นโยบายส่วนบุคคล
นโยบายส่วนบุคคล
ความรู้เบื้องต้น
เรา SMARTEX INTERNATIONAL LTD. (“ บริษัท”“ เรา”หรือ“ เรา”) เข้าใจว่าคุณมีความ
ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นความลับ เป็นเช่นนี้คุณจึงเน้นย้ำความสำคัญต่อเราใน
การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้มีความปลอดภัยและเป็นสัดส่วน เราเคารพต่อความเป็นส่วนตัว
ของคุณและให้คำมั่นสัญญาในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา (“ ผู้ใช้”
หรือ คุณ”)
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สรุปวิธีปฏิบัติของพวกเราโดยคร่าว ๆ เกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลของคุณผ่านการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ
ของคุณที่เราใช้ในการให้บริการสภาพคล่อง (ในที่นี่เรียกว่า “บริการ")
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการของเรา โดยมีความ
สอดคล้องกันตามสิ่งอ้างอิง
เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดและใช้นโยบายนี้ในการ
ตัดสินใจอย่างแม่นยำ โดยการใช้บริการของเรา คุณยอมรับข้อตกลงแห่งนโยบายความเป็น
ส่วนต้วนี้ และการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณทำให้เกิดการยอมรับอย่างต่อเนื่องของคุณ
ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงการอัปเดตของนโยบายด้วย
ในนโยบายความเป็นส่วนต้วนี้คุณจะต้องอ่านเกี่ยวกับ:
ข้อมูลประเภทใดบ้างที่เราเก็บ
•
•

Cookies

•

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บอย่างไร

•

ใครบ้างที่เราจะแบ่งปันข้อมูลด้วยและเพื่อ จุดประสงค์ใดบ้าง

•

การโฆษณา

•

เราจะเก็บข้อมูลที่เราได้มาไว้นานแค่ไหน

•

เราจะคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร

•

การตลาด

•

วิธีการติดต่อเรา

เราเก็บข้อมูลสองประเภทจากผู้ใช้ของเราคือข้อมูลและข้อมูลข่าวสาร

•

•

ข้อมูลประเภทแรกคือข้อมูลที่สามารถระบุแต่ละบุคคลได้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่
ระบุนิติบุคคลทางกฏหมาย (บริษัท) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคคลอื่น หรือบุคคล
ระบุโดยเหตุผลสมควร (“ข้อมูลส่วนตัว”) ซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้
รายละเอียดการลงทะเบียน เมื่อคุณเปิดบัญชีและลงทะเบียนใช้บริการ
•
ของเรา คุณจะถูกขอให้ให้ข้อมูลบริษัทแก่เรา ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านทางขั้น
ตอนการลงทะเบียนประกอบด้วยเอกสารทางกฏหมายเต็มรูปแบบของคุณ เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่เราจำเป็นต้องมี ในการให้
บริการ
•

เอกสารการยืนยันตัวตน ในฐานะเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการทำธุรกรรม
ผ่านการบริการ คุณอาจจะถูกขอให้มอบเอกสารการยืนยันตัวตนที่ชัดเจน
กำหนดโดยบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เราจำเป็นต้องมีในการได้รับการยืนยัน
จากคุณเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน ที่อยู่ และเงินลงทุน เอกสารและข้อมูลดังกล่าว
จะต้องประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขพาสปอร์ต เลขจดทะเบียนภาษี
เป็นต้น เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อประเมินประสบการณ์การเทรดของ
คุณและเพื่อประมาณการณ์เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของคุณ

•

ข้อมูลอุปกรณ์ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณจากอุปกรณ์ของคุณด้วย
เช่น ข้อมูลที่ตั้ง ที่อยู่ IP ตัวระบุพิเศษ (เช่นที่อยู่ MAC และ UUID) และข้อมูลอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณผ่านทางบริการ

