
นโยบายความเป็นสว่นตัว
แกไ้ขลา่สุดเม่ือ: 18 ธันวาคม 2560 (ดูฉบับท่ีเกบ็ไว้) (มีตัวอยา่งแบบไฮเปอร์ลิงกแ์สดงอยูท่ี่สว่นทา้ยของเอกสารน้ี)

คุณสามารถใชบ้ริการของเราไดห้ลายวธีิ ไมว่า่จะเป็นการคน้หาหรือแบง่ปันขอ้มูล ติดตอ่สื่อสารกับคนอ่ืน หรือสร้างเน้ือหาใหม ่เม่ือคุณแบง่ปันขอ้มูลน้ีกับเรา เชน่
ดว้ยการสร้างบัญชี Google เราจะสามารถทาํให้บริการเหลา่นัน้ดียิง่ข้ึนไดด้ว้ยการแสดงผลการคน้หาและโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งมากยิง่ข้ึน ชว่ยคุณติดตอ่กับบุคคลอ่ืนๆ
หรือทาํให้การแบง่ปันกับผูอ่ื้นรวดเร็วและงา่ยดายยิง่ข้ึน เน่ืองจากคุณใชบ้ริการของเรา เราจึงตอ้งการให้คุณทราบอยา่งชัดเจนวา่เราใชข้อ้มูลของคุณอยา่งไรและวธีิ
การท่ีคุณสามารถใชเ้พ่ือปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ

นโยบายสว่นบุคคลของเราจะอธิบายถึง:

ขอ้มูลท่ีเรารวบรวมและเหตุผลท่ีเราเกบ็รวบรวม
วธีิการใชข้อ้มูลเหลา่นัน้
ทางเลือกท่ีเรานําเสนอ รวมถึงวธีิการเขา้ถึงและอัปเดตขอ้มูล

เราไดพ้ยายามท่ีจะทาํให้เร่ืองน้ีงา่ยท่ีสุดเทา่ท่ีจะทาํได ้แตห่ากคุณไมคุ่น้เคยกับคาํตา่งๆ อยา่งคุกก้ี ท่ีอยู ่IP แทก็พิกเซล และเบราวเ์ซอร์ ให้อา่นขอ้มูลเก่ียวกับคาํ
สาํคัญเหลา่น้ีกอ่น ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณสาํคัญกับ Google มาก ดังนัน้ไมว่า่คุณจะเป็นผูใ้ชใ้หมห่รือเกา่ของ Google โปรดใชเ้วลาทาํความเขา้ใจหลักปฏิบัติ
ของเราและหากคุณมีขอ้สงสัยใดๆ ให้ติดตอ่เรา

ขอ้มูลท่ีเรารวบรวม

เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้บริการท่ีดีข้ึนแกผู่ใ้ชข้องเราทัง้หมด โดยเร่ิมตัง้แตข่อ้มูลพ้ืนฐานอยา่งภาษาใดท่ีคุณใช ้ไปจนถึงขอ้มูลท่ีซับซอ้นยิง่ข้ึนอยา่งโฆษณาใดท่ี
จะเป็นประโยชน์กับคุณมากท่ีสุด บุคคลท่ีมีความสาํคัญกับคุณมากท่ีสุดในโลกออนไลน์ หรือวดีิโอ YouTube ท่ีคุณอาจช่ืนชอบ

เรารวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิตอ่ไปน้ี:

ขอ้มูลท่ีคุณให้เรา ตัวอยา่งเชน่ บริการหลายอยา่งของเราจาํเป็นตอ้งให้คุณลงช่ือสมัครใชบั้ญชี Google เม่ือทาํการสมัคร คุณจะตอ้งแจง้ขอ้มูลสว่นบุคคล
เชน่ ช่ือ ท่ีอยูอี่เมล หมายเลขโทรศัพท ์หรือหมายเลขบัตรเครดิตเพ่ือจัดเกบ็ไวกั้บบัญชี หากคุณตอ้งการใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากระบบการแชร์ท่ีเราให้
บริการ เราอาจตอ้งขอให้คุณสร้างโปรไฟล ์Google สาธารณะซ่ึงมีช่ือและรูปภาพของคุณอยูด่ว้ย

ขอ้มูลท่ีเราไดจ้ากการใชบ้ริการของคุณ เราจะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับบริการท่ีคุณใชแ้ละวธีิการใชง้านของคุณ เชน่ เม่ือคุณดูวดีิโอใน YouTube, เม่ือคุณ
ไปท่ีเวบ็ไซตท่ี์ใชบ้ริการโฆษณาของเรา หรือดูและโตต้อบกับโฆษณาและเน้ือหาของเรา ขอ้มูลเหลา่น้ีประกอบดว้ย:

ขอ้มูลอุปกรณ์

เราจะรวบรวมขอ้มูลเฉพาะของอุปกรณ์ (เชน่ รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ และขอ้มูลเครือขา่ยมือถือ ซ่ึงรวมถึงหมายเลข
โทรศัพทด์ว้ย) Google อาจเช่ือมโยงตัวระบุอุปกรณ์หรือหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชี Google ของคุณ

ขอ้มูลบันทึก

เม่ือคุณใชบ้ริการของเราหรือดูเน้ือหาท่ี Google ให้ เราจะรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูลบางอยา่งไวใ้นบันทึกเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ ขอ้มูลเหลา่น้ี
ประกอบดว้ย:

รายละเอียดการใชบ้ริการของเรา เชน่ ขอ้มูลท่ีคุณคน้หา
ขอ้มูลบันทึกเก่ียวกับโทรศัพท ์เชน่ หมายเลขโทรศัพทข์องคุณ หมายเลขโทรหา หมายเลขโอนสาย เวลาและวันท่ีท่ีโทร ระยะเวลาการ
โทร ขอ้มูลการสง่ SMS และประเภทการโทร
ท่ีอยู ่Internet Protocol
ขอ้มูลกิจกรรมอุปกรณ์ เชน่ ขอ้ขัดขอ้ง กิจกรรมระบบ การตัง้คา่ฮาร์ดแวร์ ประเภทเบราวเ์ซอร์ ภาษาของเบราวเ์ซอร์ วันท่ีและเวลาใน
คาํขอของคุณ และ URL อา้งอิง
คุกก้ีท่ีสามารถระบุเบราวเ์ซอร์หรือบัญชี Google ของคุณ

