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ที� Signify เราใหค้วามสําคญักบัความเป็นสว่นตวัของคณุเป็นอยา่งมาก

Signify เป็นบรษัิทที�พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Philips Hue ภายใตแ้บรนด ์Philips Hue การใชแ้บรนด์
Philips สําหรับผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Philips Hue เป็นลขิสทิธิ�เฉพาะของ Signify โดย Royal Philips

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นสว่นสําคญัของการพัฒนาผลติภณัฑแ์ละฟังกช์นัการทํางานทั �งหมด เนื�องจาก
ความสมัพันธท์ี�ประสบความสําเร็จตอ้งการความไวว้างใจซึ�งกนัและกนัและความเขา้ใจรว่มกนั เราจงึมุง่มั�นเพื�อ
ความโปรง่ใสอยา่งเต็มที�ในวธิทีี�เราจัดการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ โปรดทราบวา่ขอ้มลูสว่นบคุคล (ใน
ประกาศนี�เราอาจเรยีกงา่ย ๆ วา่ "ขอ้มลู" หรอื "ขอ้มลูของคณุ") หมายถงึ ขอ้มลูหรอืชดุขอ้มลูใด ๆ ที�เราสามารถ
ระบตุวัคณุไดท้ั �งทางตรงและทางออ้ม ตวัอยา่งเชน่ สิ�งนี�เกดิขึ�นกบัตวัระบ ุเชน่ ชื�อและนามสกลุ ที�อยูอ่เีมล และ
หมายเลขโทรศพัท์

เราไดร้า่งประกาศความเป็นสว่นตวันี� (ซึ�งเราเรยีกอกีอยา่งวา่ "ประกาศ") เพื�อชว่ยใหค้ณุเขา้ใจวา่เราคอืใคร ขอ้มลู
สว่นบคุคลใดที�เรารวบรวม เหตผุลที�เรารวบรวม เราใชข้อ้มลูนั�นทําอะไร สทิธคิวามเป็นสว่นตวัและทางเลอืกที�
คณุม ีและวธิกีารตดิตอ่เราหากมคํีาถาม

เราขอแนะนําอยา่งยิ�งใหค้ณุใชเ้วลาอา่นประกาศฉบบัเต็มนี� หากคณุไมเ่ห็นดว้ยกบัประกาศความเป็นสว่นตวันี�
โปรดอยา่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบัเรา

Philips Hue

ประกาศความเป็นสว่นตวั

ดาวนโ์หลด

https://www.author.signify.com/content/hue/th/th.html


ประกาศความเป็นสว่นตวันี�ครอบคลมุระบบ Philips Hue ของเรา ระบบนเิวศของเราจะแจง้ใหค้ณุทราบวา่
เรารวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลใดบา้งเมื�อคณุโตต้อบกบัเรา ตวัอยา่งเชน่ กรณีนี�จะเกดิขึ�นเมื�อคณุใหข้อ้มลูกบัเรา
เมื�อลงทะเบยีนบญัช ีหรอืซื�อผลติภณัฑโ์ดยตรงผา่นทางรา้นคา้บนเว็บของเรา คน้หาวา่เราใชแ้หลง่ขอ้มลูใด เพื�อ
วตัถปุระสงคใ์ด และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทใด



เราใชค้กุกี�และเทคโนโลยกีารตดิตามอื�น ๆ รายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเวลาและวธิทีี�เราใช ้และวธิทีี�คณุ
สามารถควบคมุการตั �งคา่ของคณุ คณุสามารถอา่นไดใ้นประกาศเกี�ยวกบัคกุกี�ของเราหรอืดดูา้นลา่ง 

https://www.author.signify.com/content/hue/th/th/support/legal/cookie-notice.html


การบรกิาร เว็บไซต ์และแอปพลเิคชนัมอืถอืของเราไดรั้บการออกแบบและมไีวสํ้าหรับผูใ้หญ ่ดวูา่เราอาจใชพ้ ื�น
ฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลขอ้มลูของคณุ และเราจะปกป้องเด็กอยา่งไร



คณุมคีวามรบัผดิชอบอะไร เราขอแนะนําใหค้ณุควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและคน้หาวา่คณุมทีางเลอืก
อะไรบา้ง สําหรับคําถามเกี�ยวกบัประกาศนี�ตลอดจนคําถามอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืสทิธิ�ความ
เป็นสว่นตวัของคณุ โปรดตดิตอ่เรา

https://www.author.signify.com/content/signify/en_AA/privacy/privacy-request.html


เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อมอบประสบการณท์ี�ดที ี�สดุใหก้บัคณุตั �งแตว่นิาทแีรกที�คณุสํารวจโดย
ใชผ้ลติภณัฑ ์Philips Hue โดยการปรับปรงุผลติภณัฑข์องเราตามความคดิเห็นของคณุ ใหก้ารสนับสนุนผู ้
บรโิภคและการตลาดเฉพาะบคุคล ดวูา่เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไร



เราเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวน้านแคไ่หน ดรูะยะเวลาที�เราเกบ็ขอ้มลูของคณุ และเกณฑใ์ดที�เราใชใ้น
การกําหนดระยะเวลาการเกบ็รักษา



เราจะรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดอ้ยา่งไร ดวูา่เราใชม้าตรการใดเพื�อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลู
ของคณุปลอดภยั



เราไมข่ายหรอืใหเ้ชา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เราจะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในบางสถานการณ์
เทา่นั�น ดเูพิ�มเตมิ 



เมื�อเราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปตา่งประเทศ เราจะคุม้ครองขอ้มลูของคณุดว้ยมาตรการทางเทคนคิ
การจัดระเบยีบ และกฎหมายที�หลากหลาย คลกิที�นี�เพื�อดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ 



คน้หาวา่เราเป็นใคร และ "เรา" หมายถงึใคร 



เราปรับปรงุประกาศความเป็นสว่นตวันี�เมื�อจําเป็นเพื�อแสดงถงึการเปลี�ยนแปลงในผลติภณัฑห์รอืฟังกช์นัการ
ทํางานของเรา หากการเปลี�ยนแปลงมคีวามสําคญัหรอืมผีลกระทบตอ่สทิธิ�ของคณุภายใตป้ระกาศความเป็นสว่น
ตวันี� เราจะใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิแกค่ณุ และเกบ็รักษาเวอรช์นักอ่นหนา้เพื�อเป็นขอ้มลูอา้งองิของคณุ ประกาศความ
เป็นสว่นตวัเวอรช์นักอ่นหนา้นี�สามารถพบไดใ้นที�เกบ็ถาวร 



ประกาศความเป็นสว่นตวันี�ครอบคลมุระบบ Philips Hue ของเรา ระบบนเิวศของเราจะแจง้ใหค้ณุทราบวา่
เรารวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลใดบา้งเมื�อคณุโตต้อบกบัเรา ตวัอยา่งเชน่ กรณีนี�จะเกดิขึ�นเมื�อคณุใหข้อ้มลูกบัเรา
เมื�อลงทะเบยีนบญัช ีหรอืซื�อผลติภณัฑโ์ดยตรงผา่นทางรา้นคา้บนเว็บของเรา คน้หาวา่เราใชแ้หลง่ขอ้มลูใด เพื�อ
วตัถปุระสงคใ์ด และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทใด

ประกาศความเป็นสว่นตวันี�ใชเ้มื�อใด
Philips Hue ไมไ่ดเ้ป็นแคห่ลอดไฟอจัฉรยิะ แตย่งัเป็นระบบนเิวศของผลติภณัฑส์อ่งสวา่งที�ชาญฉลาด ระบบ
Philips Hue ประกอบดว้ยชิ�นสว่นและฟังกช์นัการทํางานที�แตกตา่งกนั ซึ�งตอ้งใชก้ารประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลประเภทตา่ง ๆ

ประกาศความเป็นสว่นตวันี�ครอบคลมุระบบ Philips Hue ของเรา ตวัอยา่งเชน่ ครอบคลมุสิ�งตอ่ไปนี�:



เมื�อคณุเยี�ยมชมหรอืใชเ้ว็บไซต ์แอปพลเิคชนั หรอืชอ่งทางโซเชยีลมเีดยีของเรา

เมื�อคณุสรา้งบญัชกีบัเรา

เมื�อคณุซื�อผลติภณัฑข์องเราโดยตรงจากรา้นคา้บนเว็บ Philips Hue ของเรา

เมื�อคณุใชผ้ลติภณัฑ ์ฟังกช์นัการทํางาน หรอืแอปพลเิคชนั Philips Hue ของเรา

เมื�อคณุสมคัรรับจดหมายขา่ว โปรโมชั�น หรอืวธิกีารทางการตลาดอื�น ๆ ของเรา

เมื�อคณุตดิตอ่หรอืโตต้อบกบัทมีดแูลผูบ้รโิภคของเรา หรอื

เมื�อคณุสื�อสารกบัเราหรอืระบบของเรา

หากคณุไมอ่ยูภ่ายใตข้อบเขตของประกาศความเป็นสว่นตวัสําหรับ Philips Hue ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะอยู่
ภายใตป้ระกาศความเป็นสว่นตวัฉบบัอื�น เราขอแนะนําใหค้ณุอา่นหากมขีอ้กําหนดหรอืประกาศเกี�ยวกบัความเป็น
สว่นตวัเพิ�มเตมิ คณุสามารถตรวจสอบประกาศความเป็นสว่นตวัของเราไดใ้นศนูยค์วามเป็นสว่นตวัของ
Signify 

ประเภทของขอ้มลูที�เรารวบรวมเกี�ยวกบัคณุคอือะไร
เราจะประมวลผลขอ้มลูที�แตกตา่งกนัเกี�ยวกบัคณุโดยขึ�นอยูก่บัวธิทีี�คณุสื�อสารกบัเรา (เชน่ ออนไลน ์ออฟไลน์
ทางโทรศพัท ์ฯลฯ) และผลติภณัฑท์ี�คณุซื�อจากเรา หรอืวธิทีี�คณุใชผ้ลติภณัฑ ์เราประมวลผลขอ้มลูที�แตกตา่งกนั
ของคณุ

การประมวลผลขอ้มลูบางอยา่งมคีวามจําเป็นเพื�อใหผ้ลติภณัฑข์องเราทํางานไดต้ามที�ตอ้งการ หรอืเพื�อใหค้ณุมี
ฟังกช์นัการทํางานบางอยา่งของผลติภณัฑ ์หากคณุเลอืกที�จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูนี�กบัเรา เราจะไมส่ามารถมอบ
ฟังกช์นัการทํางานเต็มรปูแบบของผลติภณัฑ ์ระบบ หรอืแอปพลเิคชนัของเราใหค้ณุได ้ตวัอยา่งเชน่ หากคณุ
เลอืกที�จะไมใ่หแ้อปพลเิคชนัมอืถอืของเราเขา้ถงึตําแหน่งในโทรศพัทข์องคณุ แอปพลเิคชนัของเราจะไม่
สามารถทราบไดว้า่คณุกลบัมาถงึบา้นเมื�อใด ดงันั�นกจิวตัรในบา้นและนอกบา้นที�คณุกําหนดคา่ ซึ�งขึ�นอยูก่บัการที�
แอปพลเิคชนัมอืถอืของเรารูว้า่คณุอยูท่ี�ไหนจะไมทํ่างาน

นอกจากนี� เรายงัประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุหากคณุสมคัรใจแบง่ปันกบัเรา ขอ้มลูประเภทนี�จะชว่ยให ้
คณุไดรั้บประสบการณเ์ฉพาะบคุคลมากขึ�น ตวัอยา่งเชน่ ชื�อที�คณุตั �งใหก้บัผลติภณัฑ ์Philips Hue ของคณุ

ดา้นลา่งนี�คณุจะพบภาพรวมของหมวดหมูท่ั�วไปของขอ้มลูที�เรารวบรวมขึ�นอยูก่บัการใชผ้ลติภณัฑ ์ระบบ หรอื
แอปพลเิคชนัของเรา:

แหลง่ขอ้มลู วตัถปุระสงคข์องการประมวล
ผล

ตวัอยา่งขอ้มลูที�ประมวลผล

ขอ้มลูบญัชี
Philips Hue

หากคณุสรา้งบญัชกีบัเรา เราจะ
ประมวลผลขอ้มลูของคณุเพื�อสรา้ง
และดแูลรักษา

หากคณุสมคัรโดยตรงกบัเรา ขอ้มลูที�ประมวล
ผลอาจประกอบดว้ยชื�อ นามสกลุ ที�อยูอ่เีมล
รหสัผา่น ประเทศ และภาษาของคณุ

https://www.author.signify.com/content/signify/en_AA/privacy/legal-information.html


ในกรณีที�คณุตดัสนิใจใชต้วัเลอืกการลงชื�อ
เขา้ใชข้องบคุคลที�สามเพื�อสรา้งบญัช ีเรา
สามารถรับขอ้มลูโปรไฟลเ์พิ�มเตมิบางอยา่ง
ได ้เชน่ ที�อยูอ่เีมลและชื�อบญัชขีองคณุ

หากคณุเชื�อมตอ่ผลติภณัฑ ์สิ�งนี�จะเป็นสว่น
หนึ�งของบญัช ีPhilips Hue ของคณุ

ขอ้มลูจดัซื�อ หากคณุซื�อผลติภณัฑโ์ดยตรงจาก
รา้นคา้บนเว็บของเรา เราจะใช ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อ
ดําเนนิการสั�งซื�อของคณุ

โปรดทราบวา่สําหรับรา้นคา้บนเว็บ
ของเรา บคุคลที�สามเป็นผูใ้ห ้
บรกิารฟังกช์นัการประมวลผลการ
ชาํระเงนิ เราไมไ่ดจั้ดเกบ็ราย
ละเอยีดบตัรเครดติและไมไ่ด ้
จัดการสว่นอื�น ๆ ของการประมวล
ผลการชาํระเงนิ เชน่ การตรวจสอบ
การฉอ้โกง บคุคลที�สามเป็นผู ้
ดําเนนิการ เราไดรั้บขอ้มลูที�จํากดั
จากบคุคลที�สามนี� เชน่ ตวัเลขสี�
หลกัสดุทา้ยของบตัรเครดติ หรอื
การชาํระเงนิสําเร็จหรอืไม ่การ
ประมวลผลขอ้มลูดงักลา่วอยูภ่าย
ใตป้ระกาศความเป็นสว่นตวัของ
Luzern Technology Solutions
Limited ซึ�งสามารถดไูดท้ี�นี�:
https://luzern.co/privacy-
policy/

เมื�อคณุซื�อผลติภณัฑโ์ดยตรงจากเรา เรา
สามารถรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่ไปนี�ได:้

·       ขอ้มลูการสั�งซื�อ เชน่ รายละเอยีดการ
ตดิตอ่ การจัดสง่ และที�อยูใ่บแจง้หนี� ประวตัิ
ใบแจง้หนี�

·       รายละเอยีดสนิคา้ที�คณุซื�อ

·       สถานะการชาํระเงนิ (การชาํระเงนิสําเร็จ
หรอืไม)่

·       ขอ้มลูการจัดสง่และขอ้มลูการสง่คนืหรอื
การเปลี�ยนหากมี

ขอ้มลูการดแูลผู ้
บรโิภค

เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหก้าร
สนับสนุนผูบ้รโิภค ตอบคําถามของ
คณุ ตอบสนองคําขอของคณุ และ
ใหบ้รกิารผูบ้รโิภคที�เกี�ยวขอ้งกบั
คณุ นอกจากนี�เรายงัอาจใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลนี�เพื�อปรับปรงุ และปรับ
แตง่ผลติภณัฑแ์ละฟังกช์นัการ
ทํางานของเรา และเพื�อฝึกอบรม
พนักงานดแูลผูบ้รโิภคของเรา

เมื�อคณุตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนผูบ้รโิภคของเรา
หรอืเมื�อคณุสื�อสารกบัตวัแทนฝ่ายดแูลผู ้
บรโิภคของเราทางอเีมล โทรศพัท ์ชอ่งทาง
โซเชยีลมเีดยีหรอืที�คลา้ยกนั เราจะประมวล
ผลขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่ไปนี�:

·       บนัทกึการโทรของคณุหากคณุไดใ้ห ้
ความยนิยอมเมื�อจําเป็น

·       คําถามหรอืคําขอของคณุที�คณุเตรยีม



 ·       สถานะของคําขอ

·       แหลง่ขอ้มลูใด ๆ ที�มใีหเ้ราหากจําเป็น
เพื�อใหก้ารสนับสนุนผูบ้รโิภค

ขอ้มลูคกุกี�และ
เทคโนโลยกีาร
ตดิตามที�คลา้ย
กนั

เราใชข้อ้มลูนี�เพื�อมอบฟังกช์นัที�
รอ้งขอ เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นความ
ปลอดภยั เพื�อปรับปรงุระบบนเิวศ
ของเรา เพื�อการปรับแตง่ใหเ้ป็นใน
แบบของคณุ และเพื�อการตลาด
ของเรา 

ขอ้มลูที�กําลงัประมวลผลขึ�นอยูก่บัตวัเลอืกที�
คณุเลอืก

โดยทั�วไปเราอาจประมวลผลขอ้มลูตอ่ไปนี�:

·       ID เฉพาะของผูใ้ช ้(เกบ็ไวใ้นคกุกี�เพื�อ
ตดิตามและอาจถกูเกบ็ไวบ้นเซริฟ์เวอรข์อง
เรา)

·       ที�อยู ่IP, URL อา้งองิ, เบราวเ์ซอร,์
ขอ้มลูคกุกี�ของระบบปฏบิตักิาร

·       แอนเิมชั�น CSS และเนื�อหาแบบ
ไดนามกิ

·       การคลกิ/สมัผัสองคป์ระกอบของผูเ้ขา้
ชม การเปลี�ยนแปลงชอ่งป้อนขอ้มลู (เชน่
ชอ่งขอ้ความ ตวัเลอืก CSS หรอืการประทบั
เวลา)

·       องคป์ระกอบและขอ้มลูเมตาเซสชนั การ
ป้อนขอ้มลูในชอ่ง ขอ้ผดิพลาดของระบบ
ขนาดหนา้ตา่งและการเปลี�ยนแปลงขนาด
ตําแหน่งเมาส ์ภาพรวมของเพจ ไมว่า่ผูใ้ชจ้ะ
คลกิลงิกอ์เีมลหรอืไมแ่ละเหตกุารณอ์ื�น ๆ
ขอ้มลูดงักลา่วอาจระบตุวัคณุได ้

เราไมบ่นัทกึการกดแป้นพมิพใ์ด ๆ

ขอ้มลูการใช้
งานที�เก ี�ยวขอ้ง
กบัผลติภณัฑ์
และฟงักช์นัการ
ทาํงานของเรา

เราใชข้อ้มลูนี�เพื�อมอบฟังกช์นัที�
รอ้งขอ และในกรณีที�สามารถทําได ้
เพื�อปรับปรงุหรอืพัฒนาผลติภณัฑ์
และเทคโนโลยใีหม ่ๆ ของเราผา่น
การวเิคราะห ์เพื�อปรับแตง่ฟังกช์นั
การทํางานของผลติภณัฑข์องเรา
ใหเ้ป็นในแบบของคณุ และเพื�อการ
ทําการตลาดของเรา 

·       ขอ้มลูอปุกรณ์

·       ขอ้มลูบนัทกึ

·       ขอ้มลูตําแหน่ง - ในขอบเขตนี�เป็นสิ�ง
จําเป็นอยา่งยิ�งที�เราจะตอ้งใหค้ณุใชบ้รกิาร
ของเราตามที�รอ้งขอ ซึ�งจําเป็นใน
แอปพลเิคชนั Philips Hue ของเราเพื�อให ้



สามารถเปิดไฟของคณุไดอ้ยา่งเหมาะสมผา่น
กจิวตัรบางอยา่งที�คณุเลอืกตั �งคา่ เชน่ ทรกิ
เกอรท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัเวลาพระอาทติยข์ึ�นและ
ตกที�ตําแหน่งของคณุ หรอืเมื�อคณุกลบับา้น
หรอืออกจากบา้น ขอ้มลูตําแหน่งที�อปุกรณ์
ของคณุใหม้าโดยใชบ้รกิารเหลา่นี�จะยงัคงอยู่
ในอปุกรณข์องคณุและใน Philips Hue
Bridge สําหรับแอปพลเิคชนั Philips Hue
Bluetooth ของเรา ขอ้มลูตําแหน่งจะไดรั้บ
ผา่นระบบปฏบิตักิารของคณุเนื�องจากเป็นขอ้
กําหนดเมื�อเปิดใชง้านการเชื�อมตอ่
Bluetooth กบัไฟของคณุ ขอ้มลูตําแหน่ง
ของคณุจะไมถ่กูแบง่ปันใหก้บัเรา

·       ขอ้มลูอื�น ๆ เกี�ยวกบัการใชผ้ลติภณัฑ์
ของเรา ขอ้มลูอื�น ๆ เกี�ยวกบัการตั �งคา่ของคณุ

ขอ้มลูความคดิ
เห็นออนไลน์

เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลนี�เพื�อให ้
ขอ้มลูเชงิลกึแกผู่ใ้ชร้ายอื�นเกี�ยว
กบัมลูคา่ของขอ้เสนอของเรา

 

เมื�อคณุใชฟั้งกช์นันี�เราจะประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลตอ่ไปนี�:

·       ความคดิเห็นและบทวจิารณข์องคณุ

·       ขอ้มลูประจําตวัของคณุ (ถา้มใีห)้

ขอ้มลูการชงิ
โชคและการ
แขง่ขนัออนไลน์

เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลนี�เพื�อใหค้ณุ
สามารถลงทะเบยีนในการแขง่ขนั
เพื�อหลกีเลี�ยงการฉอ้โกง เพื�อรับ
รางวลั และเพื�อการสื�อสารทางการ
ตลาดในกรณีที�คณุยนิยอมใหทํ้าสิ�ง
เหลา่นี� 

หากคณุเลอืกที�จะเขา้รว่มการแขง่ขนัของเรา
ขึ�นอยูก่บัตวัเลอืกของคณุ เราจะรวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี�:

·       ชื�อ ที�อยูอ่เีมล หมายเลขโทรศพัท ์ที�อยู่
ไปรษณีย ์วนัเกดิ ขอ้มลูอื�น ๆ ตามความ
จําเป็นหรอืตามขอ้กําหนดของการแขง่ขนั

ขอ้มลูการรบัฟงั
ทางสื�อสงัคม

เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลนี�เพื�อรับมมุ
มองโดยรวมเกี�ยวกบัการรับรูข้อง
ผูค้นที�มตีอ่เราและแบรนดข์องเรา
และเพื�อแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบั
ผลติภณัฑแ์ละฟังกช์นัการทํางาน
ของผลติภณัฑข์องเรา

 

เมื�อคณุโตต้อบหรอืสื�อสารบนโซเชยีลมเีดยี
ในลกัษณะสาธารณะ ขอ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุจะไดรั้บการประมวลผลโดยบคุคลที�สามที�
ใหบ้รกิารการรับฟังทางสื�อสงัคมแกเ่รา

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�รวบรวมรวมถงึขอ้มลู เชน่
ชื�อ วนัเกดิหรอือาย ุความสนใจ และความคดิ
เห็น และเนื�อหาที�คณุโพสต/์แชร ์ขึ�นอยูก่บัสิ�ง
ที�คณุเลอืกที�จะเปิดเผยตอ่สาธารณะ



 

เนื�อหาที�ผูใ้ช้
สรา้งขึ�น

หากคณุเห็นดว้ยเราอาจใชเ้นื�อหาที�
คณุเผยแพรท่างออนไลน ์(เชน่
รปูภาพหรอืวดิโีอที�คณุถา่ยซึ�งมี
ผลติภณัฑ ์Philips Hue) เพื�อ
แสดงตอ่สาธารณะในชอ่งทางใด ๆ
ของเรา

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ประมวลผลขึ�นอยูก่บัขอ้มลู
ที�คณุเปิดเผยตอ่สาธารณะ ขอ้มลูสว่นบคุคลที�
รวบรวมอาจรวมถงึขอ้มลู เชน่ ชื�อผูใ้ช ้และ
ความคดิเห็น หรอืเนื�อหาที�คณุโพสต์

