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มผีลตัง้แต่วันที ่25 เมษายน 2022 

 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี ("นโยบายความเป็นสว่นตวั") เรา Analog Devices, Inc. ใหข้อ้มูลเกี่ยวกับวธิกีารที่เรา

เก็บรวบรวม ใช ้และถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณผ่านเว็บไซตข์องเราและไซตห์รอืต าแหน่งทีต่ัง้อืน่ๆ ทีเ่ราด าเนินงาน 

และที่เราโพสตล์งิคไ์ปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี (รวมเรียกว่า "ไซต"์) นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีประกอบดว้ยส่วน

ทั่วไปและขอ้ก าหนดทอ้งถิน่ทีม่ผีลบังคับใชก้ับผูใ้ชใ้นสถานทีเ่ฉพาะแห่ง 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิ่ม หรือลบนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีไดทุ้กเมื่อภายใตดุ้ลยพินิจของเราแต่

เพยีงผูเ้ดยีว แต่จะแจง้ใหคุ้ณทราบว่ามกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ เมือ่คุณเขา้ชมไซต ์แสดงว่าคุณยอมรับเวอรชั์นปัจจุบันของ

นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีตามทีป่ระกาศไวบ้นไซตใ์นขณะนั้น เรายังขอแนะน าใหผู้ใ้ชท้บทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี

เป็นครัง้คราวเพือ่รับทราบการเปลีย่นแปลงใดๆ 

หากคุณมีขอ้สงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี หรือคุณตอ้งการใชส้ทิธิใ์ดๆ ที่กล่าวถงึในนโยบายความเป็น

สว่นตัวน้ี คุณสามารถตดิต่อเราไดด้ว้ยวธิใีดๆ ต่อไปน้ี: 

อเีมล: dataprivacy@analog.com  

ทีอ่ยู่: One Analog Way, Wilmington, MA 01887 (สง่ถงึ: Legal and Risk Organization, Data Privacy) 

หมายเลขโทรฟร:ี +1 (855) 601-5263 

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลประจ าสหภาพยุโรป ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา: Nicole Jahn, 

Nicole.Jahn@analog.com 

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลประจ าสหราชอาณาจกัร: Dev Patel, Dev.Patel@analog.com  

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลประจ าทวปีอเมรกิา: Jodi Dahlgard, Jodi.Dahlgard@analog.com  

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลประจ าภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้จนี): Marc 

Salarda, Marc.Salarda@analog.com 

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลประจ าประเทศจนี: Grace Lin, Grace.Lin@analog.com  

โปรดทราบว่าเราอาจจ าเป็นตอ้งขอขอ้มูลทีเ่ฉพาะเจาะจงจากคุณเพือ่ช่วยใหเ้รายืนยันตัวตนของคุณก่อนทีเ่ราจะด าเนินการ

กับค าขอของคุณ น่ีคอืมาตรการรักษาความปลอดภัยเพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลใดๆ ทีไ่ม่มี

สทิธิไ์ดรั้บขอ้มูลดังกล่าว ขอ้มูลที่ไดรั้บจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันจะน ามาใชเ้พื่อตรวจสอบยืนยัน

ตัวตนของคุณเท่านั้น ในบางกรณี เราอาจขอส าเนาเอกสารระบุตัวตนของคุณที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ เพื่อช่วยเราในการ

ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ นอกจากน้ี เราอาจตดิต่อคุณเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับการยื่นขอของคุณ เพื่อใหก้าร

ด าเนนิการของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วยิง่ขึน้ 

เราคอืใคร 

วธิกีารเก็บรวบรวม 

ประเภทของขอ้มูลสว่นบุคคลที่

เราเก็บรวบรวม 

การเก็บรกัษาขอ้มูล 

การเลอืกไมร่บัขอ้มูล  

การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

สถานทีท่ีเ่ราจดัเก็บและ

ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล

ของคุณ 

การรกัษาความปลอดภยั 

ลงิคข์องบุคคลทีส่าม 

ฟอรมัผูใ้ช ้

ความเป็นสว่นตวัของเด็ก 

ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: สหภาพ

ยุโรป 

ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: สหราช

อาณาจกัร 

ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: จนี 

ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: 

สหรฐัอเมรกิา 
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1. เราคอืใคร 

Analog Devices, Inc. และบรษัิทย่อยรวมเป็นกลุ่มบรษัิททีป่ระกอบดว้ยนติบุิคคลต่างๆ (รวมเรยีกว่า "กลุม่บรษิทั ADI") 

นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีจัดท าขึน้ในนามของกลุ่มบริษัท ADI ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถงึ "เรา" หรือ "ของเรา" ในนโยบาย

ความเป็นส่วนตัวน้ี เราหมายถงึกลุ่มบริษัท ADI โดยรวมและนิตบุิคคลแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัท ADI กลุ่มบริษัท ADI 

รวมถงึบรษัิท Maxim Integrated ต่างๆ คุณสามารถดูรายละเอยีดของบรษัิททีเ่ป็นสว่นหนึง่ของกลุ่มบรษัิท ADI ได ้ทีน่ี่ 

Analog Devices, Inc. ("ADI") เป็นผูค้วบคุมขอ้มูล ซึง่หมายความว่า ADI เป็นผูต้ัดสนิใจว่าจะประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมการประมวลผลเฉพาะแห่ง บริษัทย่อยจะเป็นผู ้

ตัดสินใจว่าจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด บริษัทย่อยจะเป็นผูค้วบคุมการ

ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้ ในกรณีที ่ADI และบรษัิทย่อยใดๆ ท าการตัดสนิใจร่วมกันว่าจะประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล

อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ADI และบริษัทย่อยนั้นจะท าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคุมร่วมของกจิกรรมการประมวลผลนั้น เรา

จะแจง้ใหคุ้ณทราบเป็นรายบุคคลหากเกดิสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่เหล่าน้ีขึน้  

2. วธิกีารเก็บรวบรวม 

ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ (i) ไดรั้บจากคุณ (ii) ไดรั้บมาจากบุคคลทีส่าม และ/หรอื (iii) สรา้งขึน้โดยเราในชว่งระยะเวลาที่

คุณใชง้านไซตข์องเรา นอกจากน้ี เราอาจรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราสรา้งขึน้ในช่วงระยะเวลาทีคุ่ณใชง้านไซตข์องเรากับ

ขอ้มูลสว่นบุคคลทีคุ่ณใหแ้ก่เราภายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต 

3. ประเภทของขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวม  

เราอาจประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลประเภทต่อไปน้ี: 

• ขอ้มูลแสดงตวัตน ประกอบดว้ยชือ่ นามสกุล ชือ่ผูใ้ช ้หรอืขอ้มูลระบุตัวตนทีค่ลา้ยกัน 

• ขอ้มูลตดิตอ่ ประกอบดว้ยทีอ่ยู่ในการเรยีกเก็บเงนิ ทีอ่ยู่ในการจัดสง่ ทีอ่ยู่อเีมล และหมายเลขโทรศัพท ์
• ขอ้มูลธุรกรรม ประกอบดว้ยรายละเอียดเกี่ยวกับการช าระเงินแก่คุณและจากคุณ รวมทัง้รายละเอียดอื่นๆ ของ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีคุ่ณซือ้จากเรา 
• ขอ้มูลทางเทคนคิ ประกอบดว้ยที่อยู่อนิเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบของคุณ ประเภทและ

เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั ้งค่าโซนเวลาและต าแหน่งที่ตั ้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊ กอินเบราว์เซอร์ 
ระบบปฏบัิตกิารและแพลตฟอรม์ และเทคโนโลยอีืน่ๆ บนอุปกรณ์ทีคุ่ณใชใ้นการเขา้ถงึเว็บไซตน้ี์ 

• ขอ้มูลโปรไฟล ์ประกอบดว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของคุณ การซือ้หรอืค าส่ังซือ้ทีผ่่านมาของคุณ ความสนใจ การ

ก าหนดลักษณะ ค าตชิม และการตอบแบบส ารวจของคุณ 

• ขอ้มูลผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ยขอ้มูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อน าเสนอผลติภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับ

ความตอ้งการแก่คุณ 

• ขอ้มูลการใชง้าน ประกอบดว้ยขอ้มูลเกีย่วกับวธิทีีคุ่ณใชง้านไซต ์ผลติภัณฑ ์และบรกิารของเรา ซึง่รวมถงึคุกกี้

ของเว็บไซต ์ 

• ขอ้มูลการตลาดและการสือ่สาร ประกอบดว้ยการก าหนดลักษณะของคุณในการรับขอ้มูลการตลาดจากเราและ

บุคคลทีส่ามของเรา รวมถงึการก าหนดลักษณะการสือ่สารของคุณ  

นอกจากน้ี เรายังเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลทีไ่ม่สามารถใชร้ะบุตัวตนบุคคลได ้เช่น ขอ้มูลทีผ่่านการปกปิดตัวตน

แลว้หรอืขอ้มูลรวม เพือ่วัตถุประสงค ์อาท ิการวเิคราะห ์การระบุแนวโนม้ในส่วนต่างๆ ของผลติภัณฑข์องเรา และเพือ่ช่วย