ข้อมูลประเภทที่สองคือข้อมูลที่ระบุไม่ได้และไม่มีการระบุได้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
ซึ่งอาจถูกทำให้มี หรือรวบรวมผ่านทางการใช้บริการของคุณ (“ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ส่วนตัว”) เราไม่รับทราบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้ใช้จากที่ซึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว
ถูกรวบรวม
ข้อมูลทางเทคนิค ในการปรับปรุงคุณภาพฟังก์ชันการใช้งานของบริการ
•
และมอบประประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นแก่คุณ เราเก็บข้อมูลทางเทคนิคซึ่งส่งต่อ
โดยอุปกรณ์ของคุณ ประกอบด้วยข้อมูลซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จำเพาะ (เช่น
ประเภทเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการที่อุปกรณ์ของคุณใช้ เวลาการเข้าถึง และ
ชื่อโดเมนจากที่คุณเชื่อมต่อกับบริการ เป็นต้น)
•

ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ เราเก็บข้อมูลการใช้บริการของคุณ เช่น การใช้
ของแอปพลิเคชัน บันทึกไฟล์ กิจกรรมผู้ใช้ (เช่น หน้าที่เปิดดู เวลาที่ใช้กับหน้า
ใดหน้าหนึ่ง การดูออนไลน์ การคลิก การกระทำต่าง ๆ เป็นต้น) วันที่เวลา
เป็นต้น ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและไวรัสรวมถึงเพื่อจุดประสงค์
ด้านการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

•

สถิติ เราอาจเก็บและแชร์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวกับนักเทรดคนอื่น ซึ่ง
อาจประกอบด้วยสถิติพื้นฐานของคุณ เปอร์เซ็นต์การคาดการณ์ที่ถูกต้องที่คุณ
ทำในประวัติการเทรดของคุณ สินทรัพย์ที่ให้ผลกำไรมากที่สุด ช่วงเวลาที่ดีที่สุด

ที่คุณเคยมี เป็นต้น
•

ข้อมูลนิรนาม เราอาจลบชื่อหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลที่
เก็บโดยการบริการหรือผ่านวิธีการอื่น ๆ เพื่อที่ข้อมูล อย่างเดียวโดยลำพัง ไม่
สามารถระบุตัวตนคุณได้ การใช้และการเปิดเผยของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่
รวบรวมหรือทำให้ไม่สามารถระบุได้ดังกล่าว ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเราอาจเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยไม่มีการจำกัด
และสำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ได้