โปรดจําไวว้า่เนื�อหาที�คณุตกลงที�จะใหเ้รา
สามารถดไูดโ้ดยสาธารณะ และดว้ยเหตนุี�
กอ่นที�จะตกลงคณุควรตรวจสอบวา่คณุสะดวก
ที�จะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ที�อาจมอง
เห็นไดห้รอืไม่

การโตต้อบของ
ผูใ้ช้

หากคณุแกไ้ขการตั �งคา่บญัช ีชื�อผู ้
ใช ้หรอืสถานะการยนิยอมทางการ
ตลาด ระบบแบ็กเอนดข์องเรา
จะบนัทกึเหตกุารณเ์หลา่นี�

ระบบแบ็กเอนดจ์ะรวบรวมขอ้มลูที�ถอืไดว้า่
เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก:่

·       คําขอเปลี�ยนแปลง

·       การประทบัเวลาของคําขอนั�น

แบบฟอรม์การ
ตดิตอ่

หากคณุสง่แบบฟอรม์การตดิตอ่
หรอืสมคัรรับจดหมายขา่วหรอืขอ้
เสนอทางการตลาดของเรา เราจะ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลบาง
อยา่งเกี�ยวกบัคณุ

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�คณุสง่จะไดรั้บการประมวล
ผลเพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นการ
รวบรวมขอ้มลู โดยทั�วไปเราอาจรวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี�:

·       ชื�อเต็ม

·       ที�อยูอ่เีมล

·       สถานะการยนิยอมและการประทบัเวลา

ขอ้มลูของบคุคล
ที�สาม

นอกเหนอืจากเว็บไซต์
แอปพลเิคชนั และชอ่งทางดจิทิลั
อื�น ๆ ของเราแลว้ เรายงัอาจไดรั้บ
ขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุจากแหลง่อื�น ๆ
เชน่ แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี
พันธมติรดา้นการตลาดรว่ม หรอืผู ้
ใหบ้รกิารผลติภณัฑแ์ละฟังกช์นั
การทํางานของผลติภณัฑโ์ดย
ทั�วไป ซึ�งสอดคลอ้งกบัระบบนเิวศ

ขอ้มลูที�กําลงัประมวลผลขึ�นอยูก่บัตวัเลอืก
ของคณุและบคุคลที�สามที�เกี�ยวขอ้ง หากคณุ
ตอ้งการรับขอ้มลูเฉพาะในเรื�องนี� โปรดตดิตอ่
เรา 

https://www.author.signify.com/content/signify/en_AA/privacy/privacy-request.html


ของ Philips Hue เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร
ระบบสั�งการดว้ยเสยีง

ตวัอยา่งเชน่ หากคณุกําลงัควบคมุ
ผลติภณัฑ ์Philips Hue โดยใช ้
ผลติภณัฑท์ี�เปิดใชง้านดว้ยเสยีง
(เชน่ Amazon Alexa, Apple
Siri, Google) คณุจะไดรั้บแจง้ให ้
อนุญาตใหอ้ปุกรณด์งักลา่วเชื�อม
ตอ่กบัระบบ Philips Hue เมื�อเปิด
ใชง้านฟังกช์นันี�เราอาจรวบรวม
และประมวลผลขอ้มลูการทํางาน
(เชน่ ขอ้มลูการลงทะเบยีน ขอ้มลู
การใชง้านและการวนิจิฉัย) และ
การใชง้านของคณุ เราไมไ่ดรั้บหรอื
ประมวลผลเสยีง

ขอ้มลูบญัช ีPhilips Hue

ขอ้มลูจัดซื�อ

ขอ้มลูการดแูลผูบ้รโิภค

ขอ้มลูคกุกี�และเทคโนโลยกีารตดิตามที�คลา้ยกนั

ขอ้มลูการใชง้านที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละฟังกช์นัการทํางานของเรา

ขอ้มลูความคดิเห็นออนไลน์

ขอ้มลูการชงิโชคและการแขง่ขนัออนไลน์

ขอ้มลูการรับฟังทางสื�อสงัคม



เนื�อหาที�ผูใ้ชส้รา้งขึ�น

การโตต้อบของผูใ้ช ้

แบบฟอรม์การตดิตอ่

ขอ้มลูของบคุคลที�สาม



เราใชค้กุกี�และเทคโนโลยกีารตดิตามอื�น ๆ รายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเวลาและวธิทีี�เราใช ้และวธิทีี�คณุสามารถ
ควบคมุการตั �งคา่ของคณุ คณุสามารถอา่นไดใ้นประกาศเกี�ยวกบัคกุกี�ของเราหรอืดดูา้นลา่ง 

คกุกี�เป็นชื�อทั�วไปสําหรับไฟลข์อ้ความขนาดเล็กที�แนบตวัระบใุหก้บัผูใ้ช ้คกุกี�อาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล

สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิทีี�เราใชค้กุกี�และเทคโนโลยกีารตดิตามอื�น ๆ โปรดอา่นประกาศเกี�ยวกบัคกุกี�ของ
เรา (ซึ�งสามารถพบไดใ้นเว็บไซตข์องศนูยค์วามเป็นสว่นตวัของ Signify โปรดดสูว่น "ขอ้มลูทางกฎหมาย")
คณุสามารถควบคมุการตั �งคา่คกุกี�ของคณุผา่นทางตวัเลอืกการตั �งคา่คกุกี�

การบรกิาร เว็บไซต ์และแอปพลเิคชนัมอืถอืของเราไดรั้บการออกแบบและมไีวสํ้าหรับผูใ้หญ ่ดวูา่เราอาจใชพ้ ื�น
ฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลขอ้มลูของคณุ และเราจะปกป้องเด็กอยา่งไร

�
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เราใชข้อ้มลูของคณุบนพื�นฐานทางกฎหมายอะไรบา้ง
ความยนิยอม หากเราอาศยัความยนิยอมของคณุเป็นพื�นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูของคณุ
คณุสามารถเพกิถอนความยนิยอมของคณุไดท้กุเมื�อ

ความสมัพนัธต์ามสญัญา ความจําเป็นในการสรา้งความสมัพันธต์ามสญัญากบัคณุคอื เพื�อปฏบิตัติามภาระ
หนา้ที�ของเราภายใตส้ญัญาและเพื�อตอบสนองคําขอของคณุ

ภาระผกูพนัทางกฎหมาย ความจําเป็นที�เราจะตอ้งปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมายและในการจัดตั �ง ใช ้
สทิธ ิหรอืปกป้องตนเองจากการเรยีกรอ้งทางกฎหมาย

ผลประโยชนท์ี�ชอบดว้ยกฎหมาย ความจําเป็นในการตดิตามผลประโยชนท์ี�ชอบดว้ยกฎหมายของเรา
ไดแ้ก:่
เพื�อใหแ้น่ใจวา่เครอืขา่ยและขอ้มลูของเราปลอดภยั

เพื�อบรหิารและดําเนนิธรุกจิโดยทั�วไปภายใน Signify

เพื�อป้องกนัหรอืตรวจสอบการละเมดิกฎหมายที�น่าสงสยัหรอืเกดิขึ�นจรงิ การละเมดิสญัญาของลกูคา้ทาง
ธรุกจิ หรอืการไมป่ฏบิตัติามมาตรการดา้นความซื�อสตัยข์อง Signify หรอืนโยบายอื�น ๆ ของ Signify

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพหรอืขยายการเขา้ถงึของเรา และความเกี�ยวขอ้งของการสื�อสารของเรา

การคุม้ครองผลประโยชนท์ี�สาํคญัของบคุคลใด ๆ

พื�นฐานทางกฎหมายอื�น ๆ ตามที�กฎหมายทอ้งถิ�นอนญุาต

เรารวบรวมขอ้มลูจากเด็กหรอืไม่
เว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนัมอืถอืของเราไดรั้บการออกแบบและมไีวสํ้าหรับผูใ้หญ ่เราไมม่เีจตนารวบรวมขอ้มลู
จากเด็กอายตํุ�ากวา่ 16 ปี

หมายเหตพุเิศษสําหรับเด็กอายตํุ�ากวา่ 16 ปี: หากคณุอายตํุ�ากวา่ 16 ปี เราขอใหค้ณุไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคณุ
กบัเรา เวน้แตค่ณุจะไดรั้บความยนิยอมอยา่งชดัเจนจากพอ่แมห่รอืผูป้กครองกอ่นที�จะแบง่ปันขอ้มลูของคณุ
กบัเรา เมื�อมกีารรอ้งขอคณุจะตอ้งพสิจูนว์า่ไดรั้บความยนิยอมกอ่นลว่งหนา้