ขอ้มูลตาํแหน่ง

เม่ือคุณใชบ้ริการของ Google เราอาจรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกับตาํแหน่งท่ีแทจ้ริงของคุณ เราใชเ้ทคโนโลยีหลายๆ อยา่งในการระบุ
ตาํแหน่ง เชน่ ท่ีอยู ่IP, GPS และเซน็เซอร์อ่ืนๆ ท่ีอาจให้ขอ้มูลเก่ียวกับอุปกรณ์ในบริเวณใกลเ้คียง จุดการเช่ือมตอ่ Wi-Fi และเสาสัญญาณกับ

https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/archive/
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-account
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/more-relevant-search-results.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/connect-with-people.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/sharing-with-others.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/
https://support.google.com/policies/troubleshooter/2990837?hl=th
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/ads-youll-find-most-useful.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/the-people-who-matter-most.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-personal-info
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/credit-card.html
https://support.google.com/accounts/answer/112783?hl=th
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/collect-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/view-and-interact-with-our-ads.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-device
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/device-specific-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-unique-device-id
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/device-identifiers.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/phone-number.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-server-logs
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-ip
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/may-collect-and-process-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/sensors.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/wifi-access-points-and-cell-towers.html


Google เป็นตน้

หมายเลขเฉพาะของแอปพลิเคชัน

บริการบางอยา่งจะมีหมายเลขเฉพาะของแอปพลิเคชัน หมายเลขน้ีและขอ้มูลเก่ียวกับการติดตัง้ของคุณ (เชน่ ประเภทระบบปฏิบัติการและ
หมายเลขรุ่นแอปพลิเคชัน) อาจถูกสง่ไปยัง Google เม่ือคุณติดตัง้หรือถอนการติดตัง้บริการนัน้ หรือเม่ือบริการนัน้ติดตอ่กับเซิร์ฟเวอร์ของเรา
เป็นระยะๆ เชน่ เพ่ือทาํการอัปเดตอัตโนมัติ เป็นตน้

พ้ืนท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลในตัวเคร่ือง

เราอาจรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูล (รวมถึงขอ้มูลสว่นบุคคล) ท่ีอยูใ่นอุปกรณ์ของคุณโดยใชก้ลไกตา่งๆ เชน่ พ้ืนท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลเวบ็เบราวเ์ซอร์
(รวมถึง HTML 5) และแคชของขอ้มูลแอปพลิเคชัน

คุกก้ีและเทคโนโลยีท่ีคลา้ยกัน

เราและพันธมิตรของเราใชเ้ทคโนโลยีตา่งๆ ในการรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูลเม่ือคุณเย่ียมชมบริการของ Google ซ่ึงอาจรวมถึงการใช้คุกก้ีหรือ
เทคโนโลยีท่ีคลา้ยกันเพ่ือระบุเบราวเ์ซอร์หรืออุปกรณ์ เรายังใชเ้ทคโนโลยีเหลา่น้ีเพ่ือรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูลเม่ือคุณมีการโตต้อบกับบริการท่ี
เราให้กับพันธมิตรของเรา เชน่ บริการโฆษณา หรือคุณลักษณะของ Google ท่ีอาจปรากฏบนไซตอ่ื์นๆ ผลิตภัณฑ ์Google Analytics ของ
เราชว่ยให้ธุรกิจและเจา้ของไซตต์า่งๆ วเิคราะหก์ารเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละแอปของพวกเขาได ้เม่ือใชง้านร่วมกับบริการโฆษณาตา่งๆ ของเราอยา่งเชน่
บริการท่ีใชคุ้กก้ี DoubleClick ขอ้มูลของ Google Analytics จะถูกเช่ือมโยงกับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ชมไซตห์ลายๆ แหง่โดยลูกคา้ของ
Google Analytics หรือโดย Google ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีของ Google

นอกจากขอ้มูลเก่ียวกับคุณท่ีเราไดรั้บมาจากพันธมิตรแลว้ ขอ้มูลท่ีเรารวบรวมเม่ือคุณลงช่ือเขา้ใช ้Google อาจมีการเช่ือมโยงกับบัญชี Google ของคุณ เม่ือขอ้มูล
ของคุณเช่ือมโยงกับบัญชี Google เราจะปฏิบัติตอ่ขอ้มูลดังกลา่วเหมือนเป็นขอ้มูลสว่นบุคคล สาํหรับขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับวธีิเขา้ถึง จัดการ หรือลบขอ้มูลท่ีเช่ือม
โยงกับบัญชี Google โปรดไปท่ีสว่นความโปร่งใสและหลากหลายของนโยบายฉบับน้ี

วธีิการใชข้อ้มูลท่ีเรารวบรวม

เราใชข้อ้มูลท่ีเรารวบรวมจากบริการทัง้หมดของเราเพ่ือให้บริการ รักษา ป้องกันและปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ และปกป้อง Google และผูใ้ชข้องเรา เรายังใช้
ขอ้มูลเหลา่น้ีในการนําเสนอเน้ือหาท่ีไดรั้บการปรับแตง่เพ่ือคุณโดยเฉพาะ เชน่ แสดงผลการคน้หาและโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณมากยิง่ข้ึน

เราอาจใชช่ื้อท่ีคุณให้ไวส้าํหรับโปรไฟล ์Google ของคุณกับบริการทัง้หมดของเราท่ีจาํเป็นตอ้งใชบั้ญชี Google นอกจากน้ี เราอาจเปล่ียนช่ือในอดีตท่ีเช่ือมโยง
กับบัญชี Google ของคุณเพ่ือให้ช่ือของคุณแสดงข้ึนเหมือนกันในบริการทัง้หมดของเรา หากผูใ้ชร้ายอ่ืนมีอีเมลของคุณอยูแ่ลว้หรือมีขอ้มูลอ่ืนท่ีระบุตัวคุณ เราอาจ
แสดงขอ้มูลโปรไฟล ์Google สาธารณะของคุณ เชน่ ช่ือและรูปภาพให้พวกเขาเหน็