ถ้าเรารวมข้อมูลส่วนตัวเข้ากับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่ถูกรวมกันจะถูกปฏิบัติใน
ฐานะข้อมูลส่วนต้วเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ข้อมูลอยู่ในการรวมเข้ากัน
Cookies และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
เราและ หุ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตของเราใช้ cookies และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในบริการที่เกี่ยวข้อง
ของเรา รวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเราหรือเข้าถึงบริการของเรา
Cookie คือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของข้อมูลที่เว็ปไซต์ส่งให้อุปกรณ์ของคุณขณะที่คุณเปิดดูเว็ปไซต์
Cookies มีประโยชน์มากและสามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลากหลาย วัตถุประสงค์
เหล่านี้รวมถึงการให้คุณไปยังหน้าต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดการใช้งานอัตโนมัติของ
คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ จดจำความชอบต่าง ๆ ของคุณ และทำการตอบโต้ระหว่างคุณและ
บริการของเราให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น Cookies ถูกใช้ในการช่วยทำให้มั่นใจว่าโฆษณาที่คุณ
เห็นเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การใช้บริการของเราของคุณ
เว็ปไซต์ของเราใช้ Cookies ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
a. 'Cookies ช่วงเวลา'ซึ่งถูกเก็บไว้ชั่วคราวเท่านั้นระหว่างช่วงเวลาการเปิดดู เพื่อการใช้
งานระบบตามปกติ และจะถูกลบจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อเบราเซอร์ถูกปิด
b. 'Cookies ถาวร' ซึ่งถูกอ่านโดยเว็ปไซต์ของเราเท่านั้น ถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของ
คุณตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะไม่ถูกลบเมื่อปิดเบราเซอร์ Cookies ดังกล่าวถูก
ใช้เมื่อเราต้องการรู้ว่าคุณเป็นใครสำหรับการเข้าชมอีกครั้ง ตัวอย่างเช่นเพื่อให้เราเก็บ
ความชอบส่วนตัวของคุณสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งต่อไป
c. 'Cookies บุคคลที่สาม'ซึ่งถูกเซ็ตโดยบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่จัดทำเนื้อหาที่คุณกำลัง
เยี่ยมชมอยู่ ตัวอย่างเช่น โดยบริษัทวิเคราะห์บุคคลที่สามผู้ซึ่งเฝ้าดูและวิเคราะห์การ
เข้าถึงเว็ปไซต์ของเรา
Cookies ไม่บรรจุข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวคุุณ แต่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณอาจถูกลิ้ง
ค์โดยเรา ไปยังข้อมูลที่ถูกเก็บไว้และได้รับจาก Cookies คุณสามารถลบ Cookies ได้โดย
ปฏิบัติตามคำแนะนำของตัวเลือกอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกปิด cookies
คุณสมบัติบางตัวของบริการอาจทำงานไม่สมบูรณ์แบบและประสบการณ์ออนไลน์ของคุณอาจ
ถูกจำกัด
เราใช้เครื่องมืออีกอย่างชื่อ “Google Analytics” ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
บริการของคุณ Google Analytics เก็บข้อมูลอย่างเช่น ผู้ใช้เข้าใช้บริการบ่อยแค่ไหน หน้าใด

บ้างที่พวกเขาเข้าชม เป็นต้น เราใช้ข้อมูลที่เราได้จาก Google Analytics ในการพัฒนา
ปรับปรุงบริการเท่านั้น Google Analytics เก็บที่อยู่ IP ที่ให้กับคุณในวันที่คุณเยี่ยมชมเว็ป
ไซต์ ไม่ใช่ชื่อของคุณหรือข้อมูลการระบุตัวตนอื่น ๆ เราไม่รวมข้อมูลที่ได้ผ่านทางการใช้
Google Analytics เข้ากันกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ความสามารถของกูเกิลในการใช้
และแชร์ข้อมูลที่เก็บโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์นี้ของคุณ ถูก
จำกัดโดย ข้อตกลงการใช้งาน Google Analyticsและ นโยบายความเป็นส่วนตัวกูเกิล
เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร
เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วน
ตัวของคุณ ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
สำหรับสร้างบัญชีในการให้บริการของเราแก่ผู้ใช้ (เช่นในการจัดทำบัญชีเทรด
•
ของคุณ ประเมินประสบการณ์การเทรดของคุณ และเสนอบริการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ
เทรด เป็นต้น)
•

ในการยืนยันและอนุมัติการเข้าถึงบริการของคุณ

•

ในการติดต่อสื่อสารกับคุณและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเดตและบริการ
ล่าสุดของเรา

•

เพื่อทำการตลาดเว็ปไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราหรือของ หุ้นส่วนทางธุรกิจของ
เรา และผู้เกี่ยวข้องทางการตลาด (ดูภายใต้เงื่อนไข “การตลาด”)

•

เพื่อป้อนโฆษณาให้คุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา (ดูภายใต้เงื่อนไข “การ
โฆษณา ”)

•

เพื่อทำการวิจัยหรือทำการวิเคราะห์การไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อปรับปรุงพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนบริการของเราให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ

•

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบริการของเรา และเพื่อตอบกลับข้อสงสัยต่าง ๆ
ของคุณ

•

เพื่อสืบสวนการละเมิดและบังคับใช้นโยบายของเรา และเนื่องจากกำหนดโด
ยกฏหมาย ข้อบังคับ หรือการอนุญาตอื่น ๆ ของรัฐ หรือเพื่อให้ถูกต้องตามหมายศาล
หรือกระบวนการทางกฏหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือตอบรับต่อคำเรียกร้องของรัฐ และ

•

เพื่อตรวจดูธุรกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของการป้องกันการทุจริต การพนันที่ไม่
ปกติ การฟอกเงิน และการโกง

เราแชร์ข้อมูลที่เราเก็บกับใครบ้าง
เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแชร์ข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลบริษัทของคุณกับบุคคลที่สาม นอก
เหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อ บริษัทย่อยของเรา และ บริษัทพันธมิตรอื่น ๆ เพิ่มเติม
ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตหรือ หุ้นส่วน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการ (1) อนุมัติตัวตนและยืนยันรายละเอียดบัญชีของคุณ (2) จัดเก็บ
หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวแทนเรา (เช่น ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต) (3)
ให้การช่วยเหลือเราในการดำเนินธุรกิจ การให้บริการของเรา และพัฒนาปรับปรุงบริการของ
เรา (4) ทำการวิจัยการตรวจหาสาเหตุทางเทคนิคและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
และ (5) ส่งต่อวัตถุเกี่ยวกับการโปรโมตและวัตถุข้อมูล ตามนโยบายการตลาดของเรา (โปรด
ดูข้างล่างในหัวข้อ“ การตลาด”)
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณยื่นผ่านบริการของเรา ถ้าเราเชื่อโดยสุจริต
ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์และจำเป็นสำหรับ: (1) การปฏิบัติตามกฏหมายที่
บังคับใช้ ข้อบังคับ กระบวนการทางกฏหมาย หรือคำสั่งของรัฐ (2) บังคับใช้นโยบายของเรา
(รวมถึงสัญญา) ได้แก่ ตรวจสอบการฝ่าฝืนที่อาจมีขึ้น (3) สืบสวน ตรวจสอบ ป้องกัน หรือ
กระทำการที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฏหมายหรือการกระทำผิดอื่น ๆ การสงสัยการทุจริต หรือ
เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย (4) ในการจัดทำหรือใช้สิทธิของเราเพื่อสู้กับการเรียกร้องทา
งกฏหมวย (5) ป้องกันความเสียหายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ของ
เรา ตัวคุณ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือ (6) เพื่อจุดประสงค์ของการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับ
กฏหมาย และ/หรือในกรณีที่เราพบว่ามีความจำเป็นในการบังคับใช้กฏหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือสิทธิทางกฏหมายอื่น ๆ
การเก็บข้อมูลของบุคคลที่สาม
นโยบายของเราระบุการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเท่านั้น ในขอบเขตที่
คุณเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลอื่นผ่านบริการของเรา (เช่น โดยการคลิกลิงก์ไปยังเว็ปไซต์
หรือแอปพลิเคชันอื่น) หรือผ่านทางเว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น กฏเกณฑ์ที่แตกต่างอาจนำมา
ใช้สำหรับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม
สำคัญมากในการจดจำว่าบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็น
ของตัวเอง และเราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายเหล่านั้นอย่างละเอียด การรวมลิงก์ในเว็ปไซต์
ของบุคคลที่สาม แอปพลิเคชันหรือบริการไม่ได้เป็นคำแนะนำของเว็ปไซต์หรือบริการดังกล่าว
เว็ปไซต์บุคคลที่สามอาจมีข้อมูลหรือบริการที่ผิดกฏหมาย ไร้ซึ่งเหตุผลหรือที่บางคนคิดว่าไม่
เหมาะสมและเป็นการล่วงละเมิด ก่อนการใช้เว็ปไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลที่
สาม เราแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็ปไซต์และบริการ การ
รับรอง และนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณแน่ใจในการยอมรับข้อตกลง คุณรับทราบว่า
เราไม่รับผิดชอบต่อสินค้า บริการ หรือรายละเอียดของสินค้าเหล่านั้น หรือบริการที่คุณได้รับ
จากเว็ปไซต์บุคคลที่สาม หรือแอปพลิเคชัน หรือต่อเนื้อหาหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายของ
เว็ปไซต์เหล่านั้น และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าหรือบริการของ
บุคคลที่สาม คุณยอมรับโดยเข้าใจและสมัครใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้เว็ปไซต์ของ
บุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันในการซื้อสินค้าและบริการ คุณยอมรับว่าเราจะไม่มีความรับผิด
ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซต์บุคคลที่สาม แอปพลิเคชันหรือบริการและการใช้ของคุณ
การโฆษณา
เราอาจใช้เทคโนโลยีการโฆษณาในการทำโฆษณา (รวมถึงโฆษณาเชิงรุก) เมื่อคุณใช้บริการ
ของเรา เราอาจใช้บุคคลที่สามและแชร์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเราในการ

ประเมินความสำเร็จของแคมเปญจ์โฆษณาและช่วยเราในการพุ่งเป้าหมายไปยังผู้ใช้ของเรา
อีกครั้ง
คุณสามารถที่จะไม่เลือกเน็ตเวิร์กการโฆษณาของบุคคลที่สามได้ รวมถึงโฆษณาที่จัดทำโดย
สมาชิกของโฆษณาทางเน็ตเวิร์กเชิงรุก (“ NAI”) และพันธมิตรโฆษณาดิจิตัล (“ DAA”) สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยสมาชิก NAI และ DAA และการเลือกของคุณเกี่ยวกับ
การให้ข้อมูลนี้สามารถใช้ได้โดยบริษัทเหล่านี้ รวมถึงวิธีการตัดโฆษณาบนเน็ตเวิร์กของบุคคล
ที่สามออก ซึ่งดำเนินการโดยสมาชิก NAI และ DAA โปรดเยี่ยมชมเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp และ www.aboutads.info/choices.
เราจะเก็บกักข้อมูลที่เราได้มานานแค่ไหน
เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณ และดังนั้น
คุณสามารถ เวลาใดก็ได้ สามารถร้องขอให้เราเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลโดยการอีเมลถึงเรา
ที่ privacy@olymptrade.com คุณยังสามารถร้องขอให้เราแก้ไขความผิดพลาดหรือลบข้อมูล
ส่วนตัวของคุณ (ยกเว้นประวัติการซื้อขายและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราถูกกำหนดให้เก็บไว้ตามกฏ
หมายที่บังคับ) โดยการอีเมลถึงเราที่ privacy@olymptrade.com
โปรดทราบว่า เว้นแต่คุณบอกกล่าวให้เรากระทำการ ไม่เช่นนั้นเราจะเก็บกักข้อมูลที่เราเก็บ
นานที่สุดเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางกฏ
หมายของเรา ระงับการพิพาท และเพื่อบังคับใช้สัญญา
เราอาจแก้ไข เติมเต็ม หรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เวลาใดก็ได้ ตามพิจารณา
เราจะคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร
เราดูแลอย่างดีเยี่ยมเกี่ยวกับการนำมาใช้และการบำรุงรักษาความปลอดภัยของบริการที่เรา
นำเสนอ รวมถึงข้อมูลของคุณด้วย เราใช้ขั้นตอนกระบวนการและนโยบายมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเพื่อทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้ และป้องกันการเข้าใช้
ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูล แต่เรา
ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ที่ได้รับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ที่ก่อกวน
บริการของเรา รวมถึงเราไม่มีรับรอง แสดง หรือบอกเป็นนัยว่าเราจะป้องกันการเข้าถึงดังกล่าว
หากคุณรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวของคุณไม่ได้รับการปฏิบัติตามดังในนโยบายของเรา หรือมีผู้
ใดที่พยามก่อกวนบริการของเราหรือกระทำการในกิริยาที่ไม่เหมาะสม กรุณาติดต่อเรา
โดยตรงที่ privacy@olymptrade.com
การตลาด
เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ ได้แก่ ชื่อของคุณ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ใช้เองหรือ โดย
การใช้ผู้รับจ้างของบุคคลที่สามสำหรับวัตถุประสงค์การให้ วัตถุการโปรโมตที่เกี่ยวข้องกับ
บริการของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็ปไซต์ และแอปพลิเคชันซึ่งเกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วน
ธุรกิจและพันธมิตรของเรา (ในที่นี้เรียกว่า “ พันธมิตรทางการตลาด”) ที่เราคิดว่าคุณอาจ
สนใจ
เราอาจแชร์และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับ พันธมิตรทางการตลาดของเรา เพื่อจุดประสงค์ใน
การให้ข้อเสนอทางด้านตลาดที่หลากหลายแก่คุณ ที่เราหรือ พันธมิตรทางการตลาดของเรา
คิดว่าเกี่ยวข้องกับคุณ
นอกเหนือจากการเกี่ยวข้องกับสิทธิของคุณในความเป็นส่วนตัวที่เรามอบให้คุณ ภายในวัตถุ
ทางการตลาดดังกล่าวโดยหมายถึงการปฏิเสธข้อเสนอทางการตลาดอื่นจากเราหรือจาก
พันธมิตรของเรา เพิ่มเติม ในเวลาใดก็ได้ คุณอาจร้องขอให้ ยกเลิกการติดตามและรับข้อเสนอ