หมายเหตพุเิศษสําหรับผูป้กครองของเด็กอายตํุ�ากวา่ 16 ปี: เราขอแนะนําใหค้ณุตรวจสอบและตดิตามการใช ้
ผลติภณัฑ ์ระบบ ฟังกช์นัการทํางานของผลติภณัฑ ์แอปพลเิคชนั (รวมถงึเว็บไซตแ์ละชอ่งทางดจิทิลัอื�น ๆ)
ของบตุรหลานของคณุ เพื�อใหแ้น่ใจวา่บตุรหลานของคณุไมแ่บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลกบัเราโดยไมไ่ดข้อ
อนุญาตจากคณุ



คณุมคีวามรบัผดิชอบอะไร เราขอแนะนําใหค้ณุควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและคน้หาวา่คณุมทีางเลอืก
อะไรบา้ง สําหรับคําถามเกี�ยวกบัประกาศนี�ตลอดจนคําถามอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืสทิธิ�ความ
เป็นสว่นตวัของคณุ โปรดตดิตอ่เรา

ความรบัผดิชอบของคณุคอือะไร
เราขอเตอืนคณุวา่เป็นความรับผดิชอบของคณุที�จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูที�คณุใหก้บัเรานั�นถกูตอ้ง
สมบรูณ ์และเป็นปัจจบุนัที�สดุเทา่ที�จะทําได ้นอกจากนี�หากคณุแบง่ปันขอ้มลูของบคุคลอื�นกบัเรา คณุมหีนา้ที�รับ
ผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูดงักลา่วตามขอ้กําหนดทางกฎหมายในทอ้งถิ�น ตวัอยา่งเชน่ คณุควรแจง้ใหบ้คุคล
อื�นซึ�งคณุใหข้อ้มลูแกเ่ราทราบเกี�ยวกบัเนื�อหาของประกาศฉบบันี� และขอความยนิยอมลว่งหนา้จากพวกเขา

หากคณุตดัสนิใจที�จะขายหรอืแบง่ปันผลติภณัฑข์องเรากบัผูอ้ื�น โปรดทราบวา่ผลติภณัฑบ์างอยา่งอาจจัดเกบ็
ขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัคณุหรอืการใชผ้ลติภณัฑข์องคณุ ในกรณีเชน่นี�หากคณุตั �งใจจะแบง่
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ปัน สง่คนื หรอืขายอปุกรณ ์โปรดตรวจสอบวา่:

ในกรณีที�คณุใหส้ทิธิ�การเขา้ถงึแกบ่คุคลที�สามใน Hue bridge หรอื Hue sync box ของคณุ นั�นคอืคณุยนิดี
ที�บคุคลที�สามเหลา่นี�จะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลที�อยูใ่นผลติภณัฑข์องเราได ้

ในกรณีที�คณุตอ้งการสง่คนืหรอืขายอปุกรณข์องคณุ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดทํ้าการรเีซต็เป็นคา่เริ�ม
ตน้จากโรงงานของผลติภณัฑด์งักลา่ว คําแนะนําเกี�ยวกบัวธิกีารรเีซต็เป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงานมอียูใ่นคูม่อื
ผลติภณัฑห์รอืบนเว็บไซตข์องเรา (บรกิารสนับสนุนของ Hue) และ

ไมว่า่ในกรณีใดกต็ามที�คณุใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�นแกเ่ราโดยเป็นสว่นหนึ�งของการใชง้านของคณุ นั�น
คอืคณุไดรั้บความยนิยอมจากบคุคลนั�นกอ่นที�จะใหข้อ้มลูแกเ่ราแลว้

คณุมทีางเลอืกอะไรบา้ง
เรามุง่มั�นที�จะใหค้ณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุได ้โดยปกตคิณุสามารถควบคมุขอ้มลูของคณุไดโ้ดยอตัโนมตัิ
(เชน่ โดยการลงชื�อเขา้ใชบ้ญัชขีองคณุ) และอปัเดตแกไ้ข หรอืในบางกรณีกจ็ะลบออก ในกรณีนี�เราขอแนะนําให ้
คณุควบคมุขอ้มลูของคณุ คณุสามารถใชส้ทิธิ�บางประการเกี�ยวกบัขอ้มลูของคณุที�ประมวลผลโดยเรา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งคณุมสีทิธิ�ที�จะ:

ถอนความยนิยอมของคณุไดท้กุเมื�อ คณุมสีทิธิ�ที�จะเพกิถอนความยนิยอมในกรณีที�คณุเคยใหค้วามยนิยอมใน
การประมวลผลขอ้มลูของคณุกอ่นหนา้นี�

คดัคา้นการประมวลผล คณุมสีทิธิ�ที�จะคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูของคณุหากการประมวลผลนั�นดําเนนิการ
บนพื�นฐานทางกฎหมายนอกเหนอืจากความยนิยอม

เขา้ถงึขอ้มลูของคณุ คณุมสีทิธิ�ที�จะรับรูว้า่เรากําลงัประมวลผลขอ้มลูของคณุหรอืไม ่ขอการเปิดเผยเกี�ยวกบั
การประมวลผลบางประการ และรับสําเนาขอ้มลูของคณุที�อยูร่ะหวา่งการประมวลผล

ตรวจสอบและขอการแกไ้ข คณุมสีทิธิ�ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูของคณุและขอใหอ้ปัเดตหรอืแกไ้ข

จาํกดัการประมวลผล คณุมสีทิธิ�ในการจํากดัการประมวลผลขอ้มลูของคณุในบางสถานการณ ์ในกรณีนี�เราจะ
ไมป่ระมวลผลขอ้มลูของคณุเพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นใดนอกเหนอืจากการจัดเกบ็ขอ้มลู

ขอใหล้บขอ้มลูของคณุ ในบางสถานการณค์ณุมสีทิธิ�ในการลบขอ้มลูของคณุจากเรา

รบัและโอนไปยงัอปุกรณค์วบคมุอื�น คณุมสีทิธิ�ที�จะรับขอ้มลูของคณุในรปูแบบที�มโีครงสรา้ง ใชก้นัทั�วไป และ
เครื�องจักรอา่นได ้และหากเป็นไปไดใ้นทางเทคนคิจะสง่ขอ้มลูไปยงัอปุกรณค์วบคมุอื�นโดยไมม่อีปุสรรคใด ๆ ขอ้



กําหนดนี�มผีลบงัคบัใชโ้ดยมเีงื�อนไขวา่ขอ้มลูของคณุไดรั้บการประมวลผลโดยวธิอีตัโนมตั ิและการประมวลผล
นั�นขึ�นอยูก่บัความยนิยอมของคณุตามสญัญาที�คณุเป็นสว่นหนึ�งของหรอืตามขอ้ผกูพันกอ่นทําสญัญาดงักลา่ว

ยื�นเร ื�องรอ้งเรยีน คณุมสีทิธิ�เรยีกรอ้งตอ่หน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูที�มอํีานาจของคณุ

สําหรับคําถามหรอืการสอบถามที�สมเหตสุมผลเกี�ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูของคณุโดยเราหรอืเกี�ยวกบัประกาศนี�
โดยทั�วไปคณุสามารถตดิตอ่สํานักงานความเป็นสว่นตวัของ Signify

ไปรษณีย:์ Signify - ถงึ: Privacy O�ce – Herikerbergweg 102, 1101CM Amsterdam Zuid
Oost, The Netherlands หรอื

ออนไลน:์ ศนูยค์วามเป็นสว่นตวัของ Signify สว่น “คําขอความเป็นสว่นตวั”

โปรดทราบวา่การสื�อสารทางอเีมลไมป่ลอดภยัเสมอไป ดงันั�น โปรดอยา่ใสข่อ้มลูที�ละเอยีดออ่นในอเีมลของคณุ
ที�สง่ถงึเรา 

เราจะพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อตอบสนองคําขอของคณุใหท้นัเวลาและโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ยกเวน้ในกรณีที�ตอ้ง
ใชค้วามพยายามอยา่งมาก ในบางกรณีเราอาจขอใหค้ณุยนืยนัตวัตนกอ่นที�เราจะดําเนนิการตามคําขอของคณุ
หากคณุไมพ่อใจกบัคําตอบที�ไดรั้บ คณุสามารถสง่เรื�องรอ้งเรยีนของคณุไปยงัหน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวขอ้งใน
เขตอํานาจศาลของคณุ
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เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อมอบประสบการณท์ี�ดที ี�สดุใหก้บัคณุตั �งแตว่นิาทแีรกที�คณุสํารวจโดย
ใชผ้ลติภณัฑ ์Philips Hue โดยการปรับปรงุผลติภณัฑข์องเราตามความคดิเห็นของคณุ ใหก้ารสนับสนุนผู ้
บรโิภคและการตลาดเฉพาะบคุคล ดวูา่เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไร

เราใชข้อ้มลูของคณุอยา่งไร
เราอาจรวบรวมขอ้มลูของคณุจากแหลง่ตา่ง ๆ ดงัที�แสดงไวข้า้งตน้ คณุจะพบภาพรวมของวตัถปุระสงคท์ั�วไปที�
เราอาจใชข้อ้มลูของคณุดา้นลา่งนี�:

วตัถปุระสงค์ ตวัอยา่งเชน่



ขอ้สรปุและการดําเนนิการตามขอ้ตกลง ·       การขาย การเรยีกเกบ็เงนิ การจัดสง่ผลติภณัฑ์
หรอืการรับประกนั

·       การลงทะเบยีนแอปพลเิคชนัมอืถอืหรอืเว็บไซต์

·       การนําเสนอ ผลติภณัฑแ์ละฟังกช์นัการทํางาน
ของผลติภณัฑ์

·       การบรกิารหรอืการสื�อสารธรุกรรม

การใหก้ารสนับสนุน (ตามคําขอของคณุ) การใหก้ารสนับสนุนผา่นชอ่งทางการสื�อสาร เชน่ การ
ดแูลผูบ้รโิภค คณุอาจโทรคยุหรอืสง่ขอ้ความถงึเรา
ผา่นโซเชยีลเน็ตเวริก์ได ้เราขอแนะนําใหค้ณุแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นตวัของคณุกบัเราเป็นการสว่นตวัเทา่นั�น
เราจะพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อตอบกลบัโดยเร็วที�สดุ
ผา่นสื�อการสื�อสารเดยีวกนัหรอืสื�ออื�นที�เหมาะสม

การสื�อสารเฉพาะบคุคล อเีมลเฉพาะบคุคล ขอ้ความ และชอ่งทางดจิทิลัอื�น ๆ
เชน่ แอปพลเิคชนัมอืถอืและสื�อสงัคม ซึ�งรวมถงึการ
สํารวจตลาดบางอยา่ง

การปรับแตง่ฟังกช์นัการทํางานของผลติภณัฑแ์ละ
ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นในแบบของคณุ

ปรับแตง่ผลติภณัฑแ์ละฟังกช์นัการทํางานของเราให ้
เป็นในแบบของคณุ โดยปรับแตง่ใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการและความสนใจของคณุ (เชน่ บนไซตห์รอื
แอปพลเิคชนัของเรา)

การปฏบิตัติามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย การเปิดเผยขอ้มลูตอ่สถาบนัของรัฐหรอืหน่วยงาน
กํากบัดแูลตามที�บงัคบัใชใ้นทกุประเทศที�เราดําเนนิ
การ เชน่ การหกัภาษีและการประกนัภยัระดบัชาติ
ภาระหนา้ที�ในการเกบ็บนัทกึและรายงาน การดําเนนิ
การตรวจสอบการปฏบิตัติาม การปฏบิตัติามการตรวจ
สอบของรัฐบาลและคําขออื�น ๆ จากรัฐบาลหรอื
หน่วยงานสาธารณะอื�น ๆ ตอบสนองตอ่กระบวนการ
ทางกฎหมาย เชน่ หมายศาล การตดิตามสทิธแิละ
การเยยีวยาทางกฎหมาย และการจัดการขอ้รอ้งเรยีน
หรอืขอ้เรยีกรอ้งภายใน

การป้องกนัการเรยีกรอ้งทางกฎหมาย การจัดตั �ง การดําเนนิการ หรอืการป้องกนัการเรยีก



รอ้งทางกฎหมายที�เราเป็นหรอือาจอยูภ่ายใต ้

การพัฒนาผลติภณัฑ์ เพื�อปรับปรงุผลติภณัฑ ์ฟังกช์นัการทํางานของ
ผลติภณัฑ ์หรอืแอปพลเิคชนัมอืถอื และพัฒนา
เทคโนโลยหีรอืฟังกช์นัใหม ่ๆ ซึ�งรวมถงึการสํารวจ
ตลาดบางอยา่ง

เราจะใชข้อ้มลูของคณุอยา่งไรสาํหรบัการสื�อสาร การ
ตลาดเฉพาะบคุคล และการปรบัแตง่ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นใน
แบบของคณุ
เราอาจใชข้อ้มลูของคณุเพื�อการสื�อสาร การตลาดเฉพาะบคุคล และการปรับแตง่ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นในแบบของ
คณุ โดยพื�นฐานแลว้เรามุง่มั�นที�จะทําใหผ้ลติภณัฑแ์ละฟังกช์นัการทํางานของผลติภณัฑม์กีารปรับเปลี�ยนตาม
บรบิท เพื�อใหผ้ลติภณัฑเ์หลา่นั�นตอบสนองตอ่สิ�งที�คณุชื�นชอบและความตอ้งการของคณุ โดยพื�นฐานแลว้เราใช ้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูที�เรามเีพื�อมอบประสบการณท์ี�ชาญฉลาดและสมบรูณย์ิ�งขึ�น

เราอาจปรับแตง่การสื�อสารและฟังกช์นัอื�น ๆ ของผลติภณัฑต์ามขอ้มลูที�เราม ีซึ�งจะชว่ยใหเ้ราสามารถปรับแตง่
การสื�อสารเฉพาะสําหรับคณุ และแสดงขอ้มลูและขอ้เสนอที�เกี�ยวขอ้งจาก Philips Hue บนเว็บไซต์
แอปพลเิคชนัมอืถอื และผา่นเว็บไซตข์องบคุคลที�สาม

ตวัอยา่งเชน่ หากเราทราบวา่คณุเพิ�งซื�อหลอดไฟ Bluetooth Philips Hue เราอาจสง่การสื�อสารทางการตลาด
เฉพาะบคุคลใหค้ณุ พรอ้มขอ้มลูเกี�ยวกบัประโยชนข์องการเพิ�มตวัเชื�อมใหก้บัระบบนเิวศของคณุ ในแอปพลเิคชนั
มอืถอืของเรา เราอาจรวมองคป์ระกอบการปรับแตง่ใหเ้ป็นในแบบของคณุ ดงันั�นหากเราทราบวา่คณุไดพ้ยายาม
จับคูห่ลอดไฟกบัตวัเชื�อมแตพ่บปัญหา เราสามารถตอบคําถามที�พบบอ่ยตามบรบิทซึ�งจะชว่ยใหค้ณุแกไ้ขปัญหา
นี�ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

หากคณุไมส่ะดวกใจกบัเรื�องนี� คณุสามารถยกเลกิการสมคัรรับขา่วสารการตลาดเฉพาะบคุคลของเรา หรอืเลอืก
ไมรั่บจากการปรับแตง่เฉพาะบคุคลผา่นการตั �งคา่แอปพลเิคชนั Philips Hue หรอืผา่นการตั �งคา่คกุกี�

การสื�อสารทางการตลาดของเรา:

เมื�อไดรั้บความยนิยอมลว่งหนา้จากคณุหรอืเมื�อไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เราอาจสง่การสื�อสาร
ทางการตลาดทางตรงเฉพาะบคุคลเกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร กจิกรรม และโปรโมชั�นของเราตามปกติ

แมว้า่เราจะมสีว่นรว่มในการสื�อสารทางอเีมลเป็นสว่นใหญ ่แตเ่ราอาจตดิตอ่คณุผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ อเีมล
เว็บไซต ์แอปพลเิคชนัมอืถอื หรอืบคุคลที�สาม เชน่ โซเชยีลมเีดยีหรอืสิ�งพมิพอ์ื�น ๆ

