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นโยบายความเป็นส่วนตวั 

นโยบายความเป็นส่วนตวัของกลุ่มบรษิทันี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตวั”) เป็นของ BELIEVE SAS บรษิทัในประเทศฝรัง่เศส 

ซึ่งจดทะเบยีนการค้ากบัส านักทะเบยีนการค้าและองค์กรแห่งกรุงปารสี (Trade and Corporate Registry of Paris)         

ภายใต้หมายเลข 481 625 853 โดยส านักงานหลกัตัง้อยู่ที่ 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS") 

และบรษิทัในเครือรอบโลก รวมถงึ TUNECORE ซึ่งหลงัจากนี้จะรวมเรยีกว่า "Believe” หรอื "เรา" 

นโยบายความเป็นส่วนตวันี้อธบิายแนวทางปฏบิตัขิอง Believe เกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัการจดัจ าหน่ายเพลงรูปแบบดจิทิลั 

การจดัหาผลติภณัฑ์ ("ผลิตภณัฑ์") และการบรกิาร ("บริการ") โดยทัว่ไปหรอืผ่านเวบ็ไซต์และ/หรอืบรกิารสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์อื่นของเรา 
(วดิเจต็ แอปพลเิคชนั หรอื API) รวมกนัหรอืแยกกนัเรยีกว่า "ไซต์") Believe SAS 

ด าเนนิการในฐานะผู้ควบคุมขอ้มูลและบรษิัทในเครือด าเนินการในฐานะผู้ประมวลผลขอ้มูล 

เราใส่ใจในความส าคญัเป็นพเิศษส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลที่ปลอดภยั การเก็บรักษาอย่างเป็นความลบั การปกป้องความเป็นส่วนตวัและสทิธอิื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง โปรดใช้เวลาในการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราอย่างรอบคอบ  

โดยการเข้ามายงัเวบ็ไซต์น้ี การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลอื่นแก่ Believe ในเวบ็ไซต์ หรือโดยการสมคัรรบัการบริการ 
หรือโดยการท าสญัญากบัเรา ถือว่าท่านได้รบัทราบโดยชดัแจ้งว่าท่านได้อ่านและยอมรบัข้อก าหนดต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 

นโยบายความเป็นส่วนตวันีเ้ป็นอสิระจากนโยบายความเป็นตวั การเก็บรกัษาขอ้มูลอันเป็นความลบัอื่น 

หรอืแนวทางปฏบิตัดิ้านการบรกิารอื่นที่เผยแพร่โดยบรษิทัของบุคคลภายนอก เช่น Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC, 

Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK หรือผู้ให้บริการเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ด าเนินงานเวบ็ไซต์ 
หรอืแอปพลเิคชนัหรอืการบริการที่ไซต์หรอืการบริการอ้างองิถงึ หรือน าทางไปยงั โดยสงัเกตได้จากลงิก์ไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ 
ซึ่งเราจะไม่รบัผดิในส่วนนี ้

หากท่านเป็นศลิปิน ตวัแทนของศลิปิน (โปรดวิเซอร์ ผู้จดัการ ค่ายเพลงอสิระ) ลูกค้า ผู้เขา้เยี่ยมชมไซต์ ("ผู้ใช้") ผู้ให้บรกิาร ซพัพลายเออร์ พนัธมติร 
หรอืผู้ประมวลผลที่ท าสญัญากบัเรา (รวมกนัหรอืแยกกนัเรยีกว่า "ท่าน" "ของท่าน") นโยบายความเป็นส่วนตวัมผีลบงัคบัใช้กบัท่าน  

ผู้ที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ (ตามที่กฎหมายก าหนดในประเทศต่างๆ) ("ผู้ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ") ไม่สามารถสมคัรใช้บริการหรือซื้อสนิค้าจากไซต์ 
โดยที่บดิามารดาหรอืผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ได้ให้ความยนิยอมและการยอมรบันโยบายความเป็นส่วนนี้ก่อน 
บดิามารดาหรอืผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้รบัผดิชอบการใช้บรกิาร ผลติภณัฑ์ ไซตข์องผู้ที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตวัได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่บงัคบัใช้ในสหภาพยุโรป 

2016/679 (“GDPR”) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น  การแจ้งเตอืนบนหน้าหลกัของไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบ 

หรอืจะมกีารตดิประกาศข้อความในบรกิาร หรือในบางกรณีจะได้รบัอเีมล 

1. ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างท่ีเราจะเกบ็รวบรวมจากท่าน และเหตุผลในการเกบ็ข้อมูลนัน้ 

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืขอ้มูลตามที่แสดงรายการด้านล่างนี้ (รวมเรยีกว่า "ข้อมูล") 

เพื่อด าเนนิการตามภาระผูกพนัของเราภายใต้สญัญาที่ท่านได้ลงนามร่วมกนัเรา หรอืเพื่อจดัหาผลติภณัฑ์หรอืการบรกิารให้แก่ท่าน  