วจัิยและพัฒนาบรกิารใหม่ๆ ของ ADI อย่างไรก็ตาม หากเรารวมหรอืผสานขอ้มูลรวมกับขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ ซึง่ท าให ้

สามารถระบุตัวตนของคุณไดไ้ม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม เราจะถอืว่าขอ้มูลทีร่วมเขา้ดว้ยกันนั้นเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่จะ

ถูกน าไปใชต้ามนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี 

เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลผ่านทางไซต์ของเราตามที่ระบุไวใ้นแถว “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ดา้นล่าง 

นอกจากน้ี คุณยังอาจพบขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท วัตถุประสงคใ์นการประมวลผล ฐานทางกฎหมาย และระยะเวลา

การเก็บรักษาขอ้มูล ในกรณีทีเ่ราใชฐ้านประโยชน์อันชอบธรรมของเรา เรายังไดร้ะบุฐานประโยชน์อันชอบธรรมนัน้ๆ ไวด้ว้ย 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6281/000000628121000294/adify2110k-ex21subsidiaries.htm
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# 
ขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวม เหตุผลทีเ่ราใชข้อ้มูลน ัน้ ฐานทางกฎหมาย (ในกรณี 

ทีส่อดคลอ้งภายใตก้ฎหมาย 

ทีบ่งัคบัใช)้ 

ระยะเวลาทีเ่ราเก็บรกัษาขอ้มูลน ัน้ 

1.  ขอ้มูลทีคุ่ณใหแ้ก่เราเพือ่ซือ้หรอืขอตัวอย่าง 

ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรอืทางโทรศัพท ์ซึง่

ประกอบดว้ย: 

• ชือ่ ทีอ่ยู่ ทีอ่ยู่อเีมล หมายเลขโทรศัพท ์

ชือ่บรษัิทของคุณ เมอืงทีพ่ านักอาศัย 

รหัสไปรษณีย ์ต าแหน่งงาน และบัญช ี

myAnalog 

• รายละเอยีดบัญชธีนาคารของคุณ เชน่ 

ขอ้มูลการช าระเงนิ ขอ้มูลใบแจง้หน้ี 

และขอ้มลูค าส่ังซือ้ 

• รายละเอยีดทีคุ่ณใหเ้พือ่เปิดบัญชกีับเรา 

• ผลติภัณฑท์ีซ่ือ้ 

• จัดหาผลติภัณฑแ์ละใหก้าร

บรกิารของเรา 

• บรหิารและจัดการบรกิารของเรา 

• ด าเนนิการตามค าส่ังซือ้ของคุณ 

• รับช าระเงนิจากคุณหรอืคนืเงนิ

ใหแ้ก่คุณ 

• ใหบ้รกิารชว่ยเหลอื 

• ใหบ้รกิารแก่คุณในฐานะลูกคา้ 

• ชว่ยใหเ้รามั่นใจไดว่้าลูกคา้ของ

เราเป็นลูกคา้จรงิและป้องกัน

การหลอกลวง 

• เปิดเผยขอ้มูลตดิตอ่ของคุณ 

แก่ผูจั้ดจ าหน่ายบุคคลทีส่าม 

บรษัิทในเครอื และผูจ้ าหน่ายที่

ไดรั้บอนุญาต 

• จ าเป็นต่อการปฏบัิตติาม

สัญญา 

 

 

• เราจะขอความยนิยอมจากคุณ

ในการเปิดเผยขอ้มูลตดิต่อ

ของคุณแก่ผูจั้ดจ าหน่าย

บุคคลทีส่าม บรษัิทในเครอื 

และผูจ้ าหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต 

เพือ่ใหบ้รษัิทเหล่านัน้สามารถ

ตดิต่อคุณเกีย่วกับผลติภัณฑ์

และบรกิารของกลุ่มบรษัิท 

ADI ซึง่รวมถงึบรกิาร

ชว่ยเหลอืลูกคา้เพิม่เตมิ 

• ระยะเวลาของสัญญาระหว่างเราและ

หลังจากนัน้อกี 10 ปี เวน้แต่จะมกีารระบุ

กรอบระยะเวลาทีสั่น้กว่าในสถานที่

เฉพาะแห่ง  

• เราจะเก็บขอ้มูลไวน้านกว่านั้นหากมี

ปัญหาใดๆ 

2.  ขอ้มูลทีคุ่ณใหแ้ก่เราเพือ่รับการสือ่สาร

การตลาด ซึง่ประกอบดว้ย: 

• ชือ่ของคุณ 

• ทีอ่ยู่อเีมลของคุณ 

• หมายเลขโทรศัพท ์

• ชือ่บัญชโีซเชยีลมเีดยี 

• สง่การสือ่สารเกีย่วกับ

ผลติภัณฑใ์หม่ การออกแบบ

อา้งองิ เครือ่งมอืการออกแบบ 

บทความทางเทคนคิ และ

แหล่งขอ้มูลการออกแบบ 

• เราจะขอความยนิยอมในการ

สง่การสือ่สาร เวน้แต่กฎหมาย

ทีบั่งคับใชจ้ะอนุญาตใหเ้ราสง่

การสือ่สารตามการเลอืกไม่รับ

ขอ้มูล ซึง่ในกรณีน้ีเราจะสง่

การสือ่สารจนกว่าคุณจะเลอืก

ไม่รับขอ้มูล 

• จนกว่าคุณจะถอนความยนิยอมของคุณ

หรอืเลอืกไม่รับขอ้มูล 
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3.  ขอ้มูลเกีย่วกับรูปแบบการใชบ้รกิารของเรา 

ซึง่ประกอบดว้ย: 

• สิง่ทีเ่ราจัดหาใหห้รอืทีคุ่ณซือ้ 

• เวลาและสถานทีท่ีคุ่ณท าการซือ้ 

• สิง่ทีคุ่ณช าระและวธิกีารช าระ 

• คุณไดเ้ปิดการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิส์

จากเราหรอืไม่ 

• คุณไดค้ลกิทีล่งิคใ์นการสือ่สารทาง

อเิล็กทรอนกิสจ์ากเราหรอืไม่  

• พัฒนาบรกิารใหม่ๆ 

• ปรับปรุงบรกิารของเรา 

• ระบุผลติภัณฑแ์ละการตลาดที่

คุณอาจสนใจ 

• ปรับแต่งบรกิารของเราในสิง่ที่

คุณสนใจและลักษณะทีคุ่ณใช ้

บรกิารของเรา 

• การวเิคราะหแ์ละการวจัิยทาง

สถติ ิ

• จ าเป็นต่อการปฏบัิตติาม

สัญญา 

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการปรับปรุง

บรกิารของเราและท าความ

เขา้ใจลักษณะทีล่กูคา้ใช ้

บรกิารเหล่านั้นใหม้ากขึน้ 

• เรามตีัวเลอืกใหคุ้ณสามารถ

ปฏเิสธบรกิารทีป่รับใหต้รงกับ

ความสนใจของคุณทีน่ าเสนอ

โดยใชก้ลไกการตัดสนิใจ

อัตโนมัตไิด ้หากกฎหมายที่

บังคับใชก้ าหนดไว ้ 

• หากคุณเป็นลูกคา้ปัจจุบันหรอืลูกคา้เก่า 

โปรดดูขอ้ 1 ดา้นบน 

• กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม  

จะเท่ากับระยะเวลาของความยนิยอมนัน้ 

• กรณีทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

จะเท่ากับจ านวนปีต่อไปน้ีหลังจากที่

เอกสารหรอืขอ้มูลนัน้ไม่เป็นปัจจุบันอกี

ต่อไป: รัสเซยี จนี ฮ่องกง อนิเดยี 

ฟิลปิปินส ์และประเทศไทย (หลังจาก

นัน้ 3 ปี), แคนาดาและสหรัฐอเมรกิา 

(หลังจากนัน้ 5 ปี), สงิคโปรแ์ละสวเีดน 

(หลังจากนัน้ 6 ปี), มาเลเซยี (หลังจาก

นัน้ 7 ปี), ญีปุ่่น (หลังจากนัน้ 10 ปี), 

ไตห้วัน (หลังจากนัน้ 15 ปี) 

4.  ขอ้มูลเมือ่คุณสือ่สารกับเรา ไม่ว่าจะโดยพบ

หนา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องเรา หรอืทางอเีมล 

ทางโทรศัพท ์ทางโซเชยีลมเีดยี หรอืทาง

สือ่อืน่ๆ ซึง่ประกอบดว้ย: 

• รายละเอยีดการตดิต่อของคุณ  

(ซึง่อาจรวมถงึบัญชโีซเชยีลมเีดยี

ของคุณ หากคุณใชบั้ญช ี

โซเชยีลมเีดยีสือ่สารกับเรา) 