นอกจากนี�และหากคณุใหค้วามยนิยอมในเรื�องนี�หรอืเมื�อไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เราอาจตดิตอ่คณุ
เพื�อใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์Friends of Hue และผลติภณัฑอ์ื�น ๆ และฟังกช์นัการทํางานของผลติภณัฑท์ี�
เสรมิระบบนเิวศของ Philips Hue



หากเมื�อใดกต็ามที�คณุตดัสนิใจวา่ไมต่อ้งการรับการสื�อสารเหลา่นี�อกีตอ่ไป คณุสามารถยกเลกิการสมคัรไดต้ลอด
เวลา หากตอ้งการยกเลกิการสมคัรคณุสามารถคลกิปุ่ มยกเลกิการสมคัรที�อยูท่า้ยการสื�อสารทางการตลาดทกุครั �ง
ที�เราสง่ หรอืปรับเปลี�ยนคา่กําหนดของคณุภายในชอ่งทางที�คณุใช ้นอกจากนี�คณุสามารถตดิตอ่เราไดต้ลอด
เวลา และเราจะดําเนนิการใหค้ณุ

โปรดทราบวา่แมว้า่คณุจะเลอืกไมรั่บการสื�อสารทางการตลาด แตค่ณุอาจยงัคงไดรั้บการสื�อสารดา้นการดแูล
บรกิาร หรอืธรุกรรมจากเรา เชน่ การอปัเดตดา้นเทคนคิ และ/หรอื ความปลอดภยัของผลติภณัฑข์องเรา การ
ยนืยนัคําสั�งซื�อ การแจง้เตอืนเกี�ยวกบักจิกรรมในบญัชขีองคณุ และประกาศสําคญัอื�น ๆ คณุไมส่ามารถยกเลกิการ
สมคัรรับขา่วสารประเภทนี�ได ้

เราเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวน้านแคไ่หน ดรูะยะเวลาที�เราเกบ็ขอ้มลูของคณุ และเกณฑใ์ดที�เราใชใ้น
การกําหนดระยะเวลาการเกบ็รักษา
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เราเก็บขอ้มลูของคณุไวน้านแคไ่หน
เราเกบ็รักษาขอ้มลูของคณุในชว่งเวลาที�จําเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี�เกบ็รวบรวมไว ้(สําหรับราย
ละเอยีดเกี�ยวกบัวตัถปุระสงคเ์หลา่นี� โปรดดหูวัขอ้ดา้นบน “เราใชข้อ้มลูของคณุอยา่งไร”) โปรดทราบวา่ในบาง
กรณีอาจกําหนดใหใ้ชร้ะยะเวลาเกบ็รักษานานขึ�นหรอืไดรั้บอนุญาตโดยทางกฏหมาย เกณฑท์ี�ใชใ้นการกําหนด
ระยะเวลาเกบ็รักษาของเรา ไดแ้ก:่

ขอ้มลูที�จําเป็นในการจัดหาผลติภณัฑห์รอืฟังกช์นัการทํางานของผลติภณัฑข์องเราหรอืเพื�อดําเนนิธรุกจิของ
เราตอ้งใชเ้วลานานเทา่ใด

คณุมบีญัชกีบัเราหรอืไม ่ในกรณีนี�เราจะเกบ็ขอ้มลูของคณุไวใ้นขณะที�บญัชขีองคณุใชง้านอยู ่หรอืนานเทา่ที�
จําเป็นเพื�อมอบฟังกช์นัการทํางานของผลติภณัฑใ์หก้บัคณุ

เราอยูภ่ายใตข้อ้ผกูพันทางกฎหมาย สญัญา หรอืขอ้ผกูมดัที�คลา้ยคลงึกนัในการเกบ็รักษาขอ้มลูของคณุหรอื
ไม ่ตวัอยา่งอาจรวมถงึกฎหมายการเกบ็รักษาขอ้มลูที�บงัคบัในเขตอํานาจศาลที�บงัคบัใชคํ้าสั�งของรัฐบาลให ้
เกบ็รักษาขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการสอบสวน หรอืขอ้มลูที�ตอ้งเกบ็รักษาไวเ้พื�อวตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิคดี
การป้องกนั การอา้งสทิธิ�ที�เป็นไปได ้หรอืวตัถปุระสงคด์า้นภาษี

ขอ้มลูของคณุไดรั้บการประมวลผลเพื�อปรับปรงุประสบการณข์องคณุกบัเราตอ่ไปจะถกูเกบ็รักษาไวโ้ดยมรีะยะ
เวลานอ้ยที�สดุ หลงัจากนั�นเราจะลบขอ้มลูนั�นหรอืไมเ่ปิดเผยตวัตนเมื�อไมม่คีวามตอ้งการของผูบ้รโิภค ทาง
กฎหมาย หรอืทางธรุกจิที�จะเกบ็รักษาขอ้มลูของคณุอกีตอ่ไป 



เราออกแบบระบบของเราโดยคํานงึถงึความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชม้าตรการทางเทคนคิและการจัดระเบยีบที�
เหมาะสมความเป็นสว่นตวัตามการออกแบบและความเป็นสว่นตวัตั �งแตต่น้เป็นองคป์ระกอบการออกแบบที�เป็น
แนวทางของเรา

เราจะรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูของคณุไดอ้ยา่งไร
เพื�อคุม้ครองขอ้มลูของคณุเราจะใชม้าตรการที�เหมาะสม ซึ�งสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการ
คุม้ครองขอ้มลูและความปลอดภยัของขอ้มลู รวมถงึกําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารของเราใชม้าตรการที�เหมาะสมเพื�อ
ปกป้องความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูของคณุ สามารถดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการรักษาความปลอดภยั
ตามแนวทางการออกแบบไดท้ ี�น ี� หากคณุมเีหตผุลที�คดิวา่การโตต้อบของคณุกบัเราหรอืขอ้มลูของคณุไมไ่ดรั้บ
การประมวลผลอยา่งปลอดภยัอกีตอ่ไป โปรดตดิตอ่สาํนกังานความเป็นสว่นตวัของ Signify ทนัทตีาม "คณุมี
ทางเลอืกใดบา้ง" ตามที�อธบิายไวด้า้นลา่ง
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เราไมข่ายหรอืใหเ้ชา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เราจะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเฉพาะเมื�อกฎหมาย
กําหนด หากคณุใหก้ารอนุญาตแกเ่ราหรอืกบับคุคลอื�นที�ดําเนนิการในนามของเรา 

เราแบง่ปนัขอ้มลูของคณุเมื�อใด
เราไมเ่คยขายหรอืใหเ้ชา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ นอกจากนี�เราจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุยกเวน้ใน
บางกรณีที�อธบิายไวด้า้นลา่งและตามความจําเป็นที�ตอ้งรูอ้ยา่งเครง่ครัด หากจําเป็นเพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี�
อธบิายไวใ้นประกาศนี�เราอาจเปิดเผยขอ้มลูของคณุใหก้บัหน่วยงานตอ่ไปนี�:

บรษัิทในเครอืของ Signify: เนื�องจากลกัษณะความเป็นสากลของเรา ขอ้มลูของคณุอาจถกูแบง่ปันกบับรษัิท
ในเครอืของ Signify บางบรษัิท การเขา้ถงึขอ้มลูของคณุภายใน Signify จะไดรั้บการอนุญาตตามความ



จําเป็นที�จะตอ้งรู ้

ผูใ้หบ้รกิารและพันธมติรทางธรุกจิ: เชน่เดยีวกบัหลากหลายธรุกจิ เราอาจจัดจา้งกจิกรรมบางอยา่งไปยงัผูใ้ห ้
บรกิารบคุคลภายนอกที�เชื�อถอืไดเ้พื�อทําหนา้ที�และใหบ้รกิารแกเ่รา เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร ICT ผูใ้หบ้รกิารที�ปรกึษา
ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ แพลตฟอรม์บรกิารสื�อสารอเิล็กทรอนกิส์

หน่วยงานภาครัฐและภาคบรหิาร: เมื�อกฎหมายกําหนดหรอืตามความจําเป็นเพื�อคุม้ครองสทิธิ�ของเรา เราอาจ
แบง่ปันขอ้มลูของคณุกบัหน่วยงานที�ควบคมุหรอืมเีขตอํานาจเหนอื Signify หรอืบรษัิทในเครอื

ที�ปรกึษามอือาชพีและอื�น ๆ : เราอาจแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบับคุคลอื�น ๆ รวมถงึที�ปรกึษามอือาชพี เชน่
ธนาคาร บรษัิทประกนัภยั ผูส้อบบญัช ีทนายความ นักบญัช ีที�ปรกึษามอือาชพีอื�น ๆ

บคุคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกรรมขององคก์ร: เราอาจแบง่ปันขอ้มลูของคณุในระหวา่งการทําธรุกรรมของ
องคก์รเป็นครั �งคราว เชน่ ในระหวา่งการขาย (บางสว่นของ) ธรุกจิใหก้บับรษัิทอื�น หรอืการปรับโครงสรา้งใหม่
การควบรวมกจิการรว่มกนั การรว่มทนุ หรอืการจําหน่ายธรุกจิ ทรัพยส์นิ หรอืหุน้อื�น ๆ ของเรา (รวมถงึเกี�ยวกบั
การลม้ละลายหรอืการดําเนนิการในลกัษณะเดยีวกนั)

สําหรับบคุคลที�สามในระบบนเิวศของ Philips Hue: หากคณุเลอืกที�จะเชื�อมตอ่ระบบแสงสวา่งของ Philips
Hue กบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของผูใ้หบ้รกิารที�สอดคลอ้งกบัระบบนเิวศของ Philips Hue และ Friends of
Hue เราจะแบง่ปันขอ้มลูบญัชแีละโปรไฟลท์ี�จํากดัใหก้บัพวกเขา บรกิารของบคุคลที�สามเหลา่นี�นําเสนอโดย
ผูค้วบคมุขอ้มลูอสิระ และการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัที�เกี�ยวขอ้ง
คณุควรตรวจสอบนโยบายของพวกเขาอยา่งรอบคอบเพื�อพจิารณาวา่พวกเขาจะปฏบิตัติอ่ขอ้มลูของคณุ
อยา่งไร

เมื�อมคํีาขอความเป็นสว่นตวัของคณุในกรณีที�มกีารรอ้งขอการยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 



เมื�อเราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปตา่งประเทศ เราจะคุม้ครองขอ้มลูของคณุดว้ยมาตรการทางเทคนคิ
การจัดระเบยีบ และกฎหมายที�หลากหลาย

เราจะถา่ยโอนขอ้มลูของคณุไปยงัตา่งประเทศเมื�อใด
Signify มแีนวทางสากลในการคุม้ครองความเป็นสว่นตวั และอนุญาตใหม้กีารถา่ยโอนขอ้มลูภายในระหวา่ง
บรษัิทตา่ง ๆ ของ Signify ทั�วโลก ซึ�ง Signify จะไดรั้บประโยชนจ์ากกฎขององคก์รที�มผีลผกูพัน (“กฎความเป็น
สว่นตวั”) คณุสามารถคน้หาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบักฎความเป็นสว่นตวัของเราไดท้ี�เว็บไซตค์วามเป็นสว่นตวัของ
Signify (www.signify.com/global/privacy) เนื�องจากลกัษณะความเป็นสากลของเรา ขอ้มลูที�คณุใหก้บั
เราอาจถกูถา่ยโอนหรอืเขา้ถงึโดยบรษัิทในเครอืของ Signify และบคุคลที�สามที�เชื�อถอืไดจ้ากหลายประเทศทั�ว
โลกตามวตัถปุระสงคท์ี�อธบิายไวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวันี� ดว้ยเหตนุี�ขอ้มลูของคณุอาจไดรั้บการประมวลผล
นอกประเทศที�คณุอาศยัอยู่

https://www.author.signify.com/content/signify/en_AA/privacy.html


หากคณุอยูใ่นประเทศสมาชกิของเขตเศรษฐกจิยโุรป เราอาจถา่ยโอนขอ้มลูของคณุไปยงัประเทศที�อยูน่อกเขต
เศรษฐกจิยโุรป บางประเทศเหลา่นี�ไดรั้บการยอมรับจากคณะกรรมาธกิารยโุรปวา่มกีารป้องกนัในระดบัที�เพยีงพอ
สําหรับการถา่ยโอนจากเขตเศรษฐกจิยโุรปไปยงัประเทศอื�น ๆ ที�ไมไ่ดรั้บการยอมรับจากคณะกรรมาธกิารยโุรปวา่
มกีารป้องกนัในระดบัที�เพยีงพอ เราไดว้างมาตรการที�เพยีงพอเพื�อคุม้ครองขอ้มลูของคณุ เชน่ มาตรการทางการ
จัดระเบยีบและทางกฎหมาย (เชน่ กฏขององคก์รที�มผีลผกูพันและขอ้สญัญามาตรฐานของคณะกรรมาธกิารยโุรป
ที�ไดรั้บการอนุมตัหิรอืกรอบที�คลา้ยกนั) คณุสามารถขอรับสําเนาของมาตรการเหลา่นี�ไดโ้ดยตดิตอ่สาํนกังาน
ความเป็นสว่นตวัของ Signify (คณุจะพบรายละเอยีดการตดิตอ่ในสว่น “คณุมทีางเลอืกอะไรบา้ง” ที�ดา้นลา่ง)

คน้หาวา่เราเป็นใคร และ "เรา" หมายถงึใคร

เราเป็นใคร

https://www.author.signify.com/content/signify/en_AA/privacy.html


Signify เป็นบรษัิทที�พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Philips Hue ภายใตแ้บรนด ์Philips Hue การใชแ้บรนด์
Philips สําหรับผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Philips Hue เป็นลขิสทิธิ�เฉพาะของ Signify โดย Royal Philips

Signify เป็นองคก์รดา้นระบบแสงสวา่งระดบัโลกที�มคีวามเชี�ยวชาญ เป็นที�ยอมรับในการพัฒนา การผลติ และ
การประยกุตใ์ชผ้ลติภณัฑ ์ระบบ และบรกิารระบบแสงสวา่งที�เป็นนวตักรรมใหม ่

เมื�อประกาศนี�กลา่วถงึ "เรา" หรอื "พวกเรา" นั�นหมายถงึผูค้วบคมุขอ้มลูภายใตป้ระกาศนี� กลา่วคอื บรษัิทในเครอื
ของ Signify ที�คณุเคยม ีม ีหรอืจะมคีวามสมัพันธ ์หรอืตดัสนิใจเป็นอยา่งอื�นวา่ขอ้มลูอะไรของคณุจะถกูรวบรวม
อยา่งไร และถกูใชอ้ยา่งไร เชน่เดยีวกบั Signify Netherlands B.V. (Registration number
17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands) โปรดทราบวา่บรษัิทใน
เครอืของ Signify จะรวมถงึบรษัิทยอ่ยที� Signify N.V. มอํีานาจควบคมุ ไมว่า่จะผา่นการเป็นเจา้ของโดยตรงหรอื
โดยออ้ม คณุสามารถขอรับรายชื�อบรษัิทในเครอืของ Signify ไดโ้ดยตดิตอ่สํานักงานความเป็นสว่นตวัของ
Signify



เราปรับปรงุประกาศความเป็นสว่นตวันี�เมื�อจําเป็นเพื�อแสดงถงึการเปลี�ยนแปลงในผลติภณัฑแ์ละฟังกช์นัการ
ทํางานของเรา หากการเปลี�ยนแปลงมคีวามสําคญัหรอืมผีลกระทบตอ่สทิธิ�ของคณุภายใตป้ระกาศความเป็นสว่น
ตวันี� เราจะใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิแกค่ณุ และเกบ็รักษาเวอรช์นักอ่นหนา้เพื�อเป็นขอ้มลูอา้งองิของคณุ 

การปรบัปรงุประกาศความเป็นสว่นตวันี�
ประกาศความเป็นสว่นตวันี�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงเป็นครั �งคราว 

ประกาศฉบบัลา่สดุนี�จะควบคมุการประมวลผลขอ้มลูของคณุ และสามารถพบไดใ้นเว็บไซต ์Philips Hue ขอ้มลู
ถาวรของประกาศความเป็นสว่นตวัของเราจะเกบ็ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบักอ่นหนา้นี�ไวเ้พื�อการอา้งองิ
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