หากคุณมีบัญชี Google เราอาจแสดงช่ือโปรไฟล ์รูปโปรไฟลข์องคุณ และกิจกรรมท่ีคุณทาํบนแอปพลิเคชันของ Google หรือของบุคคลท่ีสามท่ีเช่ือมตอ่กับบัญชี
Google ของคุณ (เชน่ +1, รีววิท่ีคุณเขียนและความคดิเหน็ท่ีคุณโพสต)์ ในบริการของเรา รวมทัง้แสดงในโฆษณาและบริบทเชิงพาณิชยอ่ื์นๆ เราจะเคารพตัวเลือก
ท่ีคุณเลือกไวส้าํหรับการตัง้คา่การจาํกัดการแชร์หรือการเปิดเผยในบัญชี Google ของคุณ

เม่ือคุณติดตอ่ Google เราจะเกบ็บันทึกการติดตอ่ของคุณเพ่ือชว่ยแกปั้ญหาใดๆ กต็ามท่ีคุณอาจพบ เราอาจใชท่ี้อยูอี่เมลของคุณเพ่ือแจง้ให้คุณทราบถึงบริการของ
เรา เชน่ แจง้ให้คุณทราบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงตา่งๆ ท่ีกาํลังจะมีข้ึน

เราใชข้อ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากคุกก้ีและเทคโนโลยีอ่ืนๆ เชน่ พิกเซลแทก็ ในการปรับปรุงประสบการณ์การใชง้านของผูใ้ช้และคุณภาพโดยรวมของบริการของเรา
ผลิตภัณฑอ์ยา่งหน่ึงท่ีเราใชใ้นการดาํเนินการน้ีในบริการของเราเองคือ Google Analytics ตัวอยา่งเชน่ การบันทึกคา่กาํหนดภาษาของคุณจะทาํให้เราสามารถ
แสดงบริการของเราในภาษาท่ีคุณตอ้งการได ้เม่ือเราแสดงโฆษณาท่ีปรับแตง่เพ่ือคุณโดยเฉพาะ เราจะไมเ่ช่ือมโยงตัวบง่ช้ีจากคุกก้ีหรือเทคโนโลยีท่ีคลา้ยกัน กับ
ขอ้มูลประเภทท่ีมีความออ่นไหว เชน่ ขอ้มูลเก่ียวกับเช้ือชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือสุขภาพ

ระบบอัตโนมัติของเราจะวเิคราะหเ์น้ือหาของคุณ (รวมถึงอีเมล) เพ่ือมอบคุณลักษณะผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับคุณโดยตรง เชน่ ผลการคน้หาแบบกาํหนดเอง
โฆษณาท่ีปรับให้ตรงตามความตอ้งการของคุณ และการตรวจหาป้องกันสแปมและมัลแวร์

เราอาจรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากบริการหน่ึงเขา้กับขอ้มูลจากบริการอ่ืนๆ ของ Google รวมถึงขอ้มูลสว่นบุคคล เพ่ือทาํให้คุณสามารถแบง่ปันสิง่ตา่งๆ กับบุคคลท่ี
คุณรู้จักไดง้า่ยยิง่ข้ึน เป็นตน้ ทัง้น้ีข้ึนอยูกั่บการตัง้คา่บัญชีของคุณ เราอาจเช่ือมโยงกิจกรรมของคุณบนเวบ็ไซตแ์ละแอปอ่ืนๆ กับขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณเพ่ือ
ปรับปรุงบริการของ Google และโฆษณาท่ีแสดงโดย Google

เราจะขอความยนิยอมจากคุณกอ่นใชข้อ้มูลเพ่ือจุดประสงคอ่ื์นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นนโยบายสว่นบุคคลน้ี

Google ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเราในประเทศตา่งๆ ท่ัวโลก เราอาจประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์ท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นประเทศท่ี
คุณพาํนัก

ความโปร่งใสและหลากหลาย

แตล่ะคนมีความกังวลเก่ียวกับขอ้มูลสว่นบุคคลตา่งกัน เป้าหมายของเราคือความชัดเจนวา่เรารวบรวมขอ้มูลใดเพ่ือให้คุณสามารถเลือกไดว้า่จะให้ใชข้อ้มูลเหลา่นัน้
อยา่งไรให้เป็นประโยชน์ ตัวอยา่งเชน่ คุณสามารถ:

https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-browser-storage
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-application-data-cache
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/our-partners.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/advertising-services.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/linked-with-information-about-visits-to-multiple-sites.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/provide-services.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/maintain-services.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/protect-services.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/limit-sharing-or-visibility-settings.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-pixel
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/improve-your-user-experience.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-categories
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/combine-personal-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/to-make-it-easier-to-share.html
https://myaccount.google.com/?hl=th
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html


ตรวจสอบและอัปเดตการควบคุมกิจกรรมของคุณใน Google เพ่ือตัดสนิใจวา่ขอ้มูลประเภทใดท่ีคุณตอ้งการบันทึกโดยใชบั้ญชีของคุณเม่ือใชบ้ริการของ
Google เชน่ วดีิโอท่ีคุณดูบน YouTube หรือการคน้หาท่ีผา่นมา คุณยังสามารถไปท่ีตัวควบคุมเหลา่น้ีเพ่ือจัดการวา่จะให้ระบบจัดเกบ็กิจกรรมหน่ึงๆ ใน
คุกก้ีหรือเทคโนโลยีท่ีคลา้ยกันบนอุปกรณ์ของคุณหรือไม ่เม่ือคุณใชบ้ริการของเราขณะท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นระบบบัญชีของคุณ
ตรวจสอบและควบคุมขอ้มูลบางประเภทท่ีผูกติดอยูกั่บบัญชี Google ของคุณไดด้ว้ย Google Dashboard
ดูและแกไ้ขคา่กาํหนดเก่ียวกับโฆษณา Google ท่ีแสดงให้คุณเหน็บน Google และในเวบ็ เชน่ หมวดหมูท่ี่คุณอาจสนใจ โดยใชก้ารตัง้คา่โฆษณา คุณ
ยังสามารถไปท่ีหน้าน้ีเพ่ือเลือกไมรั่บบริการโฆษณาบางอยา่งของ Google
ปรับการแสดงโปรไฟลท่ี์เช่ือมโยงกับบัญชี Google ของคุณตอ่คนอ่ืนๆ
ควบคุมวา่จะแบง่ปันขอ้มูลกับใครผา่นบัญชี Google ของคุณ
รับขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกับบัญชี Google ของคุณจากบริการตา่งๆ ของเรา
เลือกวา่จะให้ช่ือโปรไฟลแ์ละรูปไปรไฟลข์องคุณปรากฏในการแชร์คาํแนะนําท่ีปรากฏในโฆษณาไหม

