วันที่ปรับปรุงข้อมูล: มกราคม 2021
นโยบายความเป็ นส่วนตัว
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มบริษทั นี้ (“นโยบายความเป็ นส่วนตัว”) เป็ นของ BELIEVE SAS บริษทั ในประเทศฝรั ่งเศส
ซึ่งจดทะเบียนการค้ากับสานักทะเบียนการค้าและองค์กรแห่งกรุงปารีส (Trade and Corporate Registry of Paris)
ภายใต้หมายเลข 481 625 853 โดยสานักงานหลักตัง้ อยู่ท่ี 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS")
และบริษทั ในเครือรอบโลก รวมถึง TUNECORE ซึ่งหลังจากนี้จะรวมเรียกว่า "Believe” หรือ "เรา"
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้อธิบายแนวทางปฏิบตั ขิ อง Believe เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการจัดจาหน่ายเพลงรูปแบบดิจทิ ลั
การจัดหาผลิตภัณฑ์ ("ผลิตภัณฑ์") และการบริการ ("บริการ") โดยทัวไปหรื
่
อผ่านเว็บไซต์และ/หรือบริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ของเรา
(วิดเจ็ต แอปพลิเคชัน หรือ API) รวมกันหรือแยกกันเรียกว่า "ไซต์") Believe SAS
ดาเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลและบริษัทในเครือดาเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล
เราใส่ใจในความสาคัญเป็ นพิเศษสาหรับการประมวลผลข้อมูลที่ปลอดภัย การเก็บรักษาอย่างเป็ นความลับ การปกป้ องความเป็ นส่วนตัวและสิทธิอ่นื ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดใช้เวลาในการอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราอย่างรอบคอบ
โดยการเข้ามายังเว็บไซต์นี้ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลอื่นแก่ Believe ในเว็บไซต์ หรือโดยการสมัครรับการบริการ
หรือโดยการทาสัญญากับเรา ถือว่าท่านได้รบั ทราบโดยชัดแจ้งว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อกาหนดต่างๆ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนีเ้ ป็ นอิสระจากนโยบายความเป็ นตัว การเก็บรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับอื่น
หรือแนวทางปฏิบตั ดิ ้านการบริการอื่นที่เผยแพร่โดยบริษทั ของบุคคลภายนอก เช่น Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC,
Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบุคคลภายนอกที่เป็ นผู้ดาเนินงานเว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชันหรือการบริการที่ไซต์หรือการบริการอ้างอิงถึง หรือนาทางไปยัง โดยสังเกตได้จากลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งเราไม่ได้เป็ นผู้เผยแพร่
ซึ่งเราจะไม่รบั ผิดในส่วนนี้
หากท่านเป็ นศิลปิ น ตัวแทนของศิลปิ น (โปรดิวเซอร์ ผู้จดั การ ค่ายเพลงอิสระ) ลูกค้า ผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์ ("ผู้ใช้") ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ พันธมิตร
หรือผู้ประมวลผลที่ทาสัญญากับเรา (รวมกันหรือแยกกันเรียกว่า "ท่าน" "ของท่าน") นโยบายความเป็ นส่วนตัวมีผลบังคับใช้กบั ท่าน
ผู้ท่ยี งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ (ตามที่กฎหมายกาหนดในประเทศต่างๆ) ("ผู้ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ") ไม่สามารถสมัครใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากไซต์
โดยที่บดิ ามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ได้ให้ความยินยอมและการยอมรับนโยบายความเป็ นส่วนนี้ก่อน
บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็ นผู้รบั ผิดชอบการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ ไซต์ของผู้ท่ยี งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
เราขอสงวนสิทธิในการแก้
์
ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็ นไปกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้ในสหภาพยุโรป
2016/679 (“GDPR”) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบ
หรือจะมีการติดประกาศข้อความในบริการ หรือในบางกรณีจะได้รบั อีเมล
1. ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวมจากท่าน และเหตุผลในการเก็บข้อมูลนัน้
เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตามที่แสดงรายการด้านล่างนี้ (รวมเรียกว่า "ข้อมูล")
เพื่อดาเนินการตามภาระผูกพันของเราภายใต้สญ
ั ญาที่ท่านได้ลงนามร่วมกันเรา หรือเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้แก่ท่าน
โปรดทราบว่าเราจะไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใดๆ (กล่าวคือ
ข้อมูลซึ่งโดยตรงหรือโดยทางอ้อมเปิ ดเผยถึงเชื้อชาติหรือชาติพนั ธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ปรัชญา หรือศาสนา หรือการเป็ นสมาชิกสหภาพการค้า