• รายละเอยีดการสือ่สารของคุณ 

กับเรา 

• รายละเอยีดการสือ่สารของเรา 

ต่อคุณ 

• ตอบปัญหา ขอ้กังวล ค าขอใดๆ 

• ตรวจสอบการสือ่สารกับลูกคา้

เพือ่วัตถุประสงคด์า้นคุณภาพ

และการฝึกอบรม 

• พัฒนาบรกิารใหม่ๆ 

• ปรับปรุงบรกิารของเรา 

• ปรับแต่งบรกิารของเรา 

• จ าเป็นต่อการปฏบัิตติาม

สัญญา 

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการท าความ

เขา้ใจค าตชิมจากลูกคา้และ

ตอบสนองต่อการสือ่สารของ

ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ 

• กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม  

จะเท่ากับระยะเวลาของความยนิยอมนัน้ 

• กรณีทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

จะเท่ากับจ านวนปีต่อไปน้ีหลังจากที่

เอกสารหรอืขอ้มูลนัน้ไม่เป็นปัจจุบัน 

อกีต่อไป: รัสเซยี จนี ฮ่องกง อนิเดยี 

ฟิลปิปินส ์และประเทศไทย  

(หลังจากนัน้ 3 ปี), แคนาดาและ

สหรัฐอเมรกิา (หลังจากนัน้ 5 ปี), 

สงิคโปรแ์ละสวเีดน (หลังจากนัน้ 6 ปี), 

มาเลเซยี (หลังจากนัน้ 7 ปี), ญีปุ่่น 

(หลังจากนัน้ 10 ปี), ไตห้วัน  

(หลังจากนัน้ 15 ปี) 



นโยบายความเป็นสว่นตัว 

©2022 Analog Devices, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์     วันที ่25 เมษายน 2022 5 

5.  ขอ้มูลทีใ่หซ้ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของบัญชขีองคุณ 

ซึง่ประกอบดว้ย: 

• ชือ่ผูใ้ชข้องคุณ 

• รหัสผ่านของคุณ 

• การตัง้ค่าบัญชขีองคุณ 

• การก าหนดลักษณะบัญชขีองคุณ 

• ทีอ่ยู่อเีมลของคุณ 

• ชือ่บัญชโีซเชยีลมเีดยี 

• ใหก้ารบรกิารของเรา 

• บรหิารและจัดการระบบของเรา 

• ระบุลักษณะทีคุ่ณตอ้งการใช ้

บัญชขีองคุณ 

• จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารบัญช ี

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการอนุญาตให ้

คุณปรับเปลีย่นการก าหนด

ลักษณะและการตัง้ค่าของคุณ

ทางออนไลน์ได ้

• ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 ดา้นบน 

• กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม  

จะเท่ากับระยะเวลาของความยนิยอมนัน้ 

• กรณีทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

จะเท่ากับจ านวนปีต่อไปน้ีหลังจากที่

เอกสารหรอืขอ้มูลนัน้ไม่เป็นปัจจุบันอกี

ต่อไป: รัสเซยี จนี ฮ่องกง อนิเดยี 

ฟิลปิปินส ์และประเทศไทย  

(หลังจากนัน้ 3 ปี), แคนาดาและ

สหรัฐอเมรกิา (หลังจากนัน้ 5 ปี), 

สงิคโปรแ์ละสวเีดน (หลังจากนัน้ 6 ปี), 

มาเลเซยี (หลังจากนัน้ 7 ปี), ญีปุ่่น 

(หลังจากนัน้ 10 ปี), ไตห้วัน  

(หลังจากนัน้ 15 ปี) 

6.  ขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากการใชง้าน

เว็บไซตข์องเรา ซึง่ประกอบดว้ย: 

• ขอ้มูลอุปกรณ์ เชน่ ระบบปฏบัิตกิาร 

ขอ้มูลระบุอุปกรณ์ทีไ่ม่ซ ้ากัน ระบบ

เครอืข่ายโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

• การตัง้ค่าฮารด์แวรแ์ละเบราวเ์ซอร ์

• วันทีแ่ละเวลาทีส่ง่ค าขอ 

• ค าขอของคุณ 

• หนา้ทีคุ่ณเขา้ชม ลงิคท์ีค่ลกิ และ 

ค าคน้หาทีคุ่ณใชใ้นโปรแกรมคน้หา 

• ทีอ่ยู่ IP และต าแหน่งทีต่ัง้ 

• วธิกีารน าทางคุณไปยังและจากเว็บไซต์

ของเราและเน้ือหาของเว็บไซต ์

• การก าหนดลักษณะของคุณ ผลติภัณฑ์

และ/หรอืบรกิารทีคุ่ณเขา้ดูหรอืคน้หา 

• ใหก้ารบรกิารของเรา (ซึง่รวมถงึ

การตลาดแบบเจาะจงทีคุ่ณ

สามารถเลอืกไม่รับได)้ 

• พัฒนาบรกิารใหม่ๆ 

• ปรับปรุงบรกิารของเรา 

• ระบุปัญหาเกีย่วกับเว็บไซตแ์ละ

ประสบการณ์ใชง้านเว็บไซต์

ของผูใ้ช ้

• การตรวจสอบเพือ่ความ

ปลอดภัยและการป้องกัน 

• ตรวจหาและป้องกันการ

หลอกลวง  

• ตรวจสอบการใชง้านเว็บไซต์

ของเรา  

• จ าเป็นต่อการปฏบัิตติาม

สัญญา 

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการใหก้าร

บรกิารของเราแก่คุณ พัฒนา

และปรับปรุงบรกิารของเรา 

และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

สภาพแวดลอ้มออนไลน์มี

ความปลอดภัย 

• จ าเป็นต่อการปฏบัิตติาม 

ภาระผูกพันตามกฎหมาย 

 

• ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 ดา้นบน 

• กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม  

จะเท่ากับระยะเวลาของความยนิยอมนัน้ 

• กรณีทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

จะเท่ากับจ านวนปีต่อไปน้ีหลังจากที่

เอกสารหรอืขอ้มูลนัน้ไม่เป็นปัจจุบัน 

อกีต่อไป: รัสเซยี จนี ฮ่องกง อนิเดยี 

ฟิลปิปินส ์และประเทศไทย  

(หลังจากนัน้ 3 ปี), แคนาดาและ

สหรัฐอเมรกิา (หลังจากนัน้ 5 ปี), 

สงิคโปรแ์ละสวเีดน (หลังจากนัน้ 6 ปี), 

มาเลเซยี (หลังจากนัน้ 7 ปี), ญีปุ่่น 

(หลังจากนัน้ 10 ปี), ไตห้วัน  

(หลังจากนัน้ 15 ปี) 
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• การหยุดท างาน การดาวน์โหลด

ผดิพลาด และเวลาตอบสนอง 

7.  ขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากคู่คา้บุคคลทีส่าม

และลูกคา้องคก์ร ซึง่อาจประกอบดว้ย: 

• หน่วยงานขอ้มูลเครดติ 

• บรษัิททีด่ าเนนิการดา้นการช าระเงนิ 

• ธนาคารของคุณ 

• บุคคล บรษัิท หรอืบรษัิทในเครอือืน่ๆ ที่

อยู่ในกลุ่มบรษัิทของคุณ 

• แหล่งทีม่าสาธารณะ เชน่ บัญชรีายชือ่ 

ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ 

• สมาชกิรายอื่นๆ ในโปรแกรมสะสม

คะแนน 

• ผูจั้ดจ าหน่าย คู่คา้ หรอืลกูคา้  

• ใหก้ารบรกิารของเรา 

• บรหิารและจัดการระบบของเรา 

• รับช าระเงนิจากคุณหรอืคนืเงนิ

ใหแ้ก่คุณ 

• ชว่ยใหเ้รามั่นใจไดว่้าลูกคา้ของ

เราเป็นลูกคา้จรงิและป้องกัน

การหลอกลวง 

• ปรับแต่งบรกิารของเรา 

• การวเิคราะหแ์ละการวจัิยทาง

สถติเิกีย่วกับลูกคา้ของเรา 

• รวมขอ้มูลน้ีกับขอ้มูลประเภท

อืน่ๆ ทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ 

• จ าเป็นต่อการปฏบัิตติาม

สัญญาในการใหก้ารบรกิาร

ของเรา โดยเราจะเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากแหลง่ทีม่าบุคคลที่

สามบางแห่ง เพือ่ด าเนนิการ

ช าระเงนิหรอืคนืเงนิ 

• จ าเป็นตอ้งตรวจสอบยนืยัน

รายละเอยีดเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ

ระเบยีบขอ้บังคับในการระบุ

ตัวตนลูกคา้ของเรา 

• จ าเป็นต่อประโยชน์สาธารณะ

ว่าเราสามารถตรวจสอบยืนยัน

ตัวตนและป้องกันการ

หลอกลวง 

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการรับขอ้มูล

จากบรษัิทอืน่ๆ ในกลุ่มบรษัิท

ของเรา/สมาชกิรายอื่นๆ ใน

โปรแกรมสะสมคะแนนของเรา

เกีย่วกับลูกคา้ทีม่เีหมอืนกัน 

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการท าความ

เขา้ใจฐานลูกคา้ของเรา 

• เรามคีวามจ าเป็นทางธุรกจิ 

อันชอบธรรมทีจ่ะตอ้งปฏบัิติ

ตามระเบยีบขอ้บังคับ 

ทีบั่งคับใช ้

• ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 ดา้นบน 

• กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม  

จะเท่ากับระยะเวลาของความยนิยอมนัน้ 

• กรณีทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

จะเท่ากับจ านวนปีต่อไปน้ีหลังจากที่

เอกสารหรอืขอ้มูลนัน้ไม่เป็นปัจจุบัน 

อกีต่อไป: รัสเซยี จนี ฮ่องกง อนิเดยี 

ฟิลปิปินส ์และประเทศไทย  

(หลังจากนัน้ 3 ปี), แคนาดาและ

สหรัฐอเมรกิา (หลังจากนัน้ 5 ปี), 

สงิคโปรแ์ละสวเีดน (หลังจากนัน้ 6 ปี), 

มาเลเซยี (หลังจากนัน้ 7 ปี), ญีปุ่่น 

(หลังจากนัน้ 10 ปี), ไตห้วัน  

(หลังจากนัน้ 15 ปี) 
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8.  ขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวมอกีทางจากแหล่งทีม่า