คุณยังสามารถตัง้คา่เบราวเ์ซอร์ของคุณให้บลอ็กคุกก้ีทัง้หมด รวมถึงคุกก้ีท่ีเช่ือมโยงกับบริการของเรา หรือตัง้คา่ให้แจง้เม่ือเรากาํหนดคุกก้ีไว ้อยา่งไรกต็าม คุณควร
ทราบไวว้า่บริการหลายอยา่งของเราอาจทาํงานไดไ้มส่มบูรณ์หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี ตัวอยา่งเชน่ เราอาจไมจ่ดจาํคา่กาํหนดภาษาของคุณ

ขอ้มูลท่ีคุณแบง่ปัน

บริการหลายๆ อยา่งของเราทาํให้คุณสามารถแบง่ปันขอ้มูลกับบุคคลอ่ืนได ้โปรดจาํไวว้า่เม่ือคุณแบง่ปันขอ้มูลสูส่าธารณะ เคร่ืองมือคน้หาตา่งๆ รวมถึง Google
อาจจัดทาํดัชนีขอ้มูลของคุณ บริการของเรามีตัวเลือกในการแบง่ปันและนําเน้ือหาของคุณออกให้เลือกใชม้ากมาย

การเขา้ถึงและการอัปเดตขอ้มูลสว่นบุคคล

เม่ือใดกต็ามท่ีคุณใชบ้ริการของเรา เรามุง่หวังท่ีจะให้คุณสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสว่นตัวของคุณได้ หากขอ้มูลนัน้ไมถู่กตอ้ง เราจะพยายามหาหนทางให้คุณสามารถ
อัปเดตหรือลบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เวน้แตก่รณีท่ีเราตอ้งเกบ็ขอ้มูลนัน้ไวเ้พ่ือประโยชน์ทางธุรกิจหรือจุดประสงคท์างกฎหมาย

เรามุง่หวังท่ีจะรักษาบริการของเราให้สามารถปกป้องขอ้มูลจากการถูกทาํลายโดยอุบัติเหตุหรือการมุง่ร้ายอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ี หลังจากท่ีคุณลบขอ้มูลจากบริการของเรา
เราอาจจะยังไมล่บสาํเนาท่ีมีอยูอ่อกจากเซิร์ฟเวอร์ท่ีใชง้านอยูห่รือนําขอ้มูลออกจากระบบสาํรองของเราโดยทันที

ขอ้มูลท่ีเราแบง่ปัน

เราไมแ่บง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลกับบริษัท องคก์ร และบุคคลตา่งๆ ภายนอก Google ยกเวน้ในกรณีดังตอ่ไปน้ี:

เม่ือไดรั้บความยนิยอมจากคุณ

เราจะแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลกับบริษัท องคก์ร หรือบุคคลภายนอก Google เม่ือเราไดรั้บความยนิยอมจากคุณ เราจาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมสาํหรับ
การแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีละเอียดออ่น

เม่ือมีผูดู้แลระบบโดเมน

หากบัญชี Google ของคุณไดรั้บการจัดการโดยผูดู้แลระบบโดเมน (เชน่ สาํหรับผูใ้ช ้G Suite) ผูดู้แลระบบและผูค้า้ปลีกท่ีให้การสนับสนุนผูใ้ชแ้ก่
องคก์รของคุณจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลบัญชี Google ของคุณได ้(รวมถึงอีเมลและขอ้มูลอ่ืนๆ ของคุณดว้ย) ผูดู้แลระบบโดเมนของคุณอาจดาํเนินการดัง
ตอ่ไปน้ี:

ดูสถิติเก่ียวกับบัญชีของคุณ เชน่ สถิติเก่ียวกับแอปพลิเคชันท่ีคุณติดตัง้
เปล่ียนรหัสผา่นบัญชีของคุณ
ระงับหรือยกเลิกการเขา้ถึงบัญชีของคุณ
เขา้ถึงหรือเกบ็รักษาขอ้มูลท่ีจัดเกบ็ไวเ้ป็นสว่นหน่ึงของบัญชีของคุณ
รับขอ้มูลบัญชีของคุณเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีบังคับใช ้ระเบียบขอ้บังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอขอ้มูลจากทางราชการ
จาํกัดความสามารถของคุณในการลบหรือแกไ้ขขอ้มูลหรือการตัง้คา่ขอ้มูลสว่นบุคคล

โปรดดูนโยบายสว่นบุคคลของผูดู้แลระบบโดเมนของคุณสาํหรับขอ้มูลเพิม่เติม

สาํหรับการประมวลผลภายนอก

เราให้ขอ้มูลสว่นบุคคลแกบ่ริษัทในเครือ ธุรกิจหรือบุคคลท่ีวางใจไดอ่ื้นๆ เพ่ือให้ประมวลผลขอ้มูลแกเ่รา โดยดาํเนินการตามคาํแนะนําและตามนโยบาย
สว่นบุคคลของเรา รวมถึงมาตรการการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม

สาํหรับเหตุผลทางกฎหมาย

เราจะแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลกับบริษัท องคก์ร หรือบุคคลภายนอก Google หากเราเช่ือโดยสุจริตวา่การเขา้ถึง การใช ้การเกบ็รักษา หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลนัน้มีเหตุจาํเป็นอันสมควรเพ่ือ:

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบขอ้บังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอขอ้มูลจากทางราชการ

https://myaccount.google.com/privacy?hl=th#accounthistory
https://myaccount.google.com/privacy?hl=th#toolsyoucanusenow
https://www.google.com/dashboard/?hl=th
https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=th
https://support.google.com/plus/answer/1355890?hl=th
https://support.google.com/plus/bin/static.py?hl=th&page=guide.cs&guide=1257347
https://www.dataliberation.org/
https://plus.google.com/settings/endorsements?hl=th
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-info
https://support.google.com/a/answer/178897?hl=th
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-affiliates
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html


บังคับใชข้อ้กาํหนดในการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึน
ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาดา้นความปลอดภัยหรือดา้นเทคนิค
ป้องกันอันตรายตอ่สทิธิ ทรัพยส์นิ หรือความปลอดภัยของ Google ผูใ้ชข้องเรา หรือประชาชนตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรืออนุญาต

เราอาจแบง่ปัน ขอ้มูลท่ีไมบ่ง่ช้ีตัวตนตอ่สาธารณะและกับพันธมิตรของเราดว้ย เชน่ ผูเ้ผยแพร่โฆษณา ผูล้งโฆษณา หรือเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงกัน ตัวอยา่งเชน่ เราอาจ
แบง่ปันขอ้มูลสูส่าธารณะเพ่ือแสดงแนวโน้มการใชบ้ริการโดยท่ัวไปของเรา

หาก Google มีสว่นในการควบรวม การไดม้า หรือการขายสนิทรัพย ์เราจะยังคงรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลใดๆ ให้เป็นความลับและแจง้ให้ผูใ้ชท่ี้ไดรั้บผลกระทบทราบ
กอ่นท่ีจะโอนขอ้มูลสว่นบุคคลหรือให้ขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้ข้ึนอยูกั่บนโยบายสว่นบุคคลอ่ืน

ความปลอดภัยของขอ้มูล

เราพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะปกป้อง Google และผูใ้ชข้องเราจากการเขา้ถึงการเปล่ียนแปลง การเปิดเผย หรือการทาํลายขอ้มูลท่ีเราเกบ็รักษาโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต โดย
เฉพาะอยา่งยิง่:

เราเขา้รหัสบริการมากมายของเราดว้ย SSL
เราเสนอการยืนยันแบบสองขัน้ตอนเม่ือคุณเขา้บัญชี Google ของคุณ และคุณลักษณะ Safe Browsing ใน Google Chrome
เราตรวจสอบการเกบ็รวบรวมขอ้มูล พ้ืนท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพ่ือป้องกันการเขา้
ถึงระบบท่ีไมไ่ดรั้บอนุญาต
เราจาํกัดการเขา้ถึงขอ้มูลสว่นบุคคลไวส้าํหรับพนักงาน ลูกจา้ง และตัวแทนของ Google ท่ีจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลนัน้เพ่ือทาํการประมวลผลขอ้มูลให้โดยท่ี
บุคคลเหลา่นัน้ตอ้งปฏิบัติตามขอ้กาํหนดการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลับตามสัญญาท่ีเขม้งวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจา้งหากไมป่ฏิบัติตามขอ้กาํหนดดัง
กลา่ว

นโยบายสว่นบุคคลน้ีมีผลบังคับใชเ้ม่ือใด

นโยบายสว่นบุคคลของเรามีผลใชกั้บบริการทัง้หมดท่ีนําเสนอโดย Google LLC และบริษัทในเครือ รวมถึง YouTube, บริการท่ี Google เป็นผูจั้ดหาให้บน
อุปกรณ์ Android และบริการท่ีนําเสนอโดยเวบ็ไซตอ่ื์น (เชน่ บริการดา้นโฆษณาของเรา) ทัง้น้ีไมร่วมบริการท่ีมีนโยบายสว่นบุคคลแยกตา่งหากและไมไ่ดใ้ชร่้วม
กับนโยบายสว่นบุคคลน้ี

นโยบายสว่นบุคคลของเราไมมี่ผลกับบริการของบริษัทหรือบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงผลิตภัณฑห์รือไซตซ่ึ์งอาจแสดงให้คุณเหน็ในผลการคน้หา ไซตท่ี์อาจรวมบริการตา่งๆ
ของ Google หรือไซตอ่ื์นๆ ท่ีลิงกจ์ากบริการของเรา นโยบายสว่นบุคคลของเราไมค่รอบคลุมหลักปฏิบัติดา้นขอ้มูลของบริษัทและองคก์รอ่ืนๆ ท่ีโฆษณาบริการของ
เรา ซ่ึงอาจใชคุ้กก้ี พิกเซลแทก็ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในการแแสดงและนําเสนอโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้ง

การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกาํกับดูแล

เราตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งการปฏิบัติของเรากับนโยบายสว่นบุคคลของเราอยา่งสมํา่เสมอ และเรายังปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการกาํกับดูแลตนเอง รวม
ถึง EU-US และ Swiss-US Privacy Shield Frameworks เม่ือเราไดรั้บคาํร้องแบบลายลักษณ์อักษรท่ีเป็นทางการ เราจะติดตอ่ผูส้ง่คาํร้องเพ่ือติดตามผล
เราทาํงานร่วมกับหน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลในทอ้งถิน่เพ่ือแกปั้ญหาเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีเรา
ไมส่ามารถตกลงกับผูใ้ชข้องเราโดยตรงได้

การเปล่ียนแปลง

นโยบายสว่นบุคคลของเราอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะๆ เราจะไมล่ดทอนสทิธิของคุณภายใตน้โยบายสว่นบุคคลน้ีหากไมไ่ดรั้บอนุญาตโดยชัดแจง้จากคุณ
อยา่งไรกต็าม เราจะเผยแพร่การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับนโยบายสว่นบุคคลในหน้าเวบ็น้ี และหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญ เราจะแจง้ให้ทราบลว่งหน้าอยา่งชัดเจน
(รวมทัง้สง่อีเมลแจง้เตือนเร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายสว่นบุคคลสาํหรับบางบริการ) เรายังเกบ็รักษานโยบายสว่นบุคคลฉบับกอ่นหน้าน้ีไวใ้นท่ีเกบ็ถาวรเพ่ือให้
คุณสามารถตรวจสอบได้

หลักปฏิบัติเฉพาะผลิตภัณฑ์

การแจง้เตือนตอ่ไปน้ีอธิบายหลักปฏิบัติเก่ียวกับนโยบายสว่นบุคคลเฉพาะซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑแ์ละบริการบางอยา่งของ Google ท่ีคุณอาจใชง้าน:

Chrome และ Chrome OS
Play Books
Payments
Fiber
Project Fi
G Suite for Education
YouTube Kids
บัญชี Google ท่ีจัดการผา่น Family Link

สาํหรับขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับบริการยอดนิยมสูงสุดบางรายการของเรา คุณสามารถไปท่ีคูมื่อความเป็นสว่นตัวของผลิตภัณฑ ์Google

https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-info
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html
https://support.google.com/websearch/answer/173733?hl=th
https://www.google.com/intl/th/landing/2step/
https://www.google.com/chrome/intl/th/more/security.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/frameworks/
https://www.google.com/chrome/intl/th/privacy.html
https://play.google.com/books/intl/th/privacy.html
https://payments.google.com/legaldocument?family=0.privacynotice&hl=th
https://fiber.google.com/legal/privacy.html
https://fi.google.com/about/tos/#project-fi-privacy-notice
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://kids.youtube.com/privacynotice
https://families.google.com/familylink/privacy/child-policy/
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/technologies/product-privacy/


ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับความเป็นสว่นตัวและความปลอดภัย

คุณสามารถคน้หาขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับความเป็นสว่นตัวและความปลอดภัยผา่นหน้านโยบายและหลักการตา่งๆ ของ Google ซ่ึงประกอบดว้ย

ขอ้มูลเก่ียวกับเทคโนโลยีและหลักการของเรา ซ่ึงสว่นหน่ึงเป็นขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับ
วธีิท่ี Google ใชคุ้กก้ี
เทคโนโลยีท่ีเราใชส้าํหรับการโฆษณา
วธีิท่ีเราจดจาํรูปแบบตา่งๆ เชน่ ใบหน้า

หน้าท่ีอธิบายเก่ียวกับขอ้มูลท่ีมีการแบง่ปันกับ Google เม่ือคุณเขา้ชมเวบ็ไซตท่ี์ใชผ้ลิตภัณฑก์ารโฆษณา การวเิคราะห ์และผลิตภัณฑด์า้นโซเชียลของเรา
เคร่ืองมือตรวจสอบความเป็นสว่นตัว ซ่ึงชว่ยให้สามารถตรวจสอบการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวท่ีสาํคัญไดอ้ยา่งงา่ยดาย
ศูนยค์วามปลอดภัยของ Google ซ่ึงให้ขอ้มูลเก่ียวกับวธีิรักษาความปลอดภัยขณะออนไลน์

"การเขา้ถึงขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ"

ตัวอยา่งเชน่ เม่ือคุณใช ้Google แดชบอร์ด คุณสามารถดูขอ้มูลบางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกับบัญชี Google ของคุณไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย
เรียนรู้เพิม่เติม

"โฆษณาท่ีมีประโยชน์กับคุณท่ีสุด"

ตัวอยา่งเชน่ หากคุณเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละบลอ็กเก่ียวกับการทาํสวนบอ่ยครัง้ คุณอาจเหน็โฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํสวนเม่ือคุณทอ่งเวบ็
เรียนรู้เพิม่เติม

"บริการโฆษณา"

ตัวอยา่งเชน่ หากคุณเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละบลอ็กเก่ียวกับการทาํสวนท่ีแสดงโฆษณาของเราบอ่ยครัง้ คุณอาจเร่ิมเหน็โฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกับความสนใจน้ีเม่ือคุณทอ่ง
เวบ็
เรียนรู้เพิม่เติม

"และเซน็เซอร์อ่ืนๆ"

อุปกรณ์อาจมีเซน็เซอร์ท่ีให้ขอ้มูลเพ่ือชว่ยให้เขา้ใจเก่ียวกับตาํแหน่งของคุณไดดี้ข้ึน ตัวอยา่งเชน่ ตัวตรวจวัดความเร่งสามารถใชเ้พ่ือระบุสิง่ตา่งๆ อยา่งเชน่ความเร็ว
หรือเคร่ืองวัดการหมุนท่ีใชใ้นการคาํนวณทศิทางการเดินทาง
เรียนรู้เพิม่เติม

"รวบรวมขอ้มูล"

น่ีรวมถึงขอ้มูลอยา่งขอ้มูลการใชง้านและการกาํหนดคา่ของคุณ ขอ้ความ Gmail โปรไฟล ์G+ รูปภาพ วดีิโอ ประวัติการเขา้ชม การคน้หาแผนท่ี เอกสาร หรือเน้ือ
หาอ่ืนๆ ท่ี Google โฮสต์
เรียนรู้เพิม่เติม

"รวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากบริการหน่ึงเขา้กับขอ้มูล รวมถึงขอ้มูลสว่นตัวจากบริการอ่ืนๆ ของ Google"

ตัวอยา่งเชน่ เม่ือคุณลงช่ือเขา้ใชบั้ญชี Google และทาํการคน้หาบน Google คุณจะสามารถเหน็ผลการคน้หาจากเวบ็สาธารณะ รวมถึงหน้า รูปภาพ และโพสต์
Google+ จากเพ่ือนๆ ของคุณและผูค้นท่ีรู้จักคุณและติดตามคุณบน Google+ กส็ามารถดูโพสตแ์ละโปรไฟลข์องคุณในผลการคน้หาของพวกเขาไดเ้ชน่เดียวกัน
เรียนรู้เพิม่เติม

"เช่ือมตอ่กับผูค้น"

ตัวอยา่งเชน่ คุณอาจไดรั้บการแนะนําเก่ียวกับผูค้นท่ีคุณรู้จักหรือตอ้งการเช่ือมตอ่ดว้ยใน Google+ โดยอิงจากการเช่ือมตอ่ท่ีคุณมีกับผูค้นในผลิตภัณฑ ์Google
เชน่ Gmail และผูค้นท่ีมีการเช่ือมตอ่กับคุณอาจเหน็โปรไฟลข์องคุณเป็นการแนะนํา
เรียนรู้เพิม่เติม

"บัตรเครดิต"

แมว้า่ในขณะน้ีเราจะไมข่อบัตรเครดิตของคุณระหวา่งการลงช่ือเขา้ใช ้การยืนยันอายุของคุณผา่นธุรกรรมบัตรเครดิตดว้ยจาํนวนเงนิเลก็น้อยกเ็ป็นหน่ึงวธีิท่ีจะยืนยัน
วา่คุณมีอายุตามขอ้กาํหนดของเรา ในกรณีท่ีบัญชีของคุณถูกปิดใชง้านหลังจากป้อนวันเกิดท่ีบง่ช้ีวา่คุณมีอายุไมถึ่งเกณฑท่ี์จะมีบัญชี Google
เรียนรู้เพิม่เติม

"พัฒนาสิง่ใหม่ๆ "

https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/technologies/
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/technologies/pattern-recognition/
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/partners/
https://myaccount.google.com/privacycheckup/1?hl=th
https://www.google.com/intl/th/safetycenter/
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/ads-youll-find-most-useful.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/advertising-services.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/sensors.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/collect-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/combine-personal-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/connect-with-people.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/credit-card.html