รวมถึงข้อมูลด้านพันธุกรม ข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตวั บุคคลธรรมดาคนหนึ่งคนใด
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หรือข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือวิถที างเพศ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังกล่าว) ดังนัน้ เราจึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลใดๆ
ดังกล่าวให้กบั เรา
แบบฟอร์มสัญญาและการลงทะเบียนของเราจะระบุว่าท่านต้องให้ข้อมูลใดบ้าง
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตวั ตนหรือระบุตวั ตนได้
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สัญญา สถานะของท่าน และ/หรือวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด
หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
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ชื่อและนามสกุล
ที่อยู่สาหรับไปรษณีย์ (การเรียกเก็บเงินหรือจัดส่งสินค้า)
หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ (ส่วนบุคคลหรือที่ใช้ในการทางาน)
อีเมล
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร (ธนาคารหรือข้อมูลบัญชีอ่นื รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรสาหรับเรียกเก็บเงิน หมายเลข
วันหมดอายุ การเข้ารหัสซึ่งสามารถมองเห็นได้)
หมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
ภาษาพูดหรือภาษาที่เลือกใช้สาหรับไซต์หรือการบริการ
ข้อมูลลับใดๆ ที่ช่วยให้ท่านสามารถจดจาตัวระบุส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านได้
สาหรับผู้ท่ยี งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: ชื่อ นามสกุล และอีเมลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
สาหรับศิลปิ นที่เป็ นผู้แสดง หรือตัวแทนเท่านัน้ : ชื่อที่ใช้บนเวที องค์ประกอบที่เป็ นข้อความ กราฟิ ก ภาพ
หรือวิดโี อหรือองค์ประกอบเสียงและวันที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบันทึกเสียงที่ทาซ้าในการแสดง ("การบันทึกเสียง")
หรือวิดโี อที่ทาซ้าในงานโสตทัศน์ท่ผี ลิตโดยการตัง้ ค่ารูปภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแปลความหมายของงานเพลง
และวันที่ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนของการบันทึกเสียง ("มิวสิ ควิดีโอ") ชุดสวมแผ่นเสียง ถ้อยคา วิดโี อ ชื่องาน
(องค์ประกอบที่มหี รือไม่มถี ้อยคา) วันที่ ชื่อ ชื่อเวที นามแฝง ชีวประวัติ วิดโี อและรูปภาพของศิลปิ นที่แสดง ชื่อของเพลงและอัลบัม้
และศิลปิ นที่เกี่ยวข้อง ปี ท่เี ปิ ดตัวเพลงและอัลบัม้ และชื่อของบุคคลหรือองค์กรที่ถอื ครองสิทธิในเพลงในอั
์
ลบัม้ การเรียบเรียง
และ/หรือภาพประกอบ
เมตาดาตาที่จาเป็ นในการระบุช้นิ งานที่ยดึ ติดกับการบันทึกเสียงและมิวสิควิดโี อ โดยเฉพาอย่างยิง่ ผู้แต่ง ผู้แต่งทานอง ชื่อผู้เผยแพร่
หรือที่กาหนดทัง้ หมด, ISWC, ISRC, รหัส UPC ฯลฯ
เฉพาะในกรณีท่มี ีการลงทะเบียนสาหรับการบริการที่กาหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว: หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่อยู่ IP (หมายเลขที่กาหนดให้กบั ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือที่อยู่ MAC
ของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งการเข้าถึงไซต์เกิดขึ้น
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการระบุโดยอัตโนมัตแิ ละการบันทึกข้อมูลสาหรับการใช้ไซต์แต่ละครัง้
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ (เช่น อายุ เพศ สถานที่พานักอาศัย)
ข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมของผู้ใช้ ความพึงพอใจเกี่ยวกับดนตรี (เพลย์ลสิ ต์) หรือข้อมูลที่แบ่งปันอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมจากแพลตฟอร์มดนตรี
ข้อมูลทางเทคนิค เช่น คุกกี้ (สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม นโยบายคุกกี้) (insert link)
ข้อมูลการระบุพกิ ดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลที่ส่งผ่านสัญญาณที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
เมื่อผู้ใช้ใช้บริการการระบุพกิ ดั ที่ไซต์เป็ นผูเ้ สนอ ตัวอย่างเช่น การแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
เราจะขออนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้ก่อน (ตกลงยินยอม) ในกรณีดงั กล่าว ผู้ใช้สามารถเพิกถอนการให้อนุญาตเมื่อใดก็ได้ (ยกเลิก)
ข้อมูลของบุคคลภายนอก (ได้แก่ ผู้ตดิ ต่อ เพื่อน) ที่ผู้ใช้เป็ นผู้ให้
ท่านต้องได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งดังกล่าวจากบุคคลภายนอกก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลของบุคคลเหล่านัน้ กับเรา