อืน่ๆ หรอืแหลง่ทีม่าสาธารณะ ซึง่

ประกอบดว้ย: 

• ขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ในสือ่ 

• ขอ้มูลทีน่ าเสนอบนไทมไ์ลน์โซเชยีล

มเีดยีของเรา 

• ขอ้มูลทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้พือ่การ

ตรวจสอบยนืยันตัวตนบุคคลของคุณ 

• ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมโดยระบบรักษา

ความปลอดภัย 

• รักษาการรับรูข้องตลาด 

• สรา้งและรักษาการสรา้งแบรนด์

บนพืน้ทีโ่ซเชยีลมเีดยี 

• สรา้งความปลอดภัยแก่ไซต ์

ของเรา 

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการรักษา

ประวัตขิอ้มูลสาธารณะและ

การด ารงตัวตนทัง้ในรูปแบบ

ดัง้เดมิและทางโซเชยีลมเีดยี 

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการรักษา

ความปลอดภัยแก่ธุรกจิ 

ของเรา 

• เราประมวลผลขอ้มูลสว่น

บุคคลของคุณทีม่กีารเผยแพร่

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย

โดยคุณหรอืบุคคลอืน่ ภายใน

ขอบเขตทีเ่หมาะสมตามที่

กฎหมายทีบั่งคับใชอ้นุญาตให ้

กระท าได ้

• ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับรูส้ือ่และ

โซเชยีลมเีดยี โดยจะเก็บรักษาไวน้าน

เท่าทีข่อ้มูลนัน้ยังเผยแพร่เป็นสาธารณะ 

• ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมอกีทางโดยระบบ

รักษาความปลอดภัย เราจะเก็บรักษา

ขอ้มูลน้ีไวต้ามความเหมาะสมตาม

นโยบายทีม่ผีลบังคับใช ้

9.  ขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากผูจ้ าหน่าย  

ผูจั้ดจ าหน่าย ตัวแทน และผูใ้หบ้รกิาร: 

• รายละเอยีดการตดิต่อของบุคคลที่

ท างานใหก้ับบรษัิท 

• ขอ้มูลสว่นบุคคลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

บุคคลดงักล่าว 

• สรา้งความสัมพันธก์ับองคก์ร

อืน่ๆ 

• จ าเป็นต่อการท าสัญญาและ

ปฏบัิตติามสัญญา 

• เรามฐีานประโยชน์ทางธุรกจิ

อันชอบธรรมในการพัฒนา

และรักษาความสัมพันธก์ับผู ้

จ าหน่าย คู่คา้ และบรษัิทอืน่ๆ 

รวมทัง้การตดิต่อกับบุคคลที่

ท างานใหก้ับบรษัิทเหล่านัน้ 

• ระยะเวลาของสัญญาระหว่างเราและ

หลังจากนัน้อกี 10 ปี เวน้แต่ในกรณีทีม่ี

ปัญหาใดๆ โดยมขีอ้ยกเวน้ดังน้ี: 

• ฝร่ังเศสและเกาหล ี(หลงัจากนัน้ 5 ปี), 

สหราชอาณาจักร อนิเดยี และสงิคโปร ์

(หลังจากนัน้ 6 ปี), ไอรแ์ลนด ์อสิราเอล 

เนเธอรแ์ลนด ์มาเลเซยี และญีปุ่่น 

(หลังจากนัน้ 7 ปี), จนี (หลังจากนัน้ 8 

ปี), สเปน (หลังจากนั้น 15 ปี) 

* กรณีทีร่ะยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลหลายชว่งมผีลกับขอ้มูลเดยีวกัน ระยะเวลาทีน่านกว่าจะมผีลบังคับใช ้ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดย ADI ได ้
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4. การเก็บรกัษาขอ้มูล 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าที่จ าเป็น เพื่อปฏบัิตหินา้ที่ตามวัตถุประสงคท์ี่เราเก็บรวบรวม

ขอ้มูลนัน้ รวมถงึเพือ่วัตถุประสงคใ์นการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย การบัญช ีหรอืการรายงาน 

เราจะพจิารณาปรมิาณ ลักษณะ และความละเอยีดอ่อนของขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้ ความเสีย่งต่ออันตรายที่เป็นไป

ไดจ้ากการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลขอ้มูล 

สว่นบุคคลของคุณ รวมทัง้เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเ์หล่านัน้ดว้ยวธิกีารอื่นไดห้รอืไม่ ตลอดจนขอ้ก าหนด

ทางกฎหมายทีบั่งคับใช ้เพือ่ก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม 

รายละเอยีดของระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณในแง่มุมต่างๆ เป็นไปตามทีร่ะบุไวด้า้นบน 

5. การเลอืกไมร่บัขอ้มูล 

ภายใตก้ฎหมายใดๆ ที่ก าหนดใหผู้รั้บไดรั้บการสื่อสารตามการเลอืกรับขอ้มูล อันเกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริมการ

ขายหรอืโครงการอืน่ๆ เราอาจสอบถามคุณอย่างเจาะจงว่าคุณมขีอ้คัดคา้นเกี่ยวกับการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลบาง

ประเภทหรอืไม่ หากคุณเลอืกไม่รับขอ้มูลภายใตส้ถานการณ์ดังกล่าว เราจะเคารพการตัดสนิใจของคุณ 

หากคุณตอ้งการยกเลกิรับอเีมลส่งเสรมิการขายเพิม่เตมิหรือยกเลกิการสมัครรับขอ้มูลบรกิาร โปรดส่งอเีมลถงึ

เราที ่dataprivacy@analog.com หรอืคลกิทีล่งิคย์กเลกิการสมัครรับขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในขอ้ความ กรณีทีคุ่ณ

ยกเลกิรับขอ้ความการตลาด การเลือกดังกล่าวจะไม่มีผลกับขอ้มูลส่วนบุคคลทีใ่หแ้ก่เราอันเป็นผลมาจากการ 

ซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ การลงทะเบียนรับประกัน ประสบการณ์เกี่ยวกับผลติภัณฑ์/บริการ หรือธุรกรรมอื่นๆ  

โปรดทราบว่าบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด มีนโยบาย 

ความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลเฉพาะของตนเองซึง่อาจแตกต่างจากของเรา และคุณจะตอ้งตดิต่อบุคคลที่สาม

ดังกล่าวต่างหากเกีย่วกับค าขอยกเลกิรับขอ้มูล 

6. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

เราจะเปิดเผยหรอืใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณแก่/กับบุคคลทีส่ามต่อไปน้ีภายในขอบเขตทีเ่หมาะสม: 

บุคคลทีส่าม ประเทศ ขอ้มูลสว่นบุคคล 

บรษัิทในกลุ่ม

บรษัิทของเรา 

ออสเตรเลยี ออสเตรยี 

บราซลิ แคนาดา จนี 

เดนมารก์ ฝร่ังเศส เยอรมนี 

ฮ่องกง อนิเดยี ไอรแ์ลนด ์

อสิราเอล อติาล ีญีปุ่่น 

เกาหล ีมาเลเซยี เม็กซโิก 

เนเธอรแ์ลนด ์ฟิลปิปินส ์

สก็อตแลนด ์เซอรเ์บยี 

สงิคโปร ์สเปน สวเีดน 

สวติเซอรแ์ลนด ์ไตห้วัน 

ไทย ตุรก ีสหราชอาณาจักร 

และสหรัฐอเมรกิา 

• ขอ้มูลแสดงตวัตน ประกอบดว้ยชือ่ นามสกุล  

ชือ่ผูใ้ช ้หรอืขอ้มูลระบุตัวตนทีค่ลา้ยกัน 

• ขอ้มูลตดิตอ่ ประกอบดว้ยทีอ่ยู่ในการเรยีกเก็บเงนิ 

ทีอ่ยู่ในการจัดสง่ ทีอ่ยู่อเีมล และหมายเลขโทรศัพท ์

• ขอ้มูลธุรกรรม ประกอบดว้ยรายละเอยีดเกีย่วกับ

การช าระเงนิแก่คุณและจากคุณ รวมทัง้รายละเอยีด

อืน่ๆ ของผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีคุ่ณซือ้จากเรา 

• ขอ้มูลทางเทคนคิ ประกอบดว้ยทีอ่ยู่อนิเทอรเ์น็ต

โปรโตคอล (IP) ขอ้มูลการเขา้สูร่ะบบของคุณ 

ประเภทและเวอรชั์นของเบราวเ์ซอร ์การตัง้ค่าโซน

เวลาและต าแหน่งทีต่ัง้ ประเภทและเวอรชั์นของ

ปลั๊กอนิเบราว์เซอร ์ระบบปฏบัิตกิารและแพลตฟอรม์ 

และเทคโนโลยอีืน่ๆ บนอุปกรณ์ทีคุ่ณใชใ้นการ

เขา้ถงึเว็บไซตน้ี์ 

• ขอ้มูลโปรไฟล ์ประกอบดว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน

ของคุณ การซือ้หรอืค าส่ังซือ้ทีผ่่านมาของคุณ 

mailto:dataprivacy@analog.com
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บุคคลทีส่าม ประเทศ ขอ้มูลสว่นบุคคล 