 
โปรดทราบว่าเราจะไม่เก็บรวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใดๆ (กล่าวคอื 
ขอ้มูลซึ่งโดยตรงหรอืโดยทางอ้อมเปิดเผยถงึเชื้อชาตหิรอืชาตพินัธ์ุ ความคดิเหน็ทางการเมอืง ปรัชญา หรอืศาสนา หรอืการเป็นสมาชกิสหภาพการค้า 
รวมถงึขอ้มูลด้านพนัธุกรม ขอ้มูลไบโอเมตรกิเพื่อวตัถุประสงค์ในการระบุตวับุคคลธรรมดาคนหนึ่งคนใด 
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หรอืขอ้มูลซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพหรอืวถิทีางเพศ และเพื่อวตัถุประสงค์ใดๆ ดงักล่าว) ดงันัน้ เราจงึขอให้ท่านหลกีเลี่ยงการส่งขอ้มูลใดๆ 
ดงักล่าวให้กบัเรา 
 
แบบฟอร์มสญัญาและการลงทะเบยีนของเราจะระบุว่าท่านต้องให้ข้อมูลใดบ้าง 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตวัตนหรอืระบุตวัตนได้ 
ซึ่งอาจเกี่ยวขอ้งกบัไซต์ ผลติภณัฑ์ หรอืบรกิาร ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสญัญา สถานะของท่าน และ/หรอืวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมด 
หรอืบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้   

• ชื่อและนามสกุล 

• ที่อยู่ส าหรบัไปรษณีย์ (การเรยีกเก็บเงนิหรือจดัส่งสนิค้า)  
• หมายเลขโทรศพัท์บ้านหรอืมอืถือ (ส่วนบุคคลหรือที่ใช้ในการท างาน) 

• อเีมล 

• ขอ้มูลเกี่ยวกบัธนาคาร (ธนาคารหรือขอ้มูลบญัชอีื่น รายละเอยีดบญัชธีนาคาร ขอ้มูลบตัรเครดติ/บตัรส าหรบัเรยีกเก็บเงนิ หมายเลข 

วนัหมดอายุ การเขา้รหสัซึ่งสามารถมองเหน็ได้) 
• หมายเลขหนังสอืเดนิทางหรอืบตัรประชาชน  

• ภาษาพูดหรอืภาษาที่เลอืกใช้ส าหรบัไซต์หรอืการบรกิาร 
• ขอ้มูลลบัใดๆ ที่ช่วยให้ท่านสามารถจดจ าตวัระบุส่วนบุคคลหรอืรหัสผ่านได้ 
• ส าหรบัผู้ที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ: ชื่อ นามสกุล และอเีมลของบดิามารดาหรอืผู้ปกครองตามกฎหมาย  

• ส าหรบัศลิปินที่เป็นผู้แสดง หรอืตวัแทนเท่านัน้: ชื่อที่ใช้บนเวท ีองค์ประกอบที่เป็นขอ้ความ กราฟิก ภาพ 

หรอืวดิโีอหรอืองค์ประกอบเสยีงและวนัที่ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการบนัทกึเสยีงที่ท าซ ้าในการแสดง ("การบนัทึกเสียง") 

หรอืวดิโีอที่ท าซ ้าในงานโสตทศัน์ที่ผลติโดยการตัง้ค่ารูปภาพ เพื่อแสดงให้เหน็ถงึการแปลความหมายของงานเพลง 
และวนัที่ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนของการบนัทึกเสยีง ("มิวสิควิดีโอ") ชุดสวมแผ่นเสยีง ถ้อยค า วดิโีอ ชื่องาน 

(องค์ประกอบที่มหีรือไม่มถี้อยค า) วนัที่ ชื่อ ชื่อเวท ีนามแฝง ชวีประวตั ิวดิโีอและรูปภาพของศลิปินที่แสดง ชื่อของเพลงและอลับัม้ 
และศลิปินที่เกี่ยวข้อง ปีที่เปิดตวัเพลงและอลับัม้ และชื่อของบุคคลหรอืองค์กรที่ถอืครองสทิธิใ์นเพลงในอลับัม้ การเรยีบเรยีง 
และ/หรอืภาพประกอบ 

• เมตาดาตาที่จ าเป็นในการระบุชิ้นงานที่ยดึตดิกบัการบนัทกึเสยีงและมิวสคิวดิโีอ โดยเฉพาอย่างยิง่ผู้แต่ง ผู้แต่งท านอง ชื่อผู้เผยแพร่ 
หรอืที่ก าหนดทัง้หมด, ISWC, ISRC, รหสั UPC ฯลฯ 

• เฉพาะในกรณีที่มีการลงทะเบยีนส าหรบัการบริการที่ก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว: หมายเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร 
• องค์ประกอบของผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 

• ที่อยู่ IP (หมายเลขที่ก าหนดให้กบัผู้ให้บรกิารการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตของท่าน หรอืที่อยู่ MAC 

ของอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ของท่านโดยอตัโนมตั ิซึ่งการเขา้ถงึไซต์เกดิขึ้น 

และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการระบุโดยอตัโนมตัแิละการบนัทกึขอ้มูลส าหรบัการใช้ไซต์แต่ละครัง้ 

• ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ (เช่น อายุ เพศ สถานที่พ านักอาศยั)  

• ขอ้มูลเกี่ยวกบัรสนิยมของผู้ใช้ ความพงึพอใจเกี่ยวกบัดนตร ี(เพลย์ลสิต์) หรอืข้อมูลที่แบ่งปันอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมจากแพลตฟอร์มดนตร ี

• ขอ้มูลทางเทคนิค เช่น คุกกี้ (ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ นโยบายคุกกี้) (insert link)  