1.2 ข้อมูลอื่นๆ
เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นที่ไม่จาเป็ นที่นาไปสู่การระบุตวั ตนของท่านทัง้ ในทางตรงหรือทางอ้อม ในฐานะบุคคลธรรมดา ("ข้อมูลอื่นๆ")
ในกรณีดงั กล่าว เราจะประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่กาหนดไว้ในหัวข้อที่ 3 ด้านล่าง ข้อมูลอื่นๆ
อาจเป็ นข้อมูลดังต่อไปนี้
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ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์อนิ เทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของผู้ใช้ท่เี ข้าไปยังไซต์ เช่น ชนิดของอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ
เวอร์ชนั ของระบบปฏิบตั กิ าร ชนิดและเวอร์ชนั ของเบราว์เซอร์อนิ เทอร์เน็ต รวมถึงชนิดและเวอร์ชนั ของบริการที่ใช้
จะมีการกาหนดค่าเอกลักษณ์ให้กบั อุปกรณ์จากการที่ผู้ใช้เข้าไปใช้บริการที่เราเป็ นผู้ให้บริการรหรือผู้ให้บริการนัน้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานวิดเจ็ต แอปพลิเคชันมือถือหรือบริการการสื่อสารอื่นของผู้ใช้ภายในบริบทนี้ เราจะเก็บรวบรวมค่าเอกลักษณ์
รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อเพื่อที่จะส่งเนื้อหาและโฆษณาไปที่อุปกรณ์
ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลวันที่และเวลาที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงไฟล์และข้อมูลที่มีการดาวน์โหลดด้วย
ไฟล์บนั ทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ท่คี านวณอัตราการใช้บริการ จัดการการบริการ วินิจฉัยปัญหาที่มผี ลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์
หรือกาหนดข้อมูลการระบุพกิ ดั ของผู้ใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้, GIF โปร่งใส, เว็บบีคอน, แท็กพิกเซลหรือเทคโนโลยีท่คี ล้ายกัน (สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม
โปรดอ่านนโยบายคุกกี้) (insert link));
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์หรือข้อมูลอื่นๆ เท่าที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของบุคคลได้
ข้อมูลการใช้บริการผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ท่ที าให้เราสามารถให้บริการท่านในระดับที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจึงทาให้เรามีขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการบริการและฟังก์ชนั ที่มกี ารใช้งานมากที่สุด ชนิดของอุปกรณ์ท่ใี ช้
คุณลักษณะของอุปกรณ์ ประเทศ และภาษาในการดาวน์โหลด
ข้อมูลที่มกี ารอ้างอิงเชื่อมโยงเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้
การตอบแบบสารวจหรือแบบสอบถามที่เราเป็ นผู้ส่งในการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือไซต์