ความสนใจ การก าหนดลักษณะ ค าตชิม และ 

การตอบแบบส ารวจของคุณ 

• ขอ้มูลผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ยขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวม

เกีย่วกับตัวคุณเพือ่น าเสนอผลติภัณฑห์รอืบรกิารที่

ตรงกับความตอ้งการแกคุ่ณ 

• ขอ้มูลการใชง้าน ประกอบดว้ยขอ้มูลเกีย่วกับวธิทีี่

คุณใชง้านไซต ์ผลติภัณฑ ์และบรกิารของเรา 

• ขอ้มูลการตลาดและการสือ่สาร ประกอบดว้ย 

การก าหนดลักษณะของคุณในการรับขอ้มูล

การตลาดจากเราและบุคคลทีส่ามของเรา รวมถงึ

การก าหนดลักษณะการสือ่สารของคุณ 

• ขอ้มูลสว่นบุคคลรวม ประกอบดว้ยชดุขอ้มูลทีร่วม

ขอ้มูลรวมและขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณเขา้ดว้ยกัน 

ผูจั้ดจ าหน่าย 

ตัวแทน ผูจ้ าหน่าย 

และผูใ้หบ้รกิาร 

เรามคีู่คา้ทางธุรกจิอยู่ใน

หลายประเทศ  

ขอ้มูลสว่นบุคคลตามทีอ่ธบิายไวใ้นแถวดา้นบน 

เพิม่เตมิ: 

• ภายใตข้อ้ก าหนดทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยขอ้มูลของคุณตามทีก่ฎหมายก าหนดหรือเพือ่ประโยชน์ใน

การคุม้ครองหรือใชส้ทิธติามกฎหมายของเราหรือของผูอ้ื่น เช่น โดยไม่มีขอ้จ ากัด ซึง่เกี่ยวขอ้งกับค าขอ

จากเจา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมาย (เชน่ หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานสบืสวน หรอืหน่วยงานราชการอื่นๆ) 

และเกีย่วขอ้งกับการพจิารณาคดขีองศาล 

• เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลของคุณอันเกี่ยวขอ้งกับการขายในอนาคตหรือการขายในปัจจุบัน  

การควบรวมกจิการ การโอนกจิการ หรือการปรับโครงสรา้งองค์กรอื่นๆ ของธุรกจิทัง้หมดหรือบางส่วน 

ของเรา 

• นอกจากน้ี เราขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านไซต์ที่ 

ไม่เขา้ข่ายเป็นขอ้มูลสว่นบุคคล 

7. สถานทีท่ีเ่ราจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุ 

เราจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในศูนย์ขอ้มูล ADI ในสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นๆ ที่ ADI ด าเนินธุรกจิ  

อันไดแ้ก่ ไอร์แลนด์ สงิคโปร์ และฟิลปิปินส ์ซึง่กลุ่มบริษัท ADI สามารถเขา้ถงึขอ้มูลเหล่าน้ีได ้ การเขา้ถึง 

จะไดรั้บการควบคุมตามหลักความจ าเป็นในการรูข้อ้มูลเสมอ และจะใหส้ทิธิเ์ขา้ถงึเฉพาะในกรณีทีจ่ าเป็นเพื่อให ้

บริการที่รอ้งขอแก่คุณ หรือช่วยใหเ้ราปฏบัิตหินา้ทีท่ี่จ าเป็นหรือชอบดว้ยกฎหมาย ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของเรา

อาจจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในสถานที่อื่นๆ ได ้โปรดดูภาพรวมของผูป้ระมวลผลขอ้มูลของเราและ 

สถานทีต่ัง้ ทีน่ี่  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6281/000000628121000294/adify2110k-ex21subsidiaries.htm
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หากเราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีกับกลุ่มบริษัท ADI หรือบุคคลทีส่าม 

เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเราปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทัง้หมดของกฎหมายความเป็นสว่นตัวและการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบุคคลทีบั่งคับใช ้(ถา้ม)ี 

8. การรกัษาความปลอดภยั 

การสง่ขอ้มูลผ่านอนิเทอรเ์น็ตไม่เคยปลอดภัยหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาดได ้100% อย่างไรก็ตาม เราไดก้ าหนด 

ใหม้ีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เพื่อป้องกันไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

สญูหายโดยไม่ตัง้ใจ ถูกน าไปใชห้รอืถูกเขา้ถงึโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ถูกเปลีย่นแปลง หรอืถูกเปิดเผย นอกจากน้ี 

เรายังจ ากัดการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณเฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผูรั้บจา้ง และบุคคลทีส่ามอืน่ๆ ทีม่คีวาม

จ าเป็นทางธุรกจิในการรูข้อ้มูล บุคคลเหล่าน้ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามค าส่ังของเราเท่านัน้ 

และมหีนา้ทีใ่นการรักษาความลับ 

คุณยังควรป้องกันรหัสผ่านและ ID ผูใ้ชท้ี่คุณใชใ้นการเขา้ถงึไซต์และแจง้ไปยัง dataprivacy@analog.com 

หากคุณสงสัยว่ามกีารละเมดิรหัสผ่านหรอื ID ผูใ้ชน้ี้ คุณจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบแต่ผูเ้ดยีวหากมกีารใชง้านไซต์

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยใชร้หัสผ่านและ ID ผูใ้ชข้องคุณ 

เราไดก้ าหนดขัน้ตอนเพือ่จัดการกับการกระท าทีส่งสัยว่าเป็นการละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคล และจะแจง้ใหคุ้ณและ

หน่วยงานก ากับดูแลทีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึการละเมดิทีเ่ราจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกฎหมาย  

นอกจากมาตรการรักษาความปลอดภัยแลว้ เรายังก าหนดขัน้ตอนทางกายภาพและทางปกครอง เพือ่ปกป้องและ

รักษาความปลอดภัยใหก้ับขอ้มูลของคุณทีเ่ราประมวลผล  

9. ลงิคข์องบุคคลทีส่าม 

ลงิค์บนไซต์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ามมีไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น หากคุณใชล้งิค์เหล่าน้ี 

คุณจะออกจากไซตข์องเรา เราไม่ไดด้ าเนนิการตรวจสอบไซตข์องบุคคลทีส่ามดังกล่าว และไม่มสีว่นรับผดิชอบ

ต่อเน้ือหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของไซตเ์หล่านั้น ดังนั้น เราจะไม่รับรอง

หรือใหก้ารรับรองใดๆ เกี่ยวกับไซต์ของบุคคลทีส่ามเหล่าน้ีหรือเกี่ยวกับขอ้มูล ซอฟต์แวร์ หรือผลติภัณฑ์หรอื

เน้ือหาอื่นๆ ที่พบในไซต์ดังกล่าว หรือเกี่ยวกับผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจไดรั้บจากการใชง้านไซต์เหล่านั้น หากคุณ

ตัดสนิใจทีจ่ะเขา้ถงึไซตข์องบุคคลทีส่ามเหล่าน้ี คุณจะตอ้งรับผดิชอบความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เอง 

10. ฟอรมัผูใ้ช ้

หากคุณใชฟ้อรัมผูใ้ชบ้นไซต์ของเรา คุณควรทราบว่าผูใ้ชร้ายอื่นๆ ของฟอรัมเหล่าน้ีสามารถอ่าน เก็บรวบรวม 

หรอืใชข้อ้มูลสว่นบุคคลใดๆ ทีคุ่ณสง่บนไซตน้ี์ รวมทัง้อาจใชข้อ้มูลเหล่านัน้เพือ่สง่ขอ้ความไม่พงึประสงคถ์งึคุณ

ได ้เราไม่รับผดิชอบต่อขอ้มูลทีคุ่ณเลอืกทีจ่ะสง่ในฟอรัมเหล่าน้ี 

11. ความเป็นสว่นตวัของเด็ก 

ไซตน้ี์เหมาะส าหรับผูใ้หญ่ เราไม่มเีจตนาหรอืความประสงคท์ีจ่ะเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากเด็กอายุต ่ากว่า 

13 ปี และเราไม่ประสงคใ์หบุ้คคลทีม่อีายุต ่ากว่า 13 ปีสง่ขอ้มูลสว่นบุคคลใดๆ บนไซตน้ี์ หากคุณ ซึง่มฐีานะเป็น

ผูป้กครองของเด็ก พบเห็นว่าบุตรหลานของคุณไดใ้หข้อ้มูลสว่นบุคคลแก่เราโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคุณ 

(เชน่ โดยการแจง้ขอ้มูลอายุเท็จ) คุณสามารถตดิต่อเราไดท้ี ่dataprivacy@analog.com 

หากเราพบว่าเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบุคคลที่เป็นผูป้กครองของ

ผูเ้ยาวค์นดังกล่าว เราจะลบขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้โดยทันท ี
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ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: 

12. ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: สหภาพยุโรป 

หากคุณมีถิน่ฐานอยู่ในสหภาพยุโรป ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจะมีผลบังคับใชเ้พิ่มเตมิจากส่วนที่เหลือของนโยบาย

ความเป็นสว่นตัวน้ี: 

(a) GDPR หมายถึง ระเบียบขอ้บังคับฉบับ 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี ณ วันที่  

27 เมษายน 2016 ว่าดว้ยความคุม้ครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและ 

การเคลือ่นไหวโดยเสรขีองขอ้มูลดังกล่าว และการยกเลกิค าส่ังฉบับ 95/46/EC 

(b) ประเทศสมาชกิ หมายถงึ ประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรป 

(c) เรามตีัวแทนประจ าสหภาพยุโรปคอื Nicole Jahn ซึง่สามารถตดิต่อไดท้ี ่Nicole.Jahn@analog.com 

และทีอ่ยู่สถานประกอบการหลักของเราคอื Analog Devices International U.C., Bay F-1 Raheen 

Industrial Estate Limerick, Ireland  

(d) หากเราเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณแก่บรษัิทในกลุ่มบรษัิทของเราหรอืบุคคลทีส่ามทีอ่ยู่นอกเขต

เศรษฐกจิยุโรป เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมรองรับเพื่อรับประกันความ

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะโดยการลงนามในร่างขอ้สัญญามาตรฐาน

ทีค่ณะกรรมาธกิารยุโรปน ามาถือปฏบัิต ิ (GDPR มาตรา 46(2)(c)) โปรดดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับร่าง

ขอ้สัญญามาตรฐานเหล่าน้ี ที่น่ี นอกจากน้ีในกรณีที่จ าเป็น เราจะน ามาตรการเพิ่มเติมมาปฏิบัติ 

เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีถ่่ายโอนอยู่ในระดับทีเ่ท่าเทียมหรือมากกว่า

มาตรฐานที่สหภาพยุโรปก าหนดไว ้คุณมีสิทธิ์ที่จะไดรั้บส าเนาของร่างขอ้สัญญามาตรฐานที่เรา 

ถอืปฏบัิตซิึง่มผีลบังคับใชก้ับคุณ 

(e) เราอธบิายถงึสทิธิข์องคุณโดยละเอียดและใหข้อ้มูลเกี่ยวกับวธิีที่คุณสามารถใชส้ทิธิเ์หล่าน้ีไวท้าง

ดา้นล่าง สทิธิเ์หล่าน้ีสว่นใหญ่ไม่ใช่สทิธิเ์ด็ดขาดและไดรั้บการยกเวน้ตามกฎหมาย เราจะด าเนินการ

กับค าขอใชส้ทิธิข์องคุณภายในหนึง่เดอืน แต่เรามสีทิธิท์ีจ่ะขยายระยะเวลาน้ีออกไปเป็นสองเดือนได ้

หากเราขยายระยะเวลาการด าเนินการ เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบภายในหนึ่งเดือนนับตัง้แต่ไดรั้บค าขอ

จากคุณ หากค าขอของคุณไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเกินสมควรอย่างชัดเจน เราขอ 

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมทีส่มเหตุสมผลหรอืปฏเิสธทีจ่ะปฏบัิตติามค าขอในสถานการณ์

ดังกล่าว  

(i) การเขา้ถงึ: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะสอบถามเราว่าเราก าลังประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณอยู่

หรอืไม่ และหากเราด าเนนิการดังกล่าวอยู่ คุณสามารถขอเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ

ได ้ซึง่จะท าใหคุ้ณไดรั้บส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับตัวคุณ และสามารถ

ตรวจสอบไดว่้าเราด าเนนิการประมวลผลขอ้มูลนัน้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายหรอืไม่  

(ii) การแกไ้ข: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ม่สมบูรณ์หรอืไม่ถูกตอ้งทีเ่รามีอยู่

เกี่ยวกับตัวคุณ หากคุณลงทะเบียนกับ myAnalog.com ไว ้คุณสามารถแกไ้ขขอ้มูล 

สว่นบุคคลของคุณไดโ้ดยตรง 

(iii) การลบ: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอใหเ้ราลบหรือน าขอ้มูลส่วนบุคคลออกในบางสถานการณ์  

โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการที่เราอาจปฏิเสธค าขอลบนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่เป็นขอ้มูล

สว่นบุคคลทีจ่ าเป็นต่อการปฏบัิตติามกฎหมายหรอืเกีย่วขอ้งกับสทิธิเ์รยีกรอ้งตามกฎหมาย 

(iv) การยบัย ัง้: คุณมีสทิธิท์ี่จะขอใหเ้ราระงับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น 

หากคุณตอ้งการใหเ้ราแสดงความถูกตอ้งหรอืเหตุผลในการประมวลผลขอ้มูลนัน้ 

(v) การโอนยา้ยขอ้มูล: คุณสามารถขอใหโ้อนส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างใหก้ับคุณ

หรือบุคคลอืน่ได ้(หากท าไดใ้นทางเทคนิค) คุณมีสทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราใหข้อ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณในรูปแบบทีอ่่านไดง้่ายแก่บรษัิทอืน่ 

mailto:Nicole.Jahn@analog.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
https://my.analog.com/
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(vi) การคดัค้าน:  กรณีที่เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อฐานประโยชน์ 

อันชอบธรรมของเรา คุณสามารถคัดคา้นการประมวลผลดว้ยเหตุผลน้ีได ้อย่างไรก็ตาม 

กฎหมายที่บังคับใชอ้าจอนุญาตใหเ้ราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปได  ้

เพือ่ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา 

(vii) ถอนความยนิยอมของคุณ: กรณีที่คุณไดใ้หค้วามยินยอมต่อการประมวลผลขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของคุณเพื่อ วัตถุประสงค์ใดๆ  คุณมีสิทธิ์ที่ จ ะถอนความยินยอมต่อ 

การประมวลผลขอ้มูลนั้นๆ ไดต้ลอดเวลา การถอนความยินยอมของคุณไม่ส่งผลต่อ

ความชอบดว้ยกฎหมายของการประมวลผลตามความยนิยอมของคุณก่อนทีจ่ะมีการถอน

ความยนิยอม  

(viii) ยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนแก่หน่วยงานก ากบัดูแล: เราจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อแกไ้ขปัญหา 

ที่ไดรั้บรอ้งเรียน อย่างไรก็ตาม หากคุณรูส้ึกว่าเราไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาที่คุณรอ้งเรียน  

คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องรอ้งเรียนแก่หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศที่คุณพ านักอาศัย 

ประเทศที่คุณท างาน หรือประเทศที่เกดิขอ้กล่าวหาละเมดิกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลที่บังคับใชไ้ด ้ คุณสามารถดูรายชื่อหน่วยงานก ากับดูแลในสหภาพยุโรปและ

รายละเอยีดการตดิต่อของหน่วยงานเหล่าน้ีได ้ทีน่ี่ 

13. ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: สหราชอาณาจกัร 

หากคุณมีถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจะมีผลบังคับใชเ้พิ่มเติมจากส่วนที่เหลือของ

นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี: 

(a) GDPR ของสหราชอาณาจกัร หมายถงึ ระเบียบขอ้บังคับฉบับ 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและ

คณะมนตร ีณ วันที ่27 เมษายน 2016 ว่าดว้ยความคุม้ครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลและการเคลือ่นไหวโดยเสรขีองขอ้มูลดังกล่าวฉบับคงไว ้และการยกเลกิค าส่ังฉบับ 95/46/EC 

(b) เรามตีัวแทนในสหราชอาณาจักรคอื Dev Patel ซึง่สามารถตดิต่อไดท้ี ่Dev.Patel@analog.com 

(c) หากเราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่มบริษัทของเราหรือบุคคลที่สามที่อยู่ 

นอกสหราชอาณาจักร วรรค 12(c) จะมผีลบังคับใชโ้ดยอนุโลม  

14. ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: จนี 

หากคุณมีถิน่ฐานอยู่ในจีน ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจะมีผลบังคับใชเ้พิ่มเตมิจากส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็น

สว่นตัวน้ี: 

(a) กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลของจนี หมายถงึ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของประเทศจนี (มผีล

บังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2021) กฎหมายความมั่นคงทางขอ้มูลของประเทศจีน (มีผล

บังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2021) และกฎหมายที่บังคับใชอ้ื่นๆ ซึง่แต่ละฉบับอาจมีการแกไ้ข

เพิม่เตมิหรอืแทนทีเ่ป็นครัง้คราว และระเบยีบขอ้บังคับใดๆ ทีถ่อืปฏบัิตอิยู่ก่อนแลว้  

(b) ผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล ADI ซึง่มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ One Analog Way, Wilmington, 

MA, 01887, USA (“ADI” หรือ “เรา”) เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เวน้แต่ 

จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ 

(c) เรามตีัวแทนในประเทศจนีคอื Grace Lin ซึง่สามารถตดิต่อไดท้ี ่Grace.Lin@analog.com 

(d) เราอาจเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของคุณโดยไม่ขอความยนิยอมจากคุณภายใต ้

สถานการณ์ต่อไปน้ี: 

(i). กรณีทีจ่ าเป็นต่อการท าสัญญาและปฏบัิตติามสัญญาทีม่คีุณเป็นคู่สัญญา 

(ii). กรณีทีจ่ าเป็นต่อการปฏบัิตติามภาระผูกพันตามกฎหมายหรอืหนา้ทีต่ามกฎหมาย 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:Dev.Patel@analog.com
mailto:Grace.Lin@analog.com
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(iii). กรณีที่จ าเป็นต่อการรับมือกับเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขหรือปกป้องชวีิต สุขภาพ และ 

ความปลอดภัยในทรัพยส์นิของบุคคลในกรณีฉุกเฉิน 

(iv). กรณีที่มีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ของ

การรายงานข่าว การควบคุมดูแลโดยมตมิหาชน และการกระท าอืน่ๆ เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

(v). กรณีทีข่อ้มูลสว่นบุคคลถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แลว้โดยตัวคุณเองหรอืผ่านชอ่งทางอื่นๆ 

ทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่

บังคับใชแ้ละในขอบเขตทีเ่หมาะสม และ 

(vi). สถานการณ์อืน่ๆ ทีร่ะบุไวใ้นกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ และมาตรฐานทีบั่งคับใชใ้นประเทศ 

(e) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลอาจ

รวมถงึขอ้มูลสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน ขอ้มูลสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน หมายถงึ ขอ้มูลสว่นบุคคลที่

อาจสรา้งความเสียหายต่อศักดิศ์รีของบุคคลหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือ

ทรัพย์สินไดโ้ดยง่าย จากบริการต่างๆ ที่คุณใช ้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณที่ เรา

ประมวลผลอาจรวมถงึขอ้มูลการช าระเงิน ขอ้มูลใบแจง้หน้ี ฯลฯ เราจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อใหก้ารบริการที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ 

ตามที่อธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถงึ

ขอ้มูลสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน) ในลักษณะทีส่ง่ผลกระทบต่อสทิธิแ์ละประโยชน์สว่นบุคคลของคุณ

นอ้ยที่สุด (ตัวอย่างเช่น ใหส้ทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรทีจ่ าเป็นเท่านั้น ใชเ้ทคโนโลย ี

การเขา้รหัสระหว่างการส่งและจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อจ าเป็น และด าเนินการ

ประเมนิผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคล) 

คุณยนิยอมใหเ้ราสามารถประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนของคุณเพื่อวัตถุประสงคท์ีร่ะบุ

ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีและตามขอ้ก าหนดในนโยบายน้ี หากคุณไม่ตอ้งการใหเ้รา

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนของคุณ โปรดอย่าใชบ้รกิารบางอย่างของเรา (ตามที่เรา

ไดอ้ธิบายใหคุ้ณทราบแลว้ขา้งตน้เกี่ยวกับประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่จะเก็บ

รวบรวมและประมวลผลซึง่เกีย่วขอ้งกับบรกิารบางอย่าง) 

(f) ความยนิยอมส าหรบัวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลของประเทศจีนที่

บังคับใช ้เราอาจขอความยนิยอมส าหรับวัตถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกันจากคุณ หากเราประมวลผลขอ้มูล

สว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนของคุณ เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณกับบุคคลทีส่ามตามหลัก “ระหว่าง

ผูค้วบคุมขอ้มูล” เผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณออกนอก

ประเทศจนี  

(g) การโอนถา่ยระหวา่งประเทศ หากเราเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณแก่บรษัิทในกลุ่มบรษัิทของ

เราหรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศจีน เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

รองรับเพื่อรับประกันความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีหากจ าเป็น  

เราจะยืน่ขอการประเมนิความมั่นคงปลอดภัยทีด่ าเนินการโดยหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ขอการรับรองที่

จ าเป็น หรอืลงนามในสัญญามาตรฐานกับผูรั้บขอ้มูล  

(h) ผูร้บัขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ ADI อาจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณกับบรษัิทในเครอืของเรา

ทั่วโลก เพือ่ใหเ้ราสามารถท าการตลาดและสง่เสริมการขายผลติภัณฑ ์บรกิาร หรอืกจิกรรมทีคุ่ณอาจ

สนใจ ช่วยใหเ้ราวเิคราะห์และทราบความตอ้งการของผูใ้ช ้ ปรับปรุงผลติภัณฑ์และบริการของเรา 

ยกระดับประสบการณ์ใชง้านของผูใ้ช ้ ฯลฯ ซึง่เกีย่วขอ้งกับการน าเสนอการใชง้านทางธุรกจิที่ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของคุณ  
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(i) สทิธิ ์

ผูพ้ านักอาศัยในประเทศจีนมีสิทธิด์ังต่อไปน้ีตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลของประเทศจีน เราจะ

ด าเนนิการกับค าขอสทิธิข์องคุณภายใน 15 วันท าการหลังจากไดรั้บค าขอของคุณ มฉิะนัน้ เราจะแจง้

ใหคุ้ณทราบหากมคีวามล่าชา้และเหตุผลทีเ่กดิความล่าชา้ดังกล่าว  

● สทิธิใ์นการเขา้ถงึและขอส าเนา: คุณมีสทิธิท์ี่จะขอเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที่เรา

ประมวลผล ซึง่จะท าใหคุ้ณไดรั้บส าเนาขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่รามอียู่เกีย่วกับตัวคุณ 

● สทิธิใ์นการรู:้ คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราอธบิายกฎของเราในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล  

● สทิธิใ์นการแกไ้ข: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ม่สมบูรณ์หรอืไม่ถูกตอ้งที่เรามี

อยู่เกี่ยวกับตัวคุณ หากคุณลงทะเบียนกับ myAnalog ไว ้คุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณไดโ้ดยตรง 

 

● สทิธิใ์นการลบ: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราลบหรอืน าขอ้มูลสว่นบุคคลออก หาก: การประมวลผล

แลว้เสร็จตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไวห้รือไม่สามารถแลว้เสร็จตามวัตถุประสงคท์ีร่ะบุไว ้หรอืไม่มี

ความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวขอ้งอีกต่อไป เรายุต ิ

การจัดหาผลติภัณฑห์รอืใหก้ารบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืครบระยะเวลาการจัดเก็บขอ้มูล คุณถอน

ความยินยอมและไม่มีมูลเหตุอันจะอา้งกฎหมายไดอ้ื่นใดใหต้อ้งมีการประมวลผลขอ้มูลอยู่  

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเราละเมิดกฎหมายที่บังคับใช ้ระเบียบขอ้บังคับทาง

ปกครอง หรือขอ้ก าหนดที่ตกลงร่วมกัน หรือเกิดสถานการณ์อื่นใดที่กฎหมายและระเบียบ

ขอ้บังคับทางปกครองระบุหา้มไว ้อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของ

คุณได ้หาก: ยังไม่ครบระยะเวลาการจัดเก็บขอ้มูลตามที่กฎหมายและระเบียบขอ้บังคับทาง

ปกครองก าหนดไว ้ การลบขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถท าไดใ้นทางเทคนิค หรือ 

การประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้จ าเป็นต่อการปฏบัิตติามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา 

● สทิธิใ์นการโอนยา้ยขอ้มูล: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี

อยู่เกี่ยวกับตัวคุณใหก้ับผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลรายอืน่ที่ไดรั้บการแต่งตัง้จากคุณ เราจะ

ตรวจสอบค าขอของคุณและหากค าขอดังกล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีบั่งคับใช ้

ภายใตข้อ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ก าหนดโดยหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ เราจะจัดหาชอ่งทางในการ

ถ่ายโอนขอ้มูลใหแ้ก่คุณอย่างเหมาะสม 

● สทิธิใ์นการถอนความยนิยอม: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะถอนความยนิยอมได ้หากเราประมวลผลขอ้มูล

สว่นบุคคลของคุณตามความยนิยอมจากคุณ หากคุณถอนความยนิยอม เราจะไม่สามารถใหก้าร

บรกิารทีส่อดคลอ้งกับความยนิยอมทีคุ่ณยืน่ขอถอนแก่คุณไดอ้กีต่อไป  

● สทิธิ์ในการคดัคา้นการตดัสนิใจอตัโนมตั:ิ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดคา้นการพุชชิงขอ้มูลและ

การตลาดเชงิพาณิชยโ์ดยใชก้ลไกการตัดสนิใจอัตโนมัต ินอกจากน้ี หากการตัดสนิใจทีเ่กดิขึน้

จากการตัดสนิใจอัตโนมัตสิ่งผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญต่อสิทธิแ์ละผลประโยชน์ของคุณ  

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอใหเ้ราชี้แจงเรื่องดังกล่าวและคัดคา้นการตัดสินใจที่มาจากการตัดสินใจ

อัตโนมัตเิพยีงอย่างเดยีวได ้

● สทิธิ์ในการยกเลกิการลงทะเบียนบญัชี myAnalog ของคุณ: คุณสามารถขอใหเ้รา

ยกเลกิการลงทะเบยีนบัญช ีMyAnalog ของคุณได ้โดยหลังจากการยกเลกิการลงทะเบยีนแลว้ 

เราจะยุตกิารจัดหาผลติภัณฑ์และ/หรือใหก้ารบริการของเราแก่คุณ และเราจะลบขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณตามค าขอของคุณ เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ 

  

https://my.analog.com/
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(j) หากคุณตอ้งการใชส้ทิธิใ์ดๆ ของคุณตามขา้งตน้ โปรดสง่อเีมลค าขอมาที ่dataprivacy@analog.com 

ADI จะตรวจสอบและด าเนินการตามค าขอที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หากค าขอดังกล่าวไม่มีผล

บังคับตามกฎหมายหรือไม่สามารถด า เนินการได  ้ADI  จะแจง้ เหตุผลที่ค าขอ นั้นไม่ม ี

ผลบังคับตามกฎหมายหรอืไม่สามารถด าเนินการได ้และทางเลอืกของคุณในการด าเนนิการหาขอ้ยุติ

ผ่านทางหน่วยงานก ากับดูแลและดว้ยการเยียวทางกฎหมาย คุณมีสทิธิท์ี่จะยืน่เรื่องรอ้งเรียนต่อเรา

กับหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในประเทศจนี 

(k) ความเป็นสว่นตวัของเด็ก: เราไม่มีเจตนาหรือความประสงคท์ีจ่ะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจาก

เด็กอายุต ่ากว่า 14 ปีในประเทศจีน หากคุณ ซึง่มีฐานะเป็นผูป้กครองของเด็ก พบเห็นว่าบุตรหลาน

ของคุณไดใ้หข้อ้มูลสว่นบุคคลแก่เราโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคุณ คุณสามารถตดิต่อเราไดท้ี่ 

dataprivacy@analog.com เพือ่ขอลบขอ้มูลดังกล่าว 

15. ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่: สหรฐัอเมรกิา 

หากคุณมีถิ่นฐานอยู่ในมลรัฐแคลฟิอร์เนีย ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจะมีผลบังคับใชเ้พิ่มเตมิจากส่วนที่เหลือของ

นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี: 

(k) กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลของมลรฐัแคลฟิอรเ์นยี หมายถงึ พระราชบัญญัตว่ิาดว้ยความเป็นส่วนตัว

ของผูบ้ริโภคแห่งมลรัฐแคลฟิอร์เนียปี 2018 และพระราชบัญญัตว่ิาดว้ยสทิธิค์วามเป็นส่วนตัวของ 

ผูพ้ านักอาศัยในมลรัฐแคลฟิอร์เนียปี 2020 ซึง่แต่ละฉบับอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือแทนที่เป็น 

ครัง้คราว และระเบยีบขอ้บังคับใดๆ ทีถ่อืปฏบัิตอิยู่ก่อนแลว้ 

(l) ประกาศแจง้การเก็บรวบรวมขอ้มูล: หากคุณตอ้งการทราบเพิ่มเตมิเกี่ยวกับประเภทของขอ้มูล 

ส่วนบุคคลที่เราไดเ้ก็บรวบรวมเกีย่วกับผูพ้ านักอาศัยในมลรัฐแคลฟิอร์เนียในช่วง 12 เดือนก่อนหนา้

วันที่ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีครัง้ล่าสุด รวมถงึแหล่งที่มาในการเก็บรวบรวมและวธิทีี่เรา

อาจใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว โปรดดูจากแผนภูมติ่อไปน้ี: ดาวน์โหลดรายละเอียดขอ้มูลส่วน

บุคคลส าหรับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ("แผนภูมิ") เราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาก

แหล่งที่มาประเภทต่อไปน้ี: ดาวน์โหลดแผนภูมิ เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่ าว 

เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี: ดาวน์โหลดแผนภูม ิเราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับบุคคลทีส่าม

ประเภทต่อไปน้ี: ดาวน์โหลดแผนภูมิ เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงต่อไปน้ี:  

ดาวน์โหลดแผนภูม ิในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา เราไดข้ายขอ้มูลสว่นบุคคลประเภทต่อไปน้ี: เราไม่ได ้

ขายขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ของผูบ้ริโภคในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราได ้

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปน้ีเกี่ยวกับผูบ้ริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกจิ: ดาวน์โหลด

แผนภูม ิ

(m) ประกาศแจง้การขายขอ้มูล: เราไม่ขายขอ้มูลส่วนบุคคลของผูพ้ านักอาศัยในมลรัฐแคลฟิอร์เนีย 

นอกจากน้ี เราไม่รูเ้ห็นขอ้เท็จจริงใดๆ ในการขายขอ้มูลส่วนบุคคลของผูพ้ านักอาศัยในมลรัฐ

แคลฟิอรเ์นียทีม่อีายุ 16 ปีหรอืต ่ากว่า 

(n) หา้มตดิตาม: เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับกจิกรรมออนไลน์ของคุณในชว่งเวลาหนึง่และระหว่าง

ไซตแ์ละแอปพลเิคชันต่างๆ เป็นครัง้คราว เมือ่คุณใชเ้ว็บไซตข์องเรา บุคคลทีส่ามยังอาจเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเกีย่วกับกจิกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาหนึง่และระหว่างเว็บไซต ์บรกิารระบบประมวลผล

แบบออนไลน์หรอืคลาวด ์แอปพลเิคชันออนไลน์ หรอืแอปพลเิคชันมอืถอืต่างๆ บางเบราวเ์ซอรร์องรับ

คุณสมบัต ิ“หา้มตดิตาม” ทีใ่ชเ้พือ่สง่สัญญาณแก่เว็บไซตว่์าคุณไม่ตอ้งการใหม้กีารตดิตามในเว็บไซต์

ต่างๆ ทีคุ่ณเขา้ชม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดใชง้านการตดิตามบางประเภทไดต้ามทีอ่ธบิายไวใ้น

ประกาศเกีย่วกับคุกกีข้องเรา 

(o) กฎหมายความเป็นสว่นตวั (Shine the Light): คุณสามารถยื่นขอการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณโดยเราแก่บุคคลทีส่ามเพื่อวัตถุประสงค์ในการท าการตลาดทางตรงของบุคคลทีส่ามนั้นได ้

หากคุณตอ้งการยืน่ขอด าเนนิการดังกล่าว โปรดสง่อเีมลมาที ่dataprivacy@analog.com  
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(p) สทิธิ ์

ผูพ้ านักอาศัยในมลรัฐแคลฟิอร์เนียมีสทิธิต์าม CCPA ซึง่รวมถงึสทิธิใ์นการเขา้ถงึ การลบ และการไม่

เลอืกปฏบัิต ิ 

● สทิธิ์ในการรู ้: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอใหเ้ราเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีไดไ้ม่เกินสองครั้งต่อปี: (i) 

ประเภทของขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกับตัวคุณและจากคุณในช่วง 12 เดอืนก่อน

หนา้วันที่คุณยื่นขอ (ii) ประเภทของแหล่งที่มาที่เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น (iii) 

วัตถุประสงคท์างธุรกจิหรอืเชงิพาณิชยใ์นการเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น (iv) 

ประเภทของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น และ (v) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่

เฉพาะเจาะจงทีเ่ก็บรวบรวมในระหว่างชว่งเวลานัน้ 

● สทิธิ์ในการลบ: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้โดยมีขอ้ยกเวน้ 

บางประการ เชน่ ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมนัน้จ าเป็นต่อการท าธุรกรรมใหเ้สร็จสิน้ ตรวจจับเหตุการณ์

ดา้นความปลอดภัย ป้องกันกจิกรรมมุ่งรา้ย หลอกลวง ฉอ้โกง หรือผดิกฎหมาย ตรวจหาและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และดว้ยเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ  

ทีเ่ป็นทีย่อมรับ 

● ข ัน้ตอนการยืน่ขอ: คุณมสีทิธิท์ีจ่ะยืน่ขอรับทราบหรอืลบขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณได ้โดยคุณ

สามารถส่งอีเมลถึงเราไดท้ี่ dataprivacy@analog.com คุณยังสามารถแต่งตั ้งตัวแทนที ่

รับมอบอ านาจเพื่อยื่นขอในนามของคุณไดเ้ช่นกัน เราจะยืนยันการไดรั้บและด าเนินการกับ 

ค าขอของคุณโดยเร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละเป็นไปตามกฎหมายทีบั่งคับใชท้ัง้หมด 

● วธิกีารตรวจสอบยนