสกลุของพนักงาน บตัรประจําตวั
ประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ฯลฯ

V. “ขอ้มลูสว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหว” ในที�นี�หมายถงึ ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทตา่ง ๆ ที�ระบุ
ในมาตรา 26 ของพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล อนัไดแ้ก ่ขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยว
กบัเชื�อชาต ิเผา่พันธุ ์ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชื�อในลทัธ ิศาสนาหรอืปรัชญา
พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มลูสหภาพแรงงาน
ขอ้มลูพันธกุรรม ขอ้มลูชวีภาพ หรอืขอ้มลูอื�นใด ซึ�งกระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใน
ทํานองเดยีวกนัตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด

VI. “ลกูคา้” / “บรษิทั” ในที�นี�หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารของ Bytecrunch ที�สมคัรใชบ้รกิารของ
Bytecrunch

VII. “พนกังาน” ในที�นี�หมายถงึ บคุคลธรรมดาทกุคนที�เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้ รวมถงึบคุคลใดกต็ามที�
ขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูสว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหว ถกูจัดเกบ็ จัดการ และประมวลผล
บนซอฟตแ์วรข์อง Bytecrunch

VIII. “พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล” ในที�นี�หมายถงึ พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎ ขอ้บงัคบั แนวปฏบิตั ิประกาศ และคําสั�งใด ๆ ที�ออกโดยอาศยั
อํานาจของพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ตามที�อาจมกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ ออก
เพิ�มเตมิ หรอืออกเพื�อใชบ้งัคบัแทนที�เป็นคราว ๆ ไป

IX. “องคก์ร” / “พนัธมติร” ในที�นี�หมายถงึ บคุคลภายนอก กลุม่ องคก์ร หรอืคูค่า้ ที� Bytecrunch
ไดต้กลงทําสญัญาดว้ย เพื�อใหพั้นธมติรเหลา่นั�นใหบ้รกิารที�มปีระสทิธภิาพแกล่กูคา้



ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล VS ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล

1. Bytecrunch ทําหนา้ที�เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลซึ�งมซีอฟตแ์วรท์ี�ใชใ้นการจัดเกบ็ จัดการ
และประมวลผล ขอ้มลูของพนักงานที�เป็นของลกูคา้

2. Bytecrunch ทําหนา้ที�เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลโดยจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อให ้
บรกิารอยา่งเหมาะสมอยา่งตอ่เนื�อง

การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล (ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล)

3. ลกูคา้จัดเกบ็ขอ้มลูทั �งขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูสว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหว ของพนักงานของ
ลกูคา้ไวบ้นซอฟตแ์วรข์อง Bytecrunch

4. ในฐานะที� Bytecrunch เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล เราถอืวา่ลกูคา้ทกุคน (ผูค้วบคมุขอ้มลู
สว่นบคุคล) ไดรั้บความยนิยอมอยา่งชดัแจง้จากพนักงานของลกูคา้ ในการจัดเกบ็ จัดการ และ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูสว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหวบนซอฟตแ์วรข์อง Bytecrunch

5. Bytecrunch ไมรั่บผดิชอบตอ่วธิกีารจัดเกบ็ จัดการ และประมวลผล ขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลู
สว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหวของพนักงาน ที�กระทําโดยลกูคา้

การเก็บรวบรวม และการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล)

6. Bytecrunch แนะนําเป็นอยา่งสงูใหพ้นักงานตรวจสอบรายละเอยีดพนักงานของตนเอง และลบ
เอกสารที�สามารถระบตุวัตน หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหว เชน่ ศาสนา เชื�อชาต ิหรอื
ขอ้มลูสขุภาพ ออกจากซอฟตแ์วรข์อง ByteHR และซอฟตแ์วรข์อง ClassicHR

7. Bytecrunchใชค้วามพยายามอยา่งดทีี�สดุในการเกบ็รวบรวมเฉพาะขอ้มลูสว่นบคุคลที�จําเป็น เกี�ยวขอ้ง
และเหมาะสม เพื�อบรรลวุตัถปุระสงคท์ี�กําหนดในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี�เทา่นั�น
ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที� Bytecrunch ประมวลผลไดแ้ก่

ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู

ขอ้มลูที�ใชใ้นการระบตุวัตนประเภทที� 1:
ชื�อ นามสกลุ อเีมล หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื

เพื�อใหบ้รกิารตา่ง ๆ เชน่ การสาธติการใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์การฝึกอบรมการใชง้านซอฟตแ์วร์
การสง่อเีมลที�ใชเ้พื�อวตัถปุระสงคท์างการตลาด
การแจง้เตอืนทางอเีมล การทําการตลาดและการ
โฆษณาอื�น ๆ

ขอ้มลูที�ใชใ้นการระบตุวัตนประเภทที� 2:
ชื�อผูใ้ชง้าน รหสัผา่น ตําแหน่ง GPS ภาพถา่ย

เพื�อลงชื�อเขา้ใชง้านเว็บแอปพลเิคชนั และ
แอปพลเิคชนัมอืถอื ของ ByteHR
เพื�อใชสํ้าหรับการบนัทกึเวลาเขา้ / ออกงานออ
นไลน ์(e-checkin) ของพนักงานที�มตีารางกะ



ขอ้มลูที�เกบ็รวบรวมโดยอตัโนมตัิ
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการเขา้ถงึและเยี�ยมชมเว็บไซตข์อง
Bytecrunch หนา้เว็บเพจที�เขา้เยี�ยมชม
ประวตักิารคน้หาบนเว็บไซต ์ไอพแีอดเดรส
ประเภทและรปูแบบของเบราวเ์ซอร ์หนา้เว็บเพจที�
นํามาสูเ่ว็บไซต ์ระบบปฏบิตักิาร การบนัทกึวนัและ
เวลา (date and timestamp) และเสน้ทางการใช ้
งานเว็บไซต ์(clickstream data) ที�เกบ็รักษาไว ้
ในไฟลบ์นัทกึขอ้มลู

เพื�อพัฒนาประสบการณใ์นการเขา้ชมเว็บไซตท์ี�ดี
ยิ�งขึ�น และแสดงโฆษณาทางการตลาดที�
เหมาะสมใหก้บัผูเ้ชา้ชมเว็บไซต์

การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในดา้นอื�น ๆ

8. เราอาจเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน กรรมการบรษัิท ผูไ้ดรั้บผล
ประโยชน ์ผูถ้อืหุน้ และตวัแทนที�ไดรั้บอนุญาตเพื�อวตัถปุระสงคอ์ยา่งนอ้ยหนึ�งขอ้ดงัตอ่ไปนี�:

a. เพื�อสรา้งตวัตนและประวตัิ
b. เพื�อประมวลผลแอปพลเิคชนัสําหรับผลติภณัฑห์รอืบรกิารใด ๆ ที�เรานําเสนอหรอืจัด

จําหน่าย (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงผลติภณัฑข์องบคุคลที�สาม)
c. จัดหาผลติภณัฑ ์และบรกิารที�ทา่น หรอืพนักงานในบรษัิทของทา่นตอ้งการ
d. จัดทํารายงานทางการตลาด ขอ้บงัคบั การจัดการสถติหิรอือื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และทําการ

วเิคราะหข์อ้มลู
e. จัดการประชมุ หรอืปฏบิตัติามนโยบาย และขั �นตอนภายในของเรา (หรอืบคุคลที�สามใน

องคก์รของเรา) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หรอืคําสั�งศาล
f. ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท์างกฎหมาย
g. จัดการขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะตา่งๆ
h. อํานวยความสะดวกในการมอบหมาย การสง่มอบ การมสีว่นรว่มในสทิธ ิหรอืภาระผกูพัน

ของเราตามความเหมาะสม
i. สําหรับการเรยีกรอ้งดา้นประกนัหรอืขอ้เสนอใด ๆ ที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ทา่น
j. สําหรับการตลาดทางตรงและการพัฒนาธรุกจิของทา่นรวมถงึพนักงานของทา่น (รวมถงึ

แตไ่มจํ่ากดัเพยีงผลติภณัฑข์องบคุคลที�สาม)
k. เพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิภายในอื�น ๆ เพื�อใหเ้ราสามารถปรับปรงุบรกิารของเราสําหรับ

ทา่นและพนักงานที�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทของทา่นได ้
l. วจัิยตลาด สํารวจ และวเิคราะหข์อ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารหรอืผลติภณัฑใ์ด ๆ ที�เรา

จัดหาให ้(ไมว่า่จะดําเนนิการรว่มกบับคุคลอื�นหรอืไมก่ต็าม) ซึ�งอาจเกี�ยวขอ้งกบัทา่น
หรอืพนักงานที�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทของทา่น

m. เพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวตัถปุระสงคข์า้งตน้

9. ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานจะถกูเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบั อยา่งไรกต็ามเพื�อดําเนนิการตามวตัถุ
ประสงคท์ี�ระบไุวข้า้งตน้ ทาง Bytecrunch อาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วกบัองคก์ร หน่วย
งาน และผูทํ้าสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง หรอืในเครอืไมว่า่จะในประเทศไทยหรอืที�อื�น ๆ และเพื�อตรวจสอบ



ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลที�เปิดเผยนั�นจะถกูเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และปลอดภยั โปรดทราบวา่การ
สนับสนุนดา้นเทคนคิ หรอืการชว่ยเหลอืลกูคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล อาจให ้
บรกิารโดยตวัแทนของ Bytecrunch ทั �งในหรอืนอกประเทศไทย

10. ในกรณีที�ทา่น หรอืพนักงานที�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทของทา่น ไดส้มคัร หรอืใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ของ Bytecrunch และพันธมติรของเรา Bytecrunch อาจรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่นกบัทางพันธมติรของเรา เพื�อทําการตลาดและโปรโมทผลติภณัฑ ์บรกิาร ขอ้เสนอ หรอื
กจิกรรม ที�ทางพันธมติรของเราคาดวา่จะตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของทา่น หรอื
พนักงานทา่นนั�น ตามความเหมาะสม

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

11. เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานที�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทของทา่นใหก้บั:
a. พันธมติรของ Bytecrunch และบคุคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งที�เชื�อถอืได ้
b. ผูป้ระกนั หรอืบรษัิทประกนัภยัของเรา
c. สมาคมหรอืองคก์รวชิาชพีที�มผีลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลนั�น
d. กองทนุประกนัสงัคม กรมสรรพากร กรมแรงงานหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ
e. พนักงาน เจา้หนา้ที� ตวัแทน และผูทํ้าสญัญาของ Bytecrunch ที�อยูใ่นและนอก

ประเทศไทยเพื�อชว่ยเหลอืเราในการใหบ้รกิาร

12. เราจะถอืวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วเป็นขอ้มลูสว่นตวั และถอืเป็นความลบัและนอกเหนอืจาก
ฝ่ายที�ระบไุวข้า้งตน้ เราจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วแกบ่คุคลอื�นยกเวน้:

a. ไดรั้บอนุญาตจากทา่นเรยีบรอ้ยแลว้
b. ในกรณีที�กฎหมายกําหนดหรอืไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายแลว้
c. ในกรณีที�จําเป็นหรอืไดรั้บอนุญาตตามคําสั�งศาลใด ๆ
d. ในกรณีที�เราตอ้งปฏบิตัติามภาระหนา้ที�ของเราตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

การจดัเก็บ และความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล

13. Bytecrunch ใหค้วามสําคญัเรื�องการละเมดิความเป็นสว่นตวัอยา่งจรงิจัง พนักงานและผูทํ้าสญัญา
ของเราไดรั้บการฝึกอบรมใหจั้ดการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไดม้าตรฐาน รวมถงึเราเคารพความเป็น
สว่นตวั และรักษาความลบัอยา่งสงูสดุ หากพนักงานของเราไมป่ฏบิตัติามจะถกูลงโทษทางวนัิย
พนักงานและผูทํ้าสญัญาของ Bytecrunch ที�อยูใ่นและนอกประเทศไทยมภีาระผกูพันตามสญัญาใน
การเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลที�พวกเขาตอ้งจัดการเพื�อใหบ้รกิารแกท่า่นอยา่งปลอดภยั

14. เราจัดเกบ็ขอ้มลูในพื�นที�เกบ็ขอ้มลูบนคลาวดข์อง Microsoft Azure ประเทศสงิคโปร ์หากตอ้งการ
ทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการรักษาความปลอดภยั และการตรวจสอบศนูยข์อ้มลู โปรดเขา้
ชม ความปลอดภยัของศนูยข์อ้มลูของ Microsoft

https://docs.microsoft.com/th-th/compliance/assurance/assurance-datacenter-security


15. เรายงัจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยเอกสาร และไฟลด์จิทิลัอื�น ๆ เราไดดํ้าเนนิการตามขั �นตอนที�
เหมาะสมเพื�อปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลจากการแทรกแซงและการสญูหายรวมถงึการใชง้านในทางที�
ผดิ การรบกวนและทําใหส้ญูหาย การเขา้ถงึ การแกไ้ขดดัแปลง หรอืการเปิดเผยโดยที�ไมไ่ดรั้บ
อนุญาต เราอาจจําเป็นตอ้งจัดการกบัขอ้มลูที�ถกูเกบ็บนัทกึตามระยะเวลาที�เราเห็นวา่สมควร
อยา่งไรกต็ามเมื�อเราพจิารณาแลว้วา่ขอ้มลูเหลา่นั�นไมจํ่าเป็นอกีตอ่ไป เราจะทําการลบรายละเอยีด
ทั �งหมดที�ระบตุวัพนักงาน และ / หรอื ทําลายบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วทั �งหมด

16. เรามั�นใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไดรั้บจัดการตามนโยบายฉบบันี� พรอ้มดว้ยการคุม้ครองตามที�
พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และกฎหมายอื�นที�คลา้ยคลงึกนัในประเทศที�เราดําเนนิการ

ความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นบคุคล

17. เราดําเนนิการตามขั �นตอนที�สมเหตสุมผลเพื�อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลทั �งหมดเป็นขอ้มลูลา่สดุ
และถกูตอ้ง เราทราบวา่ขอ้มลูการตดิตอ่และขอ้มลูอื�น ๆ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้

18. หากพนักงานที�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทของทา่นตอ้งการที�จะลบขอ้มลูสว่นบคุคลที�เกบ็ไวก้บัเรา โปรด
ตดิตอ่ทมีงานของเรา ถงึกระนั�น Bytecrunch อาจเกบ็รักษาขอ้มลูบางอยา่งของพนักงานทา่นนั�น
ไวต้ามที�กฎหมายกําหนด

19. ทา่น หรอื พนักงานอาจรอ้งขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็ไว ้หากพบวา่ขอ้มลูดงักลา่ว
ไมถ่กูตอ้ง ไมส่มบรูณ ์ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมเ่กี�ยวขอ้ง หรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิ เราจะดําเนนิการแกไ้ข
ขอ้มลูดว้ยความรับผดิชอบโดยเร็วที�สดุ และสง่ตอ่ขอ้มลูที�ไดรั้บการแกไ้ขใหก้บับรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง
ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ความยนิยอม

20. หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกบันโยบายฉบบันี� โปรดอยา่ใช ้หรอืเขา้ถงึบรกิารของเราตอ่ไป

21. ผูใ้ชบ้รกิารของเราทกุคน (บรษัิท และ พนักงาน) จะตอ้งเห็นดว้ยกบันโยบายฉบบันี�ในการที�
จะใชง้านบรกิารของเราตอ่ไป

22. การเปิดเผย หรอืใหข้อ้มลูสว่นบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานของทา่น บรษัิทของทา่นรับรอง
และรับประกนัวา่:

a. ไดรั้บความยนิยอมจากพนักงานเหลา่นั�นสําหรับการรวบรวม ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท์ี�ระบไุวข้า้งตน้

b. ทา่นเห็นดว้ยกบันโยบายนี�และ
c. ทา่นไดรั้บความยนิยอมเป็นเอกฉันทจ์ากพนักงานดงักลา่ววา่พวกเขาอาจไดรั้บ

การตดิตอ่จากเราหรอืองคก์รในเครอืของเราในจดุประสงคด์า้นการตลาดหรอืวตัถุ
ประสงคอ์ื�น ๆ



23. หากพนักงานมกีารเพกิถอนถอนความยนิยอมภายในนโยบายของเรา บรษัิทของทา่นยนิยอม
ที�จะแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัท ีซึ�งการเพกิถอนนี�จะเป็นผลให ้Bytecrunch
อาจจะไมอ่ยูใ่นฐานะที�จะใหบ้รกิารแกท่า่นได ้การเพกิถอนยงัอาจถอืไดว้า่เป็นการยกเลกิขอ้
ผกูพันทางสญัญาใด ๆ และการละเมดิภาระผกูพันตามสญัญาหรอืภาระผกูพันโดยทา่น สทิธิ�
ทางกฎหมายและการเยยีวยาของเราจะถกูยกเลกิตามที�ระบไุวข้า้งตน้อยา่งชดัเจน

คกุกี�ของเว็บไซต์

24. เราใชค้กุกี�บนเว็บไซตข์องเรา คกุกี�คอืไฟลท์ี�เราใสไ่วใ้นคอมพวิเตอรข์องทา่นซึ�งจะบนัทกึขอ้มลู
เกี�ยวกบัการเยี�ยมชมและการใชง้านเว็บไซตข์องทา่นเพื�อปรับปรงุประสบการณก์ารเขา้เว็บไซต์
ของทา่นใหด้ยี ิ�งขึ�น

25. หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัประเภท และวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ขอ้มลูของ
คกุกี� โปรดเขา้ชม นโยบายการใชค้กุกี� ของเรา

26. ทา่นสามารถปิดหรอืเปิดการใชง้านคกุกี�ผา่นการตั �งคา่เว็บเบราวเ์ซอรข์องทา่น  หากทา่นปิดการใช ้
งานหรอืบล็อกคกุกี�บนเว็บไซตข์องเรา ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ถงึฟังกช์นัที�ดําเนนิการโดย
เว็บไซตข์องเราไดท้ั �งหมด

27. ขอ้มลูสว่นบคุคลที�เรารวบรวมจากทา่นผา่นคกุกี�ของเราอาจถกูสง่ตอ่ไปยงัผูใ้หบ้รกิารบคุคลที�สาม
(ไมว่า่จะในหรอืนอกประเทศไทย) เพื�อจัดการหรอืปรับปรงุเว็บไซตข์องเราสําหรับการเกบ็ขอ้มลู

28. การที�ทา่นเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องเรา ถอืเป็นการยนิยอมใหเ้ราใชค้กุกี�ตามนโยบายฉบบันี�

การสอบถาม สง่คาํขอ และขอ้รอ้งเรยีน

หากทา่นตอ้งการสอบถาม สง่คําขอ และรอ้งเรยีน เกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ โปรดตดิตอ่เราผา่น
อเีมล support@byte-hr.com หรอื sales@byte-hr.com นอกจากนี�ทา่นยงัสามารถตดิตอ่เราผา่น
ทางโทรศพัทด์ว้ยหมายเลขตดิตอ่ที�ระบไุวใ้นเว็บไซตข์องเรา สง่ขอ้ความผา่นแชทบนเว็บไซตข์องเรา
หรอืสง่มาที� Bytecrunch Technologies, 22/40 Soi Latphrao 21, Lumpini Town Residence,
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

https://byte-hr.com/Cookie-Policy-Bytecrunch-TH.pdf
mailto:support@byte-hr.com
mailto:sales@byte-hr.com

