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  นโยบายความเป็นส่วนตัว 

แกไ้ขปรับปรุงล่าสุด: 2022.6.1 

Cybozu, Inc. และส านกังานตวัแทน Cybozu, Inc. ในประเทศไทย (“เรา” “ของเรา" หรือ "Cybozu”) จะจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) 

คุณสามารถคดัคา้นไม่ให้เราเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามท่ีคุณตดัสินใจ อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบ
ว่าหากคุณคดัคา้นหรือไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราร้องขอในกรณีท่ีเราตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ
ตามความจ าเป็นทางกฎหมายหรือตามสัญญา คุณอาจไม่สามารถใชบ้ริการคลาวด์ เวบ็ไซต์ หรือบริการอื่นของเราไดเ้น่ืองจากการท่ี
คุณคดัคา้นหรือไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

ขอเรียนให้ทราบว่ารายละเอียดในการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับการรับสมคัรบคุลากรของเรานั้นไดมี้การก าหนดแยกไวต้่างหาก
อีกฉบบัหน่ึง 

1 ค าจ ากัดความ 

ค าต่อไปน้ีเม่ือใชใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจะมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

1. “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึงขอ้มูลท่ีระบุตวับุคคลหรือสามารถระบุตวับุคคลเก่ียวกบัคุณตามท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี 

2. “ลูกคา้” หมายรวมถึง บุคคลใด ๆ ตลอดจนเจา้หน้าท่ี พนักงาน ลูกจา้ง และบุคลากรอื่นของบุคคลนั้นซ่ึงไดรั้บหรือจะไดรั้บ
ความเห็นชอบให้ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของเรา 

3. “บุคคลท่ีอาจเป็นลูกคา้” หมายรวมถึง ผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องเรา 

4. “ผูร้ายงาน” หมายถึง บุคคลใด ๆ ท่ีได้รายงานช่องโหว่ในผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของเรา หรือแจ้งเหตุด้านความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มูลท่ี Cybozu 

5. “PDPA” หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย 

2 ข้อมูลท่ีเราเก็บรวบรวม 

ในการประกอบธุรกิจของเรานั้น Cybozu จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดงัต่อไปน้ี: 

ช่ือ ท่ีอยู ่สถานท่ีท างาน แผนก ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท์/โทรสาร ท่ีอยูอ่ีเมล รายละเอียดบญัชีธนาคาร หมายเลขบตัรเครดิต ภาพ
บุคคล วิดีโอ หมายเลขผูถื้อหุ้น และขอ้มูลลูกคา้ (ตามท่ีก าหนดความหมายไวใ้น เง่ือนไขการใช้บริการ cybozu.com) เม่ือคุณใช้
ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของเรา  

3 เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร 

3.1 Cybozu จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบนตามฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย การเขา้ท า
สัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญา การปฏิบติัตามกฎหมาย ประโยชน์ส าคญัต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ  ประโยชน์สาธารณะ 
ความยินยอม หรือฐานทางกฎหมายอื่นใดตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัอนุญาต แลว้แต่กรณี ตราบเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ระบุดา้นล่าง ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างเรากบัคุณ 
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(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้และ/หรือบุคคลท่ีอาจเป็นลูกคา้ของเรา 

เราจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคต์่อไปน้ี 

ก. เพื่อให้ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของเรา (ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุง
ฟีเจอร์ให้ดีขึ้น กรณีศึกษา ฯลฯ) 

ข.  เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ และจดัการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ 

ค. เพื่อจดัการขอ้มูลธุรกรรมของลูกคา้ เช่น การสมคัรสมาชิก การขอใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา การเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลลูกคา้ การต่ออายแุละการยกเลิกการเป็นสมาชิก ฯลฯ 

ง. เพื่อประเมินและ/หรือเรียกเก็บเงินค่าผลิตภณัฑ ์บริการ และค่าสมาชิกของเรา 

จ. เพื่อส่งหนงัสือขอบคุณท่ีซ้ือผลิตภณัฑแ์ละใชบ้ริการของเรา 

ฉ. เพื่อแนะน าว่าเราก าลงัท าการส ารวจเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา รวมถึงเพื่อแจง้ให้ผูช้นะทราบ และเพื่อส่ง
รางวลัไปให้ 

ช. เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา ประเด็นปัญหา ฯลฯ 

ซ. เพื่อตอบขอ้ซกัถามท่ีถามเขา้มา และเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกคา้ 

ฌ. เพื่อจดัการโปรแกรมการรับรอง ชุมชนผูใ้ช ้และชุมชนผูพ้ฒันา 

ญ. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเสริมสร้างและปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา และ 

ฎ. เพื่อวดัประสิทธิภาพของการตลาดและการให้ความช่วยเหลือลูกคา้ 

(2) ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนัธมิตรทางธุรกิจของ Cybozu 

เราจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือวตัถุประสงคต์่อไปน้ี: 

ก. เพื่อจดัการขอ้มูลของพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ข. เพื่อท าการติดต่อส่ือสารท่ีจ าเป็นเพื่อเขา้ท าสัญญาและด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ  

ค. เพื่อด าเนินการเรียกเก็บเงินและการช าระเงิน 

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูร้ายงาน 

เราจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือวตัถุประสงคต์่อไปน้ี: 

ก. เพื่อติดต่อผูร้ายงาน 

ข.  เพื่อจ่ายเงินรางวลัหากผูร้ายงานเขา้ร่วมในโปรแกรมล่าเงินรางวลัจากบัก๊ (bug bounty program)  และเพื่อบริหาร
จดัการโปรแกรมดงักล่าว 
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ค. เพื่อจดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการทดสอบส าหรับการตรวจสอบหาช่องโหว่และเพื่อบริหารจดัการโปรแกรม หาก
ผูร้ายงานเขา้ร่วมในโปรแกรมการทดสอบเพื่อล่าหาบัก๊ (bug bounty testing environment program) 

(4) ขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัแทนส่ือและบุคคลอื่น: 

เราจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี: 

ก. เพื่อติดต่อกบับุคคลดงักล่าว  

ข. เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อจดัสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ  

3.2  นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นข้อ  2.1 แล้ว เราอาจใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี: 

ก. เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใช ้

ข. เพื่อใชห้รือปกป้องสิทธิตามกฎหมายของ Cybozu และ 

ค. ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการ หรือธุรกรรมอื่นท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการโอนธุรกิจหรือ
สินทรัพยข์องเรา 

3.3  ในกรณีท่ีเราตอ้งจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคท่ี์จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอม เราจะขอความยินยอมจากคุณ
เพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าวอีกคร้ัง 

4 ระยะเวลาท่ีเราเก็บข้อมูลของคุณไว้ 

Cybozu จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวเ้ท่าท่ีจ าเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบติัตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ี และเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใช ้ทั้งน้ี Cybozu อาจจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวเ้ป็น
เวลานานขึ้นตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัก าหนด และ/หรืออนุญาต 

5 การให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอก 

Cybozu อาจให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ี เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวั
ฉบบัน้ี 

• บริษทัในเครือของเรา (รวมถึงบริษทัในเครือท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย) และพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา 
• ผูข้ายสินคา้ หรือผูใ้ห้บริการท่ีช่วยเหลือ Cybozu (เช่น ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บเงินและ/หรือบริการรับช าระเงิน ท่ีปรึกษา ผู ้

ตรวจสอบทางการเงิน สถาบันการเงิน ธนาคาร ส านักงานกฎหมาย ผูใ้ห้บริการด้านไอที บริษทัประกันภยั นายหน้า
ประกนัภยั)  

• บริษทัอื่นท่ีร่วมจดัสัมมนาหรือจดักิจกรรมกบั Cybozu และ 
• หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หรือบุคคลภายนอกรายอื่นท่ี Cybozu จ าเป็นตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้ทราบตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั 