ทางการตลาด โดยการส่งข้อความเปล่าพร้อมคำว่า "ลบออก" (remove) ไป
ยังprivacy@olymptrade.com
ถ้าคุณได้ทำการเลิกติดตาม เราจะลบอีเมลของคุณจากรายชื่อแจกจ่ายข้อมูลการตลาดและ
จากรายชื่อใด ๆ ในอนาคตที่เราแชร์กับพันธมิตรทางการตลาดของเรา อย่างไรก็ตาม คุณอาจ
ต้องเลิกติดตามข้อเสนอทางการตลาดที่ส่งโดยพันธมิตรของเราทีละรายการ โปรดทราบว่าถึง
แม้คุณจะยกเลิกติดตามจากรายชื่อการตลาดของเราแล้ว เราอาจจะยังส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การอัปเดตต่าง และการแจ้งเตือนต่าง ๆ แก่คุณ
คุณตกลงและยอมรับว่าการดาวน์โหลด ติดตััง หรือเข้าถึงบริการของเรานั้น เราอาจแชร์
ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับหุ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตและพันธมิตรทางการตลาดสำหรับจุดประสงค์
ของการตลาดโดยตรง
การโอนบริษัท
เราอาจแชร์ข้อมูล ได้แก่ข้อมูลส่วนตัวในกรณีมีการโอนถ่ายบริษัท (เช่น ส่วนที่สำคัญของธุรกิ
การรวมกัน การย้ายฐานข้อมูล การรวมกิจการ หรือการขายสินทรัพย์หรือการย้ายโอนใน
กิจการ) ของบริษัท ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทผู้ได้รับหรือรับโอนจะรับผิดชอบสิทธิและ
หน้าที่การรับผิด ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนต้วนี้
การอัปเดตและเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ตามดุลพินิจของเราเอง และเวอร์ชัน
ล่าสุดจะถูกเผยแพร่ของเราเสมอ เราแนะนำให้คุณอ่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็น
ประจำสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
การลงทะเบียนและการอนุญาต
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
SMARTEX INTERNATIONAL LTD.
เลขที่จดทะเบียน: 1631 CTD 2017
ที่อยู่: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. box 1510, Beachmont, Kingstown,
St. Vincent and the Grenadines
วิธีการติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการของเราหรือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณ และ
วิธีการใช้ข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อเราที่ privacy@olymptrade.com