• ขอ้มูลการระบุพกิดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลที่ส่งผ่านสญัญาณที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์โทรศพัท์มือถอื 
เมื่อผู้ใช้ใช้บรกิารการระบุพกิดัที่ไซต์เป็นผูเ้สนอ ตวัอย่างเช่น การแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 

เราจะขออนุญาตอย่างชดัแจ้งจากผู้ใช้ก่อน (ตกลงยนิยอม) ในกรณีดงักล่าว ผู้ใช้สามารถเพกิถอนการให้อนุญาตเมื่อใดก็ได้ (ยกเลกิ) 

• ขอ้มูลของบุคคลภายนอก (ได้แก่ ผู้ตดิต่อ เพื่อน) ที่ผู้ใช้เป็นผู้ให้ 
ท่านต้องได้รบัความยนิยอมโดยชดัแจ้งดงักล่าวจากบุคคลภายนอกก่อนที่จะแบ่งปันขอ้มูลของบุคคลเหล่านัน้กบัเรา 

1.2 ข้อมูลอื่นๆ 

เรายงัเก็บรวบรวมขอ้มูลอื่นที่ไม่จ าเป็นที่น าไปสู่การระบุตวัตนของท่านทัง้ในทางตรงหรอืทางอ้อม ในฐานะบุคคลธรรมดา ("ข้อมูลอื่นๆ")  

 
ในกรณีดงักล่าว เราจะประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่อธบิายไว้ และเพื่อวตัถุประสงค์ดงัที่ก าหนดไว้ในหวัขอ้ที่ 3 ด้านล่าง ขอ้มูลอื่นๆ 

อาจเป็นขอ้มูลดงัต่อไปนี้  
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• ขอ้มูลเกี่ยวกบัเบราว์เซอร์อนิเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่เขา้ไปยงัไซต์ เช่น ชนดิของอุปกรณ์ ความละเอยีดหน้าจอ 

เวอร์ชนัของระบบปฏบิตักิาร ชนิดและเวอร์ชนัของเบราว์เซอร์อนิเทอร์เน็ต รวมถงึชนิดและเวอร์ชนัของบริการที่ใช้ 
จะมกีารก าหนดค่าเอกลกัษณ์ให้กบัอุปกรณ์จากการที่ผู้ใช้เขา้ไปใช้บรกิารที่เราเป็นผู้ให้บรกิารรหรอืผู้ให้บรกิารนัน้  

• ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้งานวดิเจต็ แอปพลเิคชนัมอืถอืหรอืบริการการสื่อสารอื่นของผู้ใช้ภายในบรบิทนี้ เราจะเก็บรวบรวมค่าเอกลักษณ์ 
รวมทัง้ขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อที่จะส่งเนื้อหาและโฆษณาไปที่อุปกรณ์ 
ซึ่งจะเก็บรวบรวมขอ้มูลวนัที่และเวลาที่เขา้ถงึเซิร์ฟเวอร์ รวมถงึไฟล์และข้อมูลที่มีการดาวน์โหลดด้วย 

• ไฟล์บนัทกึขอ้มูลของเซิร์ฟเวอร์ที่ค านวณอตัราการใช้บรกิาร จดัการการบริการ วนิิจฉัยปัญหาที่มผีลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์ 
หรอืก าหนดขอ้มูลการระบุพกิดัของผู้ใช้ 

• ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้, GIF โปร่งใส, เวบ็บคีอน, แทก็พกิเซลหรือเทคโนโลยทีี่คล้ายกนั (ส าหรบัข้อมูลเพิม่เตมิ 

โปรดอ่านนโยบายคุกกี้) (insert link));  

• ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์หรอืขอ้มูลอื่นๆ เท่าที่ไม่สามารถระบุตวัตนของบุคคลได้ 
• ขอ้มูลการใช้บรกิารผ่านเครื่องมอืวเิคราะห์ที่ท าให้เราสามารถให้บรกิารท่านในระดบัที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจงึท าให้เรามขีอ้มูลที่เกี่ยวกบัการบรกิารและฟังก์ชนัที่มกีารใช้งานมากที่สุด ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ 
คุณลกัษณะของอุปกรณ์ ประเทศ และภาษาในการดาวน์โหลด 

• ขอ้มูลที่มกีารอ้างองิเชื่อมโยงเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ 

• การตอบแบบส ารวจหรอืแบบสอบถามที่เราเป็นผู้ส่งในการใช้ผลติภณัฑ์ การบรกิาร หรอืไซต์ 

2. วิธีท่ีเราใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของท่าน  

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านจาก: 

• สญัญาที่ท่านได้ท ากบัเรา 
• บญัชผีู้ใช้ที่ท่านสร้างหรือบริการที่สมัครใช้ 

• การดู การดาวน์โหลด หรอืการใช้ไซต ์

• การซื้อของท่าน 

• การสมคัรรบัข่าวสารหรอืการสื่อสารประเภทอื่นของท่าน 

• การเรยีกร้องสทิธิต์่างๆ ของท่านที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์หรอืการบริการ 
• การซื้อบตัรคอนเสิร์ตหรอืงานกิจกรรม 

• ฐานขอ้มูลสาธารณะ 
• พนัธมติรเชงิพานิชย์หรอืสื่อเพื่อการด าเนินการด้านการตลาดและหรอืการส่งเสรมิการขายที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมของเรา 
• การใช้บญัชีส่วนบุคคลของผู้ใช้ของท่านผ่านหนึ่งในเครอืข่ายสงัคม แพลตฟอร์ม 

หรอืการบรกิารของบุคคลภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกบัหนึ่งในบญัชขีองบริการเหล่านัน้ขึ้นไปในไซต์ ในกรณีดงักล่าว 
ขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างจากเครอืข่ายสงัคมของท่าน หรอืบญัชส่ีวนบุคคลของการบรกิารของบุคคลภายนอกอาจมีการแบ่งปันกบั 

Believe (กล่าวคอื ชื่อ อเีมล รูปภาพ รายชื่อผู้ตดิต่อ ประวตัการรบัฟัง เพลงหรอืศิลปินที่ชื่นชอบ และขอ้มูลอื่นๆ ที่ BELIEVE 

สามารถเขา้ถงึเมื่อท่านเขา้สู่ระบบผ่านบญัชส่ีวนบุคคลของท่านบนเครอืข่ายสังคม หรือบรกิารอื่นใดของบุคคลภายนอก 

• การเขา้ร่วมของท่านผ่านบญัชส่ีวนบุคคลของท่านบนเครอืข่ายสงัคม แพลตฟอร์มบุคคลภายนอก หรอืการบรกิาร 
หรอืโดยตรงบนไซต์ที่จดัเกม การแขง็ขนั ล็อตเตอรี่ การตอบค าแทบ หรอืการด าเนินการส่งเสรมิการขายอื่นใดที่เราเป็นผู้จดั 

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลอื่นๆ ของท่านจาก:  

• เบราว์เซอร์ อุปกรณ์ และวดิเจต็ และการใช้แอปพลเิคชนัดจิทิลัอื่นบนอุปกรณ์ดงักล่าว 

• ไฟล์บนัทกึขอ้มูลของเซิร์ฟเวอร์  

• คุกกี้ (ส าหรบัข้อมูลเพิม่เตมิ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้) (insert link):  

• การระบุพกิดัเมื่อผู้ใช้ได้ให้ความยนิยอมอย่างชดัแจ้งแก่เรา  

• การแบ่งปันสารสนเทศและขอ้มูล 

 

3. เหตุผลท่ีเราประมวลผลข้อมูลของท่าน  

เราประมวลผลขอ้มูลของท่านเพื่อ:  

• สร้างและบรหิารบญัชส่ีวนบุคคลของท่าน  
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• ด าเนนิการตามภาระผูกพนัที่เกี่ยวกบัสญัญา 
• ให้การบริการหรือส่งมอบผลติภณัฑ์ที่สัง่ซื้อ 

• ด าเนนิการและประมวลผลธุรกรรมการช าระเงนิต่างๆ 

• ตอบสนองต่อค าร้องหรือขอ้สอบถามของท่าน หรอืให้การดูแลและปรบัปรุงการดูแลลูกค้า 
• จดั น าไปปฏบิตั ิและจดัการการเขา้ร่วมของท่านในเกม การแข่งขนั ล็อตเตอร ีการตอบค าถาม 

หรอืแคมเปญการส่งเสรมิการขายอื่นที่คล้ายกนั การส ารวจ หรือรูปแบบอื่นๆ  

• การสื่อสารกบัท่าน (เช่น การสื่อสารเพื่อการบรหิาร การส่งเสรมิการขาย หรอืเชงิพาณิชย์) 

• ส่งมอบ ปรบัปรุง ปรบัให้เหมาะสม และจดัรูปแบบเฉพาะประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และให้เป็นการง่ายส าหรบัท่านในการที่จะ 
แบ่งปันฟังก์ชนับนโซเชยีลมเีดยี  

• น าไปปฏบิตั ิรบัรอง และปรบัปรุงความปลอดภยัของไซต์หรอืการบริการ ต่อสู่กบัการฉ้อโกง 
และป้องกนัการละเมดิความปลอดภยัของขอ้มูลตามที่ GDPR ก าหนด 

• วเิคราะห์ ระบุ ปรบัปรุง และท าความเขา้ใจการบรกิารและการท างานของไซต์ และแนวโน้มของการใช้ไซต์หรอืการบริการ  
• ตดัสนิ จดัรูปแบบเฉพาะ และปรบัปรุงประสิทธภิาพเทคนิคด้านการตลาดและส่งเสรมิการขาย 

และปรบัใช้แคมเปญส่งเสรมิการขายและการโฆษณาให้เขา้กบัวตัถุประสงค์และความต้องการของท่าน 

• ส่ง ซื้อ หรอืแบ่งปันของขวญัหรอืลงิก์ไปยงัอลับัม้หรอืเพลง ขอ้มูลเกี่ยวกบัดนตร ีวดิโีอหรอืการบรกิารอื่นที่มผีู้ตดิต่อ เพื่อน 

หรอืสมาชิกในครอบครวัหรือผู้ใช้อื่น 

• ด าเนนิการตามภาระผูกพนัดา้นกฎหมายของเรา  

• จดัการและบรหิารบญัชีส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏบิตัติาม GDPR 

 

4. เหตุผลทางด้านกฎหมายท่ีท าให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านได้:  

เราจะประมวลข้อมูลของท่าน บนพื้นฐานของ: 