ตัวอยา่งเชน่ ซอฟตแ์วร์การตรวจสอบการสะกดคาํของ Google ไดรั้บการพัฒนาโดยการวเิคราะหก์ารคน้หาท่ีผา่นมาท่ีผูใ้ชไ้ดแ้กไ้ขการสะกดคาํของตนเอง
เรียนรู้เพิม่เติม

"ตัวระบุอุปกรณ์"

ตัวระบุอุปกรณ์ทาํให้ Google รู้วา่อุปกรณ์ท่ีไมซ่ํา้กันเคร่ืองใดท่ีคุณกาํลังใชเ้พ่ือเขา้ถึงบริการของเรา ซ่ึงสามารถนํามาใชใ้นการปรับแตง่บริการของเราให้เขา้กับ
อุปกรณ์ของคุณหรือวเิคราะหปั์ญหาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการของเราได้
เรียนรู้เพิม่เติม

"ขอ้มูลเฉพาะอุปกรณ์"

ตัวอยา่งเชน่ เม่ือคุณไปท่ี Google Play จากเดสกท์อ็ปของคุณ Google สามารถใชข้อ้มูลน้ีในการชว่ยตัดสนิใจวา่คุณตอ้งการให้การสัง่ซ้ือพร้อมใชง้านบน
อุปกรณ์ใด
เรียนรู้เพิม่เติม

"ปรับปรุงประสบการณ์ผูใ้ชข้องคุณ"

ตัวอยา่งเชน่ คุกก้ีทาํให้เราสามารถวเิคราะหว์ธีิท่ีผูใ้ชโ้ตต้อบกับบริการของเรา
เรียนรู้เพิม่เติม

"กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอขอ้มูลจากทางราชการ"

เชน่เดียวกับบริษัทดา้นเทคโนโลยีและการสื่อสารบริษัทอ่ืนๆ Google มักไดรั้บคาํขอจากรัฐบาลและศาลท่ัวโลกให้สง่ขอ้มูลของผูใ้ช ้ทีมกฎหมายของเราตรวจสอบ
คาํขอทุกรายการ โดยไมค่าํนึงวา่จะเป็นคาํขอประเภทใด และเรามักสง่คืนคาํขอท่ีกวา้งเกินไปหรือท่ีไมท่าํตามขัน้ตอนท่ีถูกตอ้ง
เรียนรู้เพิม่เติม

"การตัง้คา่การจาํกัดการแชร์หรือการเปิดเผย"

ตัวอยา่งเชน่ คุณสามารถเลือกการตัง้คา่เพ่ือไมใ่ห้ช่ือและรูปภาพของคุณปรากฏในโฆษณา
เรียนรู้เพิม่เติม

"เช่ือมโยงกับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ชมไซตห์ลายๆ แหง่"

Google Analytics จะอิงตามคุกก้ีของบุคคลท่ีหน่ึง ลูกคา้ของ Google Analytics หรือ Google สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีสร้างผา่น Google Analytics กับ
คุกก้ีของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการเขา้ชมเวบ็ไซตอ่ื์นๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีของ Google ตัวอยา่งเชน่ เม่ือผูล้งโฆษณาตอ้งการใชข้อ้มูล Google Analytics
ของตนในการสร้างโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน หรือเพ่ือวเิคราะหก์ารเขา้ชมของตนตอ่ไป
เรียนรู้เพิม่เติม

"รักษา"

ตัวอยา่งเชน่ เราตรวจสอบระบบของเราอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือดูแลให้ระบบทาํงานตามตอ้งการ ตลอดจนตรวจหาและแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
เรียนรู้เพิม่เติม

"อาจรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกับตาํแหน่งจริงของคุณ"

ตัวอยา่งเชน่ Google แผนท่ีสามารถทาํให้มุมมองแผนท่ีอยูก่ึ่งกลางบนตาํแหน่งท่ีคุณอยูปั่จจุบันได้
เรียนรู้เพิม่เติม

"อาจทาํงานอยา่งไมถู่กตอ้ง"

ตัวอยา่งเชน่ เราใชคุ้กก้ีท่ีเรียกวา่ "lbcs" ทาํให้คุณสามารถเปิด Google เอกสารจาํนวนมากในเบราวเ์ซอร์เดียวได้
เรียนรู้เพิม่เติม

"และพันธมิตรของเรา"

เราอนุญาตให้ธุรกิจท่ีเช่ือถือไดใ้ชคุ้กก้ีหรือเทคโนโลยีท่ีคลา้ยคลึงกันเพ่ือการโฆษณาและการวจัิยในบริการของเรา
เรียนรู้เพิม่เติม

"หมายเลขโทรศัพท"์

https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/device-identifiers.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/device-specific-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/improve-your-user-experience.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/limit-sharing-or-visibility-settings.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/linked-with-information-about-visits-to-multiple-sites.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/maintain-services.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/may-collect-and-process-information.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/our-partners.html


ตัวอยา่งเชน่ หากคุณเพิม่หมายเลขโทรศัพทเ์ป็นตัวเลือกในการกูคื้น หากคุณลืมรหัสผา่นของคุณ Google สามารถสง่ขอ้ความพร้อมกับรหัสท่ีทาํให้คุณสามารถ
รีเซต็รหัสผา่นได้
เรียนรู้เพิม่เติม

"ปกป้อง Google และผูใ้ชข้องเรา"

ตัวอยา่งเชน่ หากคุณกังวลเก่ียวกับการเขา้ถึงอีเมลของคุณโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต "กิจกรรมลา่สุดของบัญชี" ใน Gmail จะแสดงขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมลา่สุดให้คุณ
เหน็ในอีเมลของคุณ เชน่ ท่ีอยู ่IP ท่ีเขา้ถึงเมลของคุณ ตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเวลาและวันท่ีอีกดว้ย
เรียนรู้เพิม่เติม

"ป้องกัน"

ตัวอยา่งเชน่ เหตุผลหน่ึงท่ีเรารวบรวมและวเิคราะหท่ี์อยู ่IP และคุกก้ีคือ การป้องกันบริการของเราจากการละเมิดแบบอัตโนมัติ
เรียนรู้เพิม่เติม

"ให้บริการ"

ตัวอยา่งเชน่ ท่ีอยู ่IP ท่ีกาํหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณจะใชเ้พ่ือสง่ขอ้มูลท่ีคุณขอกลับไปท่ีอุปกรณ์
เรียนรู้เพิม่เติม

"การแชร์"

ตัวอยา่งเชน่ เม่ือคุณใช ้Google+ คุณจะมีตัวเลือกในการแชร์ท่ีหลากหลาย
เรียนรู้เพิม่เติม

"การแชร์กับผูอ่ื้นท่ีรวดเร็วและงา่ยข้ึน"

ตัวอยา่งเชน่ หากบุคคลหน่ึงมีช่ืออยูใ่นท่ีอยูติ่ดตอ่อยูแ่ลว้ Google จะเติมช่ือพวกเขาโดยอัตโนมัติหากคุณตอ้งการเพิม่พวกเขาลงในขอ้ความ Gmail
เรียนรู้เพิม่เติม

"ผูค้นท่ีสาํคัญท่ีสุดสาํหรับคุณทางออนไลน์"

ตัวอยา่งเชน่ เม่ือคุณพิมพท่ี์อยูใ่นชอ่ง "ถึง" "สาํเนา" หรือ "สาํเนาลับ" ของขอ้ความท่ีกาํลังเขียน Gmail จะแนะนําท่ีอยูจ่ากสมุดติดตอ่ของคุณ
เรียนรู้เพิม่เติม

"เพ่ือให้สามารถแชร์สิง่ตา่งๆ กับผูค้นท่ีคุณรู้จักไดง้า่ยข้ึน"

ตัวอยา่งเชน่ หากคุณไดติ้ดตอ่กับใครบางคนผา่น Gmail และตอ้งการเพิม่เขาใน Google เอกสารหรือกิจกรรมใน Google ปฏิทนิ Google ชว่ยให้คุณทาํสิง่
เหลา่นัน้ไดง้า่ยข้ึนดว้ยการเติมท่ีอยูอี่เมลของพวกเขาโดยอัตโนมัติเม่ือคุณเร่ิมพิมพช่ื์อพวกเขา
เรียนรู้เพิม่เติม

"ดูและโตต้อบกับโฆษณาของเรา"

ตัวอยา่งเชน่ เรารายงานให้ผูล้งโฆษณาทราบอยูเ่ป็นประจาํวา่เราไดแ้สดงโฆษณาของพวกเขาไปยังหน้าใดบา้งไหม และมีความเป็นไปไดไ้หมวา่ผูใ้ชจ้ะเหน็โฆษณา
ตัวนัน้ (ซ่ึงตรงกันขา้มกับการเป็นสว่นหน่ึงของหน้าท่ีผูใ้ชไ้มไ่ดเ้ล่ือนไปดู เป็นตน้)
เรียนรู้เพิม่เติม

"เราอาจแชร์ขอ้มูลโดยสรุปท่ีใชร้ะบุตัวบุคคลไมไ่ดใ้ห้กับสาธารณะ"

เม่ือผูค้นมากมายเร่ิมคน้หาบางสิง่ เราสามารถมอบขอ้มูลท่ีมีประโยชน์เก่ียวกับเทรนดบ์างอยา่ง ณ เวลานัน้ได้
เรียนรู้เพิม่เติม

"จุดการเช่ือมตอ่ WiFi และเสาสัญญาณ"

ตัวอยา่งเชน่ Google สามารถประมาณตาํแหน่งของอุปกรณ์โดยอา้งอิงจากตาํแหน่งของเสาสัญญาณในบริเวณใกลเ้คียงท่ีรู้จัก
เรียนรู้เพิม่เติม

"ผลการคน้หาท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน"

ตัวอยา่งเชน่ เราสามารถทาํให้การคน้หามีความเก่ียวขอ้งและน่าสนใจมากข้ึนสาํหรับคุณดว้ยการเพิม่รูป โพสต ์และอ่ืนๆ จากคุณและเพ่ือนของคุณ

https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/phone-number.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/protect-services.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/provide-services.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/sharing-with-others.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/the-people-who-matter-most.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/to-make-it-easier-to-share.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/view-and-interact-with-our-ads.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/wifi-access-points-and-cell-towers.html


เรียนรู้เพิม่เติม

"การลบเน้ือหาของคุณ"

ตัวอยา่งเชน่ คุณสามารถลบกิจกรรมบนเวบ็และแอปของคุณ, บลอ็กของคุณ, Google Site ท่ีคุณเป็นเจา้ของ, ชอ่ง YouTube ของคุณ, โปรไฟล ์Google+
หรือบัญชี Google ของคุณทัง้บัญชี
เรียนรู้เพิม่เติม

"เพ่ือแสดงเทรนด"์

คุณสามารถดูขอ้มูลบางสว่นเหลา่น้ีไดท่ี้ Google เทรนดแ์ละวดีิโอมาแรงของ YouTube
เรียนรู้เพิม่เติม

"กิจกรรมของคุณบนเวบ็ไซตแ์ละแอปอ่ืนๆ"

กิจกรรมน้ีอาจมาจากการใชผ้ลิตภัณฑ ์Google ของคุณ เชน่ Chrome Sync หรือจากการท่ีคุณเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละแอปตา่งๆ ท่ีร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google
เวบ็ไซตแ์ละแอปจาํนวนมากเขา้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาและบริการของตน ตัวอยา่งเชน่ เวบ็ไซตอ์าจใชบ้ริการโฆษณาของเรา (เชน่
AdSense) หรือเคร่ืองมือวเิคราะห ์(เชน่ Google Analytics) ผลิตภัณฑเ์หลา่น้ีจะแชร์ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมของคุณกับ Google ทัง้น้ีข้ึนอยูกั่บการตัง้คา่บัญชี
ของคุณและผลิตภัณฑท่ี์ใชง้าน (ตัวอยา่งเชน่ เม่ือพาร์ทเนอร์ใชง้าน Google Analytics ร่วมกับบริการโฆษณาของเรา) อาจมีการเช่ือมโยงขอ้มูลน้ีกับขอ้มูลสว่น
บุคคลของคุณ
เรียนรู้เพิม่เติม

https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/more-relevant-search-results.html
https://support.google.com/websearch/answer/465?hl=th
https://support.google.com/blogger/answer/41387?hl=th
https://support.google.com/sites/answer/90598?hl=th
https://support.google.com/youtube/answer/55759?hl=th
https://support.google.com/plus/answer/1044503?hl=th
https://support.google.com/accounts/answer/32046?hl=th
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/trends/?hl=th
https://www.youtube.com/trending
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html
https://myaccount.google.com/?hl=th
https://www.google.com/intl/th_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html