6 การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
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Cybozu อาจใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วน ซ่ึงเม่ือ Cybozu ใชบ้ริการจากผู ้
ให้บริการภายนอก เราจะเลือกสรรผูใ้ห้บริการหรือผูรั้บจา้งโดยมีเง่ือนไขว่า ผูใ้ห้บริการหรือผูรั้บจา้งรายดงักล่าวมีการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลในระดบัท่ีเพียงพอ และไดรั้บการรับรองตามสัญญาจากบุคคลดงักล่าวเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ี
สามารถกระท าได ้ทั้งน้ี Cybozu จะใช้มาตรการท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้มีการคุม้ครองในระดบัท่ีเพียงพอส าหรับการจดัการ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้บริการ หรือผูรั้บจา้ง 

7 สิทธขิองคุณและวิธีย่ืนค าร้อง 

7.1 ตาม PDPA คุณมีสิทธิดงัต่อไปน้ี: 

ก. สิทธิท่ีจะขอเขา้ถึงหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดย
ไม่ไดรั้บความยินยอมจากคุณ 

ข. สิทธิท่ีจะขอให้เราแกไ้ขขอ้มูลท่ีคุณคิดว่าไม่ถูกตอ้ง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบนั หรือท าให้เขา้ใจผิด ให้ถูกตอ้ง 
ค.  สิทธิท่ีจะขอให้เราลบ ท าลาย หรือท าให้ไม่สามารถระบุตวับุคคลไดซ่ึ้งขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
ง. สิทธิท่ีจะขอให้เราให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบท่ีมีการจดัเรียงแลว้ ใชก้นัโดยทัว่ไป และสามารถอ่านไดโ้ดย

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และส่งขอ้มูลดงักล่าวไปยงัองคก์รอ่ืน 
จ. สิทธิในการคดัคา้นวิธีท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในบางกิจกรรม 
ฉ. สิทธิในการจ ากดัไม่ให้เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ และ 
ช. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของ

คุณไดต้ลอดเวลา 

7.2   เพื่อการใชสิ้ทธิเหล่าน้ี กรุณาติดต่อเราผา่นท่ีอยูอ่ีเมลตามท่ีระบุไวต้ามขอ้ 10 ดา้นล่าง ทั้งน้ี Cybozu จะด าเนินการตามค าขอทนัที
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัก าหนดไว ้และหลงัจากท่ีไดร้ะบุตวัตนของคุณอย่างถูกตอ้งว่าเป็น (1) ลูกคา้หรือ
บุคคลท่ีอาจเป็นลูกคา้ (2) พนัธมิตรทางธุรกิจของ Cybozu (3) ผูแ้จง้รายงาน หรือ (4) ตวัแทนส่ือ หรือบุคคลอื่นใดตามแต่กรณี 
ทั้งน้ี อาจมีบางกรณีท่ี Cybozu สามารถปฏิเสธค าขอของคุณได้โดยมีเหตุผลอนัสมควรและถูกตอ้งตามกฎหมาย ตวัอย่างเช่น 
เน่ืองจากภาระผกูพนัทางกฎหมายของเรา หรือค าส่ังศาล ซ่ึงหากเราปฏิเสธค าขอของคุณ เราจะแจง้เหตุผลให้คุณทราบ 

7.3 หากคุณเช่ือว่าการท่ีเราเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลท่ีใชบ้งัคบั คุณมีสิทธิยื่นค าร้องต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ านาจในกรณีท่ีพึงกระท าได้  
อย่างไรก็ตาม Cybozu จะมีความยินดีหากไดรั้บโอกาสให้จดัการกบัความกงัวลของคุณก่อนท่ีคุณจะติดต่อหน่วยงานดงักล่าว 
ดงันั้น โปรดติดต่อเราก่อนเป็นอนัดบัแรก 