2. วิธีที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจาก:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

สัญญาที่ท่านได้ทากับเรา
บัญชีผู้ใช้ท่ที ่านสร้างหรือบริการที่สมัครใช้
การดู การดาวน์โหลด หรือการใช้ไซต์
การซื้อของท่าน
การสมัครรับข่าวสารหรือการสื่อสารประเภทอื่นของท่าน
การเรียกร้องสิทธิต่์ างๆ ของท่านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
การซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรืองานกิจกรรม
ฐานข้อมูลสาธารณะ
พันธมิตรเชิงพานิชย์หรือสื่อเพื่อการดาเนินการด้านการตลาดและหรือการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเรา
การใช้บญ
ั ชีส่วนบุคคลของผู้ใช้ของท่านผ่านหนึ่งในเครือข่ายสังคม แพลตฟอร์ม
หรือการบริการของบุคคลภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับหนึ่งในบัญชีของบริการเหล่านัน้ ขึ้นไปในไซต์ ในกรณีดงั กล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากเครือข่ายสังคมของท่าน หรือบัญชีส่วนบุคคลของการบริการของบุคคลภายนอกอาจมีการแบ่งปันกับ
Believe (กล่าวคือ ชื่อ อีเมล รูปภาพ รายชื่อผู้ตดิ ต่อ ประวัตการรับฟัง เพลงหรือศิลปิ นที่ช่นื ชอบ และข้อมูลอื่นๆ ที่ BELIEVE
สามารถเข้าถึงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีส่วนบุคคลของท่านบนเครือข่ายสังคม หรือบริการอื่นใดของบุคคลภายนอก
การเข้าร่วมของท่านผ่านบัญชีส่วนบุคคลของท่านบนเครือข่ายสังคม แพลตฟอร์มบุคคลภายนอก หรือการบริการ
หรือโดยตรงบนไซต์ท่จี ดั เกม การแข็งขัน ล็อตเตอรี่ การตอบคาแทบ หรือการดาเนินการส่งเสริมการขายอื่นใดที่เราเป็ นผู้จดั