• ความยนิยอมของท่าน 

• สญัญาที่ท่านได้ท ากบัเรา 

• ภาระผูกพนัด้านกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรมของเรา (ตวัอย่างเช่น เพื่อปรบัปรุงผลติภณัฑ์และการบรกิาร เพื่อป้องกนัการฉ้อโกง 
เพื่อสร้างความปลอดภยัให้กบัไซต์และการบรกิาร หรอืเพื่อปรบัรูปแบบเฉพาะให้กบัการสื่อสารของเรา 

 

5. ผู้ท่ีได้รบัข้อมูลของท่าน 

ขอ้มูลที่ท่านส่งให้กบัเราโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจะเขา้ถงึโดยบุคคลที่ได้รบัอนุญาตโดยเฉพาะ เมื่อจ าเป็น 

และส าหรบัวตัถุประสงค์ดงัที่กล่าวไว้ในหวัขอ้ที่ 3 ขา้งต้นเท่านัน้ 

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภยัที่เราน ามาปฏบิตัิ  

 

ผู้รบัขอ้มูลอาจเป็น:  

• บรษิทัในเครอืของเรา 

• ผู้จดัหาบุคคลที่สามที่เราท างานด้วยเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัหาบรกิารหรือการเขา้ถงึไซต์ เช่น แตไ่ม่จ ากดัเพยีงบรกิารโฮสต์ 
การวเิคราะห์ข้อมูล การประมวลผลธุรกรรมการช าระเงนิ และการช าระเงนิซ ้าส าหรบัค่าสทิธ ิหรือค าสัง่ซื้อผลติภณัฑ์และบริการ 
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบรกิารเทคโนโลยีสนเทศ การบริการลูกค้า บรกิารกระจายอเีมล 

การตรวจสอบหรือบรกิารที่คล้ายกนั 

• ส าหรบัศลิปินที่แสดงหรอืตวัแทนเท่านัน้: ขอ้มูลที่ให้จะ นอกเหนือจากขอ้มูลอื่นๆ 

ใช้ในการตดิตามว่าการบนัทกึเสยีงนัน้สามารถขายได้เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัอนัดบั โดยการใช้บรกิารของเรา 

พวกเขายนิยอมให้ Believe ให้ขอ้มูลการขายบนัทกึเสยีงหรือมวิสิควดิโีอแก่บุคคลภายนอก (เช่น แพลตฟอร์ม) 

รวบรวมขอ้มูลนี้ในแผนภูม ิการขึ้นอนัดบั และ/หรอืเอกสารสนับสนุนขอ้มูลเชงิเปรยีบเทยีบอื่นๆ 

และยงัเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไปของการขายและบรกิาร 
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• ผู้จดัหาบุคคลภายนอกหรอืศิลปินที่แสดงหรือผู้จดัการ โปรดวิเซอร์หรอืค่ายเพลงจะส่งการสื่อสารเพื่อการโฆษณาหรอืส่งเสรมิการขาย 

ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาที่ท าไว้กบัเรา ในกรณีดงักล่าว จะถอืว่าผู้ใช้ยนิยอมที่จะรบัเนื้อหาดงักล่าวผ่านสื่อแบบดัง้เดมิ หรอืสื่อดจิทิลั 

หรอืวธิีการสื่อสารอื่นๆ 

• ผู้จดัที่เป็นบุคคลที่สามหรือผู้จดัการแคมเปญส่งเสรมิการขาย เช่น เกม การแข่งขนั ล็อตเตอรี่ ฯลฯ 

Believe จะสื่อสารขอ้มูลของท่านกบับุคคลที่ได้รบัอนุญาตตามที่เหมาะสม เพยีงเมื่อจ าเป็น ส าหรบัวตัถุประสงค์ดงัที่กล่าวไว้ในหวัขอ้ที่ 3 
ขา้งต้นเท่านัน้ในกรณีต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ 

• เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎหมายที่ใช้บงัคบั รวมถงึกฎหมายของประเทศที่อยู่นอกถิน่พ านักของท่าน 

• เพื่อตอบสนองต่อค าสัง่ศาลหรือค าร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะหรอืรฐับาล รวมถงึที่อยู่ในประเทศที่อยู่นอกถิน่พ านักของท่าน 

• เพื่อด าเนนิการหรอืบงัคบัใช้สญัญา ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไปของการขายและบรกิาร และการใช้บริการของเรา 
หรอืเพื่อปกป้องการด าเนินงานของเรา หรอืของบริษทัในเครอืของเรา หรอืศลิปินที่เป็นผู้แสดง ผู้จดัการ ค่ายเพลง 
และการด าเนินการของโปรดวิเซอร์ของเรา 

• เพื่อปกป้องสิทธ ิความปลอดภยั และทรพัย์สนิของ Believe หรือของบริษทัในเครอื ศลิปิน ค่ายเพลง ผู้จดัการ หรอืโปรดวิเซอร์ของ 

Believe 

• เพื่อใช้หรือป้องกนัสทิธติามกฎหมายของเรา หรือเพื่อให้เกดิการยอมรบัสทิธดิงักล่าว 

• เพื่อสร้างทรพัยากรที่จ าเป็น หรอืเพื่อจ ากดัความเสยีหาย หรอืการตดัสนิใดๆ ที่ตดัสนิต่อ Believe หรอืบรษิทัในเครือ 