8  มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

Cybozu มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสมหลายประการ ซ่ึงรวมถึงมาตรการป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ 
มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการเขา้ถึงเพื่อป้องกนัความลบั ความ
ครบถว้นถูกตอ้งแทจ้ริง และความพร้อมใช้งานของขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญเสียโดยบงัเอิญ หรือการเขา้ถึง การใช้ การ
เปล่ียนแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือโดยปราศจากอ านาจ ทั้งน้ี ตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เราไดใ้ชม้าตรการควบคุมการเขา้ถึง และการใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ซ่ึงมีความมัน่คงปลอดภยัและเหมาะสมส าหรับการเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา นอกจากน้ี 
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เรายงัมีมาตรการในการจ ากดัการเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการใชอุ้ปกรณ์จดัเก็บและประมวลผลโดยก าหนดสิทธิการเขา้ถึง
ของผูใ้ช ้สิทธิท่ีผูใ้ชใ้ห้อนุญาตแก่บุคลากรท่ีไดรั้บอนุญาต และหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูใ้ช้ เพื่อป้องกนัการเขา้ถึง การ
เปิดเผย การรับรู้หรือการท าส าเนาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ หรือการโจรกรรมอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการเก็บรักษาและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงมาตรการในการตรวจสอบซ ้ าท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ถึง การ
เปล่ียนแปลง การลบ หรือการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ ซ่ึงเป็นไปตามวิธีการและช่องทางท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

9  การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ 

เน่ืองจาก Cybozu เป็นบริษทัท่ีตั้งอยูท่ี่ญ่ีปุ่ นซ่ึงมีสาขาในต่างประเทศหลายแห่ง จึงอาจมีการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณนอก
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงโดยบุคลากรของส านกังานใหญ่ในญ่ีปุ่ น รวมถึงสาขาต่างประเทศและบริษทัในเครือ นอกจากน้ี 
Cybozu อาจใชบ้ริการการประมวลผลแบบคลาวด์ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น ในสหรัฐอเมริกา หรือใชบ้ริการการประมวลผลแบบ
คลาวดท่ี์มีช่ือเสียงในระดบัสากลอื่น ๆ ส าหรับการบริหารจดัการลูกคา้ และธุรกรรมของตน ซ่ึงอาจมีการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคุณดว้ย ผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบางรายอาจอยู่ในประเทศอื่นท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม  PDPA  
ยงัไม่ไดวิ้นิจฉยัว่าประเทศดงักล่าวมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลท่ีเพียงพอ  

 เม่ือเป็นการจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัประเทศท่ีสามท่ีมีระดบัของมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลซ่ึงอาจถือว่า
ต ่ากว่าในประเทศไทย เราจะด าเนินการอย่างเต็มท่ีเพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนไดรั้บการคุม้ครองในระดบัท่ีเพียงพอ  หรือ
เพื่อให้การโอนขอ้มูลไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั ตวัอย่างเช่น เราอาจขอรับการประกนัตามสัญญาจาก
บุคคลภายนอกใด ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนว่าขอ้มูลดงักล่าวจะไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครอง
ขอ้มูลซ่ึงเทียบเท่ากบัมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นประเทศไทย 

10 การแก้ไขเพิม่เติมนโยบายนี ้

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและขอ้บงัคบั หรือ
การเปล่ียนแปลงกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ซ่ึงเราขอแนะน าให้คุณกลบัมาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นระยะเพ่ือจะได้
รับทราบความเปล่ียนแปลงใด ๆ และเราจะ และแจง้ให้คุณทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใด ๆ รวมถึงขอรับความยินยอมจากคุณ
หากกฎหมายและขอ้บงัคบัที่ใชบ้งัคบัก าหนดให้กระท า เราจึงใคร่ขอความเขา้ใจในเร่ืองน้ีดว้ย 

11  ข้อมูลตดิต่อ 

หากคุณมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบันโยบายน้ี โปรดติดต่อเราท่ี: 

ทีมรับแจ้งปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และตัวแทนในพื้นที่: 

Cybozu, Inc. ส านกังานตวัแทนในประเทศไทย 

อีเมล: sales-sea@kintone.com 

โทรศพัท:์ +66-(0)2-1-4-9237 

ท่ีอยู:่  เลขท่ี 388 อาคาร เอก็ซ์เชนจท์าวเวอร์, ช้นัท่ี 29, ยนิูตท่ี 2901-2904, ถนนสุขมุวิท, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย,  

กรุงเทพฯ 10110 