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของท่านจาก:
• เบราว์เซอร์ อุปกรณ์ และวิดเจ็ต และการใช้แอปพลิเคชันดิจทิ ลั อื่นบนอุปกรณ์ดงั กล่าว
•
•
•
•

ไฟล์บนั ทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์
คุกกี้ (สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดอ่านนโยบายคุกกี้) (insert link):
การระบุพกิ ดั เมื่อผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เรา
การแบ่งปันสารสนเทศและข้อมูล

3. เหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน
เราประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อ:
• สร้างและบริหารบัญชีส่วนบุคคลของท่าน
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ดาเนินการตามภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสัญญา
ให้การบริการหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่สี ั ่งซื้อ
ดาเนินการและประมวลผลธุรกรรมการชาระเงินต่างๆ
ตอบสนองต่อคาร้องหรือข้อสอบถามของท่าน หรือให้การดูแลและปรับปรุงการดูแลลูกค้า
จัด นาไปปฏิบตั ิ และจัดการการเข้าร่วมของท่านในเกม การแข่งขัน ล็อตเตอรี การตอบคาถาม
หรือแคมเปญการส่งเสริมการขายอื่นที่คล้ายกัน การสารวจ หรือรูปแบบอื่นๆ
การสื่อสารกับท่าน (เช่น การสื่อสารเพื่อการบริหาร การส่งเสริมการขาย หรือเชิงพาณิชย์)
ส่งมอบ ปรับปรุง ปรับให้เหมาะสม และจัดรูปแบบเฉพาะประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และให้เป็ นการง่ายสาหรับท่านในการที่จะ
แบ่งปันฟังก์ชนั บนโซเชียลมีเดีย
นาไปปฏิบตั ิ รับรอง และปรับปรุงความปลอดภัยของไซต์หรือการบริการ ต่อสู่กบั การฉ้อโกง
และป้ องกันการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลตามที่ GDPR กาหนด
วิเคราะห์ ระบุ ปรับปรุง และทาความเข้าใจการบริการและการทางานของไซต์ และแนวโน้มของการใช้ไซต์หรือการบริการ
ตัดสิน จัดรูปแบบเฉพาะ และปรับปรุงประสิทธิภาพเทคนิคด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย
และปรับใช้แคมเปญส่งเสริมการขายและการโฆษณาให้เข้ากับวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน
ส่ง ซื้อ หรือแบ่งปันของขวัญหรือลิงก์ไปยังอัลบัม้ หรือเพลง ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรี วิดโี อหรือการบริการอื่นที่มผี ู้ตดิ ต่อ เพื่อน
หรือสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใช้อ่นื
ดาเนินการตามภาระผูกพันด้านกฎหมายของเรา
จัดการและบริหารบัญชีส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ าม GDPR

4. เหตุผลทางด้านกฎหมายที่ทาให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านได้:
เราจะประมวลข้อมูลของท่าน บนพื้นฐานของ:
• ความยินยอมของท่าน
• สัญญาที่ท่านได้ทากับเรา
• ภาระผูกพันด้านกฎหมาย
• ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรมของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อป้ องกันการฉ้อโกง
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กบั ไซต์และการบริการ หรือเพื่อปรับรูปแบบเฉพาะให้กบั การสื่อสารของเรา
5. ผู้ที่ได้รบั ข้อมูลของท่าน
ข้อมูลที่ท่านส่งให้กบั เราโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจะเข้าถึงโดยบุคคลที่ได้รบั อนุญาตโดยเฉพาะ เมื่อจาเป็ น
และสาหรับวัตถุประสงค์ดงั ที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3 ข้างต้นเท่านัน้
เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เรานามาปฏิบตั ิ
ผู้รบั ข้อมูลอาจเป็ น:
• บริษทั ในเครือของเรา
•

•

ผู้จดั หาบุคคลที่สามที่เราทางานด้วยเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดหาบริการหรือการเข้าถึงไซต์ เช่น แต่ไม่จากัดเพียงบริการโฮสต์
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลธุรกรรมการชาระเงิน และการชาระเงินซ้าสาหรับค่าสิทธิ หรือคาสั ่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการเทคโนโลยีสนเทศ การบริการลูกค้า บริการกระจายอีเมล
การตรวจสอบหรือบริการที่คล้ายกัน
สาหรับศิลปิ นที่แสดงหรือตัวแทนเท่านัน้ : ข้อมูลที่ให้จะ นอกเหนือจากข้อมูลอื่นๆ
ใช้ในการติดตามว่าการบันทึกเสียงนัน้ สามารถขายได้เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับ โดยการใช้บริการของเรา
พวกเขายินยอมให้ Believe ให้ขอ้ มูลการขายบันทึกเสียงหรือมิวสิควิดโี อแก่บุคคลภายนอก (เช่น แพลตฟอร์ม)
รวบรวมข้อมูลนี้ในแผนภูมิ การขึ้นอันดับ และ/หรือเอกสารสนับสนุนข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอื่นๆ
และยังเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดและเงื่อนไขทัวไปของการขายและบริ
่
การ
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•

•

ผู้จดั หาบุคคลภายนอกหรือศิลปิ นที่แสดงหรือผู้จดั การ โปรดิวเซอร์หรือค่ายเพลงจะส่งการสื่อสารเพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่ทาไว้กบั เรา ในกรณีดงั กล่าว จะถือว่าผู้ใช้ยนิ ยอมที่จะรับเนื้อหาดังกล่าวผ่านสื่อแบบดัง้ เดิม หรือสื่อดิจทิ ลั
หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ
ผู้จดั ที่เป็ นบุคคลที่สามหรือผู้จดั การแคมเปญส่งเสริมการขาย เช่น เกม การแข่งขัน ล็อตเตอรี่ ฯลฯ

Believe จะสื่อสารข้อมูลของท่านกับบุคคลที่ได้รบั อนุญาตตามที่เหมาะสม เพียงเมื่อจาเป็ น สาหรับวัตถุประสงค์ดงั ที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3
ข้างต้นเท่านัน้ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่ใช้บงั คับ รวมถึงกฎหมายของประเทศที่อยู่นอกถิน่ พานักของท่าน
เพื่อตอบสนองต่อคาสั ่งศาลหรือคาร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะหรือรัฐบาล รวมถึงที่อยู่ในประเทศที่อยู่นอกถิน่ พานักของท่าน
เพื่อดาเนินการหรือบังคับใช้สญ
ั ญา ข้อกาหนดและเงื่อนไขทัวไปของการขายและบริ
่
การ และการใช้บริการของเรา
หรือเพื่อปกป้ องการดาเนินงานของเรา หรือของบริษทั ในเครือของเรา หรือศิลปิ นที่เป็ นผู้แสดง ผู้จดั การ ค่ายเพลง
และการดาเนินการของโปรดิวเซอร์ของเรา
เพื่อปกป้ องสิทธิ ความปลอดภัย และทรัพย์สนิ ของ Believe หรือของบริษทั ในเครือ ศิลปิ น ค่ายเพลง ผู้จดั การ หรือโปรดิวเซอร์ของ
Believe
เพื่อใช้หรือป้ องกันสิทธิตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อให้เกิดการยอมรับสิทธิดงั กล่าว
เพื่อสร้างทรัพยากรที่จาเป็ น หรือเพื่อจากัดความเสียหาย หรือการตัดสินใดๆ ที่ตดั สินต่อ Believe หรือบริษทั ในเครือ
สาหรับการปรับองค์กร การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจกรรม การร่วมทุน หรือรูปแบบอื่นใดของการถ่ายโอน Believe
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือทรัพย์สนิ แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว
เพื่อดาเนินการถ่ายโอนข้อมูลบางอย่างเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน
เพื่อปกป้ องท่าน หรือบุคคลภายนอก จากการฉ้อโกง การนาไปใช้ในทางที่ผดิ การกระทาที่ผดิ กฎหมาย หรือละเมิดสัญญา
หรือข้อกาหนดทัวไปในการใช้
่
ไซต์หรือการบริการ หรือการขายผลิตภัณฑ์
ท่านยังอาจตัดสินใจที่จะสื่อสารข้อมูลของท่านโดยการใช้คุณสมบัตขิ องกระดานข่าว ฟอรัมการพูดคุย แชต
แบ่งปันโปรไฟล์บนเครือข่ายสังคม บล็อกหรือผ่านวิธอี ่นื ใดที่เสนอโดยผู้ให้บริการ ในกรณีนนั ้
ผู้ให้บริการดังกล่าวจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลของท่าน
และท่านจาเป็ นต้องอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวและการเก็บข้อมูลเป็ นความลับของผู้ให้บริการดังกล่าวอย่างรอบคอบ
สารสนเทศ เอกสารหรือข้อมูลที่ตพี มิ พ์ หรือสื่อสารโดยท่านร่วมกับการบริการจะกลายเป็ นข้อมูลสาธารณะ
และดังนัน้ ผู้ใช้บริการคนอื่นจะสามารถเห็นได้ หรือมีเผยแพร่โดยทัวไปบนอิ
่
นเทอร์เน็ต หรือในเครือข่ายสังคมอื่น
เราจะไม่รบั ผิดภายใต้เหตุการณ์ก็ใดสาหรับสิง่ ที่เกิดขึ้นตามมาจากการใช้หรือการสื่อสารสารสนเทศหรือข้อมูลใดๆ
ที่อยู่ภายเงื่อนไขการสื่อสารโดยสมัครใจของท่านผ่านการบริการใดๆ
เราจะใช้และสื่อสารข้อมูลตามข้อกาหนดและเงื่อนไขทัวไปของการขายและบริ
่
การ

6. ระยะที่เราใช้ข้อมูลของท่าน (ระยะเวลาการเก็บข้อมูล)
เราจะเก็บข้อมูลไว้เฉพาะในระยะเวลาที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการตามสัญญา บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี ้องการ ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน
ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเป็ นไปตามภาระผูกพันด้านกฎหมายของเรา
เกณฑ์ในการเก็บรักษาข้อมูลที่เรากาหนด ประกอบด้วย
• ข้อกาหนดของสัญญาระหว่างท่านกับเรา
• ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่กาหนดโดยกฎหมายที่บงั คับใช้ (กล่าวคือ การบัญชีหรือเพื่อให้เป็ นไปตามภาระผูกพัน )
• ระยะเวลาในการยินยอมของท่านสาหรับการใช้งานบางอย่าง
• สาหรับผู้ท่อี าจใช้บริการ (ในกรณีท่ไี ม่มกี ารสมัครบริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์): 1 ปี หรือน้อยกว่านับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล
• 6 เดือนหรือน้อยกว่าสาหรับคุกกี้ หรือ 13 เดือนในบางกรณี (สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ (insert link))
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เมื่อเราไม่จาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านอีกต่อไป เราจะลบข้อมูลออกจากระบบและฐานข้อมูลของเรา หรือทาให้ขอ้ มูลเป็ นนิรนาม
เพื่อที่จะได้ไม่สามารถระบุตวั ตนท่านได้อกี ต่อไป
7. การเก็บข้อมูลของโฮสต์และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสหภาพยุโรป
การบริการและไซต์ของเราควบคุมและดาเนินงานจากประเทศฝรั ่งเศส นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้จงึ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั ่งเศส
เราจะใช้มาตรการที่จาเป็ นทัง้ หมดในการโฮสต์และเก็บข้อมูลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ท่ตี งั ้ อยู่ในสหภาพยุโรป
เนื่องจากเราเป็ นบริษทั ระดับโลก ข้อมูลบางอย่างจะถูกเก็บรวบรวม ถ่ายโอน โฮสต์และ/หรือประมวลผลโดยส่วนมากนอกประเทศที่ท่านพานักอาศัย
การคุ้มครองข้อมูลและข้อกาหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลต่างกันไปในแต่ละสถานที่
และอาจไม่ได้เสนอระดับการคุ้มครองในระดับเดียวกับประเทศที่ท่านพานักอาศัยหรือประเทศที่มาของท่าน อย่างไรก็ตาม Believe
และบริษทั ในเครือจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองการถ่ายโอนข้อมูลของท่าน มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย
การใช้วิธกี ารถ่ายโฮนข้อมูลที่ได้รบั การรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรป และข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผู้ประมวลผลของเรา
เพื่อรับรองว่าพวกเขาจะประมวลผลข้อมูลที่ได้รบั จากเราโดยเป็ นไปตามกฎหมาย
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 5 ข้างต้น เมื่อจาเป็ น
เราจะเปิ ดเผยข้อมูลของท่านกับพันธมิตรบุคคลภายนอกของเราเพื่อที่รบั รองการบารุงรักษาและความปลอดภัยของไซต์และบริการ
เสนอคุณสมบัตบิ างอย่าง หรือเพื่อปรับปรุงการทางานและลักษณะที่ปรากฏหรือสร้างคุณสมบัตใิ หม่ของไซต์และการบริการ
เรากาหนดให้บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องให้การรับประกันการเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
เพื่อใช้มาตรการด้านกายภาพ องค์กร และเทคนิคในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้แก่ขอ้ มูลของคุร ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
การถ่ายโอนข้อมูลใดๆ นอกสหภาพยุโรปจะได้รบั การกากับดูแลโดยกลไกที่ได้รบั ประกันที่รบั รองโดยคณะกรรมาธิการยุโรป
และ/หรือหน่วยงานที่มอี านาจดูแลในท้องถิน่
8. มาตรการด้านความปลอดภัย
เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค การบริหาร และองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านเป็ นอย่างดีท่สี ุด
ไม่ให้เกิดการสูญหาย การใช้ผดิ วิธี การนาไปใช้ในทางที่ผดิ การเข้าถึงเพื่อการฉ้อโกง การเปิ ดเผย การดัดแปลงและการทาลาย
ไม่มกี ารส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตใดที่จะมีความปลอดภัย 100%
แต่เรามุ่งมั ่นในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมของเรา
และออกแบบเพื่อคุ้มครองและป้ องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รบั อนุญาต การเปิ ดและการใช้ขอ้ มูล
มาตรการเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
• การเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ท่ปี ลอดภัยภายในสหภาพยุโรป
• การคุ้มครอง ประกอบด้วยผ่านกระบวนการเข้ารหัสข้อมูล เช่น การเข้ารหัสข้อมูลที่เป็ นมาตรฐานความปลอดภัย Secure
Sockets Layer (“SSL”) สาหรับธุรกรรมบัตรเครดิต และธุรกรรมการชาระเงินทางธนาคาร
ที่กาหนดโดยผู้ใช้ท่เี บราว์เซอร์เปิ ดใช้งาน SSL เช่น Safari, Netscape Navigator 3.0 (หรือเวอร์ชนั ใหม่กว่า),
Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer
•
•

การเข้าถึงแบบจากัดของพนักงานหรือพนักงานของบุคคลภายนอกไปยังฐานข้อมูลที่มขี อ้ มูล
ภาระข้อผูกพันตามสัญญาสาหรับพนักงานของเราที่เป็ นผู้จดั การข้อมูล
ซึ่งกาหนดให้ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ

นอกจากนี้ ในไซต์หรือเมื่อใช้บริการ
ท่านยังมีโอกาสในการสร้างบัญชีเพื่อการเข้าใช้หรือบัญชีผู้ใช้ท่มี ตี วั ระบุบุคคลและรหัสผ่านที่มเี พียงท่านเท่านัน้ ที่ถอื ว่าทราบวิธี การคุ้มครองการเข้าถึงบั
ญชี เพื่อที่จะปกป้ องบัญชีของท่านเพิม่ เติม เราขอแนะนาให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านเป็ นระยะๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ
ห้ามเปิ ดเผยตัวระบุตวั ตนของท่านแก่ผู้อ่นื
9. สิ ทธิ ของท่าน
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หากท่านพานักอาศัยอยู่นอกประเทศฝรั ่งเศส ท่านจะได้รบั ประโยชน์จากการคุ้มครองจากกฎหมาย ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 ที่ทราบกันในนาม
French Data Protection Act (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งฝรั ่งเศส)
ผู้ท่พี านักอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจแห่งยุโรปจะได้รบั ประโยชน์จากฎหมาย GDPR ดังต่อไปนี้:
• สิ ทธิ ต่อข้อมูล: สิทธิในการได้รบั ข้อมูลที่ชดั เจน โปร่งใส และเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธที ่เี ราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
• สิ ทธิ ในการเข้าถึง: สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองไว้เกี่ยวกับท่าน
• สิ ทธิ แก้ไขให้ถกู ต้อง คัดค้านหรือจากัด: สิทธิในการทาให้ขอ้ มูลของท่านถูกต้อง หากข้อมูลมีความไม่เที่ยงตรง
หรือไม่ถูกต้องและ/หรือทาให้ขอ้ มูลสมบูรณ์
• สิ ทธิ ในการลบ/สิ ทธิ ในการถูกลืม: สิทธิในการร้องขอให้มีการลบหรือลบทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม สิทธินี้อาจจากัดโดยเรา
ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
คาร้องดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการยุตบิ ญ
ั ชีลูกค้า/บัญชีผู้ใช้ และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงไซต์หรือการบริการได้อกี ต่อไป
• สิ ทธิ์ ในการคัดค้านการตลาดทางตรง:
สิทธิในการขอให้หรือดัดแปลงตัวเลือกของท่านเมื่อใดก็ได้เพื่อที่จะไม่รบั การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผลิตภัณฑ์
ข่าวหรือกิจกรรรมจากเราหรือพันธมิตรบุคคลที่สามอีกต่อไป ในกรณีนี้ท่านอาจใช้ไฮเปอร์ลงิ ก์ท่ใี ห้ไว้สาหรับวัตถุประสงค์นี้ในแต่ละอีเมล
หรือการสื่อสารส่งเสริมการขายที่ได้รบั หรือเลิกรับ SMS ในแต่ละ SMS ส่งเสริมการขายที่ได้รบั
ผู้ใช้ยงั อาจร้องขอที่จะรับการสื่อสารที่ไม่ได้ปรับรูปแบบเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ จากนัน้ เรา
จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งพันธมิตรบุคคลที่สาม ยกเว้นหากการสื่อสารดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าเป็ นไม่ได้
หรือต้องใช้ความพยายามโดยสัดส่วนไม่เป็ นไปอย่างเหมาะสม ในกรณีนี้ ท่านจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการติดต่อบุคคลภายนอกในเหตุการณ์นี้โดยตรงเพื่อที่จะร้องขอลบการลงทะเบียน/ยกเลิกการสมัคร/ถอนตัวออกจากการรับการสื่อสารดังกล่าว
• สิ ทธิ ในการถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้สาหรับการประมวลผลข้อมูลที่ต้องให้ความยินยอม:
สิทธิในการถอนความยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อการประมวลผลดังกล่าวต้องมีการให้ความยินยอม
• สิ ทธิ ในการโอนย้ายข้อมูล: สิทธิคดั ลอก ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังฐานข้อมูลอื่น
สิทธินี้สามารถใช้ได้กบั เพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เป็ นผู้ให้ และโดยที่การประมวลผลข้อมูลเป็ นไปตามข้อตกลงหรือความยินยอม
และทาโดยการใช้การประมวลผลแบบอัตโนมัติ เรา จะส่งกลับข้อมูลไปให้ผู้ใช้ ในรูปแบบที่มกี ารจัดโครงสร้างและรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สาหรับการใช้สิทธิขอ้ นี้ โปรดใช้ this form
หากเราไม่สามารถดาเนินการตามคาขอของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิน่ ของท่านสาหรับประเทศฝรั ่งเศส
ท่านสามารถติดต่อ CNIL “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” ผ่านทาง www.cnil.fr หรือ
CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07
10. สิ่ งที่จะเกิดขึ้นหากมีการละเมิดข้อมูล
ตามมาตรา 33, 34 และ 55 ของกฎหมาย GDPR หากเราเป็ นเหยื่อของการละเมิดข้อมูล หรือรับทราบว่ามีการละเมิดดังกล่าว
เราจะรายงานไปยังหน่วยงานท้องถิน่ ที่มอี านาจดูแล และเมื่อมีความจาเป็ นทางกฎหมาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว
11. วิธีติดต่อเรา
สาหรับการติดเรา โปรดเข้าไปที่: https://www.believemusic.com/contact/

หมายเหตุพิเศษถึง:
ผู้ใช้ TUNECORE please read
ผู้ท่พี านักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย please read
ผู้ท่พี านักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร please read
ผู้ท่พี านักอาศัยอยู่ในอิตาลี please read
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