• ส าหรบัการปรบัองค์กร การควบรวมกจิการ การเขา้ซื้อกิจกรรม การร่วมทุน หรอืรูปแบบอื่นใดของการถ่ายโอน Believe 

ทัง้หมดหรอืบางส่วน หรือทรพัย์สนิแก่บุคคลภายนอกดงักล่าว 

• เพื่อด าเนนิการถ่ายโอนขอ้มูลบางอย่างเมื่อได้รบัความยนิยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน 

• เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน 

• เพื่อปกป้องท่าน หรอืบุคคลภายนอก จากการฉ้อโกง การน าไปใช้ในทางที่ผดิ การกระท าที่ผดิกฎหมาย หรอืละเมดิสญัญา 
หรอืขอ้ก าหนดทัว่ไปในการใช้ไซต์หรอืการบริการ หรือการขายผลติภณัฑ์ 

•  

• ท่านยงัอาจตดัสนิใจที่จะสื่อสารขอ้มูลของท่านโดยการใช้คุณสมบตัขิองกระดานข่าว ฟอรมัการพูดคุย แชต 

แบ่งปันโปรไฟล์บนเครอืข่ายสงัคม บล็อกหรือผ่านวธิอีื่นใดที่เสนอโดยผู้ให้บริการ ในกรณีนัน้ 

ผู้ให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลของท่าน 

และท่านจ าเป็นต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัและการเก็บขอ้มูลเป็นความลบัของผู้ให้บรกิารดงักล่าวอย่างรอบคอบ  

• สารสนเทศ เอกสารหรอืขอ้มูลที่ตพีมิพ์ หรอืสื่อสารโดยท่านร่วมกบัการบริการจะกลายเป็นขอ้มูลสาธารณะ 
และดงันัน้ผู้ใช้บรกิารคนอื่นจะสามารถเหน็ได้ หรอืมเีผยแพร่โดยทัว่ไปบนอนิเทอร์เน็ต หรอืในเครอืข่ายสงัคมอื่น 

เราจะไม่รบัผดิภายใต้เหตุการณ์ก็ใดส าหรบัสิง่ที่เกดิขึ้นตามมาจากการใช้หรือการสื่อสารสารสนเทศหรอืขอ้มูลใดๆ 

ที่อยู่ภายเงื่อนไขการสื่อสารโดยสมคัรใจของท่านผ่านการบรกิารใดๆ 

เราจะใช้และสื่อสารข้อมูลตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไปของการขายและบริการ 

 

6. ระยะท่ีเราใช้ข้อมูลของท่าน (ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล) 

เราจะเก็บขอ้มูลไว้เฉพาะในระยะเวลาที่จ าเป็นส าหรบัการด าเนินการตามสญัญา บรรลุวตัถุประสงค์ที่ต้องการ ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน 

ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเป็นไปตามภาระผูกพนัด้านกฎหมายของเรา 

เกณฑ์ในการเก็บรักษาขอ้มูลที่เราก าหนด ประกอบด้วย  

• ขอ้ก าหนดของสญัญาระหว่างท่านกบัเรา 

• ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่ก าหนดโดยกฎหมายที่บงัคบัใช้ (กล่าวคือ การบญัชหีรอืเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพนั) 

• ระยะเวลาในการยนิยอมของท่านส าหรบัการใช้งานบางอย่าง 

• ส าหรบัผู้ที่อาจใช้บริการ (ในกรณีที่ไม่มกีารสมคัรบรกิารหรอืซื้อผลติภณัฑ์): 1 ปีหรอืน้อยกว่านับจากวนัที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

• 6 เดอืนหรอืน้อยกว่าส าหรบัคุกกี้ หรือ 13 เดอืนในบางกรณี (ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ (insert link))  
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เมื่อเราไม่จ าเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลของท่านอกีต่อไป เราจะลบขอ้มูลออกจากระบบและฐานขอ้มูลของเรา หรอืท าให้ขอ้มูลเป็นนิรนาม 
เพื่อที่จะได้ไม่สามารถระบุตวัตนท่านได้อกีต่อไป 

7. การเกบ็ข้อมูลของโฮสต์และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสหภาพยุโรป 

การบรกิารและไซต์ของเราควบคุมและด าเนินงานจากประเทศฝรัง่เศส นโยบายความเป็นส่วนตวันี้จงึอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรัง่เศส 
เราจะใช้มาตรการที่จ าเป็นทัง้หมดในการโฮสต์และเก็บข้อมูลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตัง้อยู่ในสหภาพยุโรป  

เนื่องจากเราเป็นบรษิทัระดบัโลก ขอ้มูลบางอย่างจะถูกเก็บรวบรวม ถ่ายโอน โฮสต์และ/หรอืประมวลผลโดยส่วนมากนอกประเทศที่ท่านพ านักอาศยั 
การคุ้มครองข้อมูลและข้อก าหนดด้านความปลอดภยัของขอ้มูลต่างกนัไปในแต่ละสถานที่ 
และอาจไม่ได้เสนอระดบัการคุ้มครองในระดบัเดยีวกบัประเทศที่ท่านพ านักอาศยัหรอืประเทศที่มาของท่าน อย่างไรก็ตาม Believe 

และบรษิทัในเครือจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองการถ่ายโอนขอ้มูลของท่าน มาตรการดงักล่าวประกอบด้วย 
การใช้วิธกีารถ่ายโฮนขอ้มูลที่ได้รบัการรบัรองโดยคณะกรรมาธกิารยุโรป และข้อตกลงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผู้ประมวลผลของเรา 
เพื่อรบัรองว่าพวกเขาจะประมวลผลขอ้มูลที่ได้รบัจากเราโดยเป็นไปตามกฎหมาย 

ตามที่ระบุไว้ในหวัขอ้ที่ 5 ขา้งต้น เมื่อจ าเป็น 
เราจะเปิดเผยขอ้มูลของท่านกบัพนัธมติรบุคคลภายนอกของเราเพื่อที่รบัรองการบ ารุงรกัษาและความปลอดภยัของไซต์และบรกิาร 

เสนอคุณสมบตับิางอย่าง หรือเพื่อปรบัปรุงการท างานและลักษณะที่ปรากฏหรอืสร้างคุณสมบตัใิหม่ของไซต์และการบรกิาร  

เราก าหนดให้บุคคลภายนอกดงักล่าวต้องให้การรบัประกนัการเก็บรักษาขอ้มูลเป็นความลบัและความปลอดภยัอย่างเพยีงพอ 
เพื่อใช้มาตรการด้านกายภาพ องค์กร และเทคนิคในการคุ้มครองและรกัษาความปลอดภยัให้แก่ขอ้มูลของคุร ตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั 
การถ่ายโอนขอ้มูลใดๆ นอกสหภาพยุโรปจะได้รบัการก ากบัดูแลโดยกลไกที่ได้รบัประกันที่รบัรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรป 

และ/หรอืหน่วยงานที่มอี านาจดูแลในท้องถิน่ 

 
8. มาตรการด้านความปลอดภยั 

เราใช้มาตรการด้านความปลอดภยัด้านกายภาพ เทคนิค การบรหิาร และองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านเป็นอย่างดทีี่สุด 
ไม่ให้เกดิการสูญหาย การใช้ผดิวธิ ีการน าไปใช้ในทางที่ผดิ การเขา้ถงึเพื่อการฉ้อโกง การเปิดเผย การดดัแปลงและการท าลาย  

 
ไม่มกีารส่งผ่านขอ้มูลบนอนิเทอร์เน็ตใดที่จะมคีวามปลอดภยั 100% 

แต่เรามุ่งมัน่ในการปฏบิตัติามมาตรฐานด้านความปลอดภยัที่เป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรมของเรา 
และออกแบบเพื่อคุ้มครองและป้องกนัการเขา้ถงึที่ไม่ได้รบัอนุญาต การเปิดและการใช้ขอ้มูล  

 
มาตรการเหล่านี้รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง  

• การเก็บขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภยัภายในสหภาพยุโรป 

• การคุ้มครอง ประกอบด้วยผ่านกระบวนการเขา้รหสัขอ้มูล เช่น การเขา้รหสัขอ้มูลที่เป็นมาตรฐานความปลอดภยั Secure 

Sockets Layer (“SSL”) ส าหรบัธุรกรรมบตัรเครดติ และธุรกรรมการช าระเงนิทางธนาคาร 

ที่ก าหนดโดยผู้ใช้ที่เบราว์เซอร์เปิดใช้งาน SSL เช่น Safari, Netscape Navigator 3.0 (หรอืเวอร์ชนัใหม่กว่า), 

Chrome, Firefox หรอื Internet Explorer 

• การเขา้ถงึแบบจ ากดัของพนักงานหรอืพนักงานของบุคคลภายนอกไปยงัฐานขอ้มูลที่มขีอ้มูล 

• ภาระขอ้ผูกพนัตามสญัญาส าหรบัพนักงานของเราที่เป็นผู้จดัการขอ้มูล 

ซึ่งก าหนดให้ต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเก็บรกัษาขอ้มูลเป็นความลบั  

นอกจากนี้ ในไซต์หรอืเมื่อใช้บรกิาร 
ท่านยงัมโีอกาสในการสร้างบญัชเีพื่อการเขา้ใช้หรอืบญัชผีู้ใช้ที่มตีวัระบุบุคคลและรหสัผ่านที่มเีพยีงท่านเท่านัน้ที่ถอืว่าทราบวธิีการคุ้มครองการเขา้ถงึบั
ญช ีเพื่อที่จะปกป้องบญัชขีองท่านเพิม่เตมิ เราขอแนะน าให้ท่านเปลี่ยนรหสัผ่านเป็นระยะๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ 
ห้ามเปิดเผยตวัระบุตวัตนของท่านแก่ผู้อื่น  

 
9. สิทธิของท่าน  
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หากท่านพ านักอาศยัอยู่นอกประเทศฝรัง่เศส ท่านจะได้รบัประโยชน์จากการคุ้มครองจากกฎหมาย ณ วนัที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 ที่ทราบกนัในนาม 

French Data Protection Act (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งฝรัง่เศส) 

ผู้ที่พ านักอาศยัอยู่ในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจแห่งยุโรปจะได้รบัประโยชน์จากฎหมาย GDPR ดงัต่อไปนี้:  
• สิทธิต่อข้อมูล: สทิธิในการได้รบัขอ้มูลที่ชดัเจน โปร่งใส และเขา้ใจง่ายเกี่ยวกบัวธิทีี่เราใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

• สิทธิในการเข้าถึง: สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถอืครองไว้เกี่ยวกบัท่าน 

• สิทธิแก้ไขให้ถกูต้อง คดัค้านหรือจ ากดั: สทิธใินการท าให้ขอ้มูลของท่านถูกต้อง หากขอ้มูลมคีวามไม่เที่ยงตรง 
หรอืไม่ถูกต้องและ/หรอืท าให้ขอ้มูลสมบูรณ์ 

• สิทธิในการลบ/สิทธิในการถกูลืม: สทิธใินการร้องขอให้มีการลบหรือลบทิ้งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม สทิธนิี้อาจจ ากดัโดยเรา 
ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรอืฐานประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายเพื่อการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

ค าร้องดงักล่าวจะส่งผลให้เกดิการยุตบิญัชลีูกค้า/บญัชผีู้ใช้ และผู้ใช้จะไม่สามารถเขา้ถงึไซต์หรอืการบรกิารได้อกีต่อไป 

• สิทธ์ิในการคดัค้านการตลาดทางตรง: 
สทิธิในการขอให้หรือดดัแปลงตวัเลอืกของท่านเมื่อใดก็ได้เพื่อที่จะไม่รบัการสื่อสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริการ ผลติภณัฑ์ 
ข่าวหรอืกจิกรรรมจากเราหรอืพนัธมติรบุคคลที่สามอกีต่อไป ในกรณีนี้ท่านอาจใช้ไฮเปอร์ลงิก์ที่ให้ไว้ส าหรบัวตัถุประสงค์นี้ในแต่ละอเีมล 
หรอืการสื่อสารส่งเสรมิการขายที่ได้รบัหรอืเลกิรบั SMS ในแต่ละ SMS ส่งเสรมิการขายที่ได้รบั 
ผู้ใช้ยงัอาจร้องขอที่จะรบัการสื่อสารที่ไม่ได้ปรบัรูปแบบเฉพาะบุคคลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และการบรกิาร จากนัน้เรา 
จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งพนัธมติรบุคคลที่สาม ยกเว้นหากการสื่อสารดงักล่าวได้แสดงให้เหน็ว่าเป็นไมไ่ด้ 
หรอืต้องใช้ความพยายามโดยสดัส่วนไม่เป็นไปอย่างเหมาะสม ในกรณีนี้ ท่านจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ในการตดิต่อบุคคลภายนอกในเหตุการณ์นี้โดยตรงเพื่อที่จะร้องขอลบการลงทะเบยีน/ยกเลกิการสมคัร/ถอนตวัออกจากการรบัการสื่อสารดงักล่าว 

• สิทธิในการถอนความยินยอมเม่ือใดกไ็ด้ส าหรบัการประมวลผลข้อมูลท่ีต้องให้ความยินยอม: 

สทิธิในการถอนความยนิยอมให้มีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อการประมวลผลดงักล่าวต้องมีการให้ความยนิยอม 

• สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: สทิธคิดัลอก ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัฐานขอ้มูลอื่น 

สทิธนิี้สามารถใช้ได้กบัเพยีงขอ้มูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เป็นผู้ให้ และโดยที่การประมวลผลขอ้มูลเป็นไปตามขอ้ตกลงหรอืความยนิยอม 

และท าโดยการใช้การประมวลผลแบบอตัโนมตั ิเรา จะส่งกลบัขอ้มูลไปให้ผู้ใช้ ในรูปแบบที่มกีารจดัโครงสร้างและรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
ส าหรบัการใช้สิทธขิอ้นี้ โปรดใช้ this form 

 
หากเราไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของท่านได้ ท่านสามารถตดิต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิน่ของท่านส าหรบัประเทศฝรัง่เศส 

ท่านสามารถตดิต่อ 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. ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นหากมีการละเมิดข้อมูล 

ตามมาตรา 33, 34 และ 55 ของกฎหมาย GDPR หากเราเป็นเหยื่อของการละเมิดขอ้มูล หรอืรบัทราบว่ามกีารละเมดิดงักล่าว 
เราจะรายงานไปยงัหน่วยงานท้องถิน่ที่มอี านาจดูแล และเมื่อมคีวามจ าเป็นทางกฎหมาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกบัการละเมดิดงักล่าว 

 
11. วิธีติดต่อเรา 
ส าหรบัการตดิเรา โปรดเขา้ไปที่: https://www.believemusic.com/contact/ 

 

 
หมายเหตุพิเศษถึง:  
ผู้ใช้ TUNECORE please read 

ผู้ที่พ านักอาศยัอยู่ในแคลฟิอร์เนีย please read 

ผู้ที่พ านักอาศยัอยู่ในสหราชอาณาจกัร please read 

ผู้ที่พ านักอาศยัอยู่ในอติาล ีplease read 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ReT_7KRf1Emn1mYIXUUjsXEmc1WZUihGscv8g2IWWAxUQUhXWlRaVlk3OTBUWDkzNUcxUjFKNTQzSS4u
https://drive.google.com/file/d/1pbvSwKbhWB9_KdAn8rNHHPU01-STRhot/view
https://drive.google.com/file/d/1IiBAPt33G-HWlcMzCJ4euReX7la5cCIl/view
https://drive.google.com/file/d/1RjSlYsZYsBiFSKP6Hnbo_VKKW8dKr4HQ/view
https://drive.google.com/file/d/1aZv1nucL9Vjji4kopOqlX55O8OhV7ElL/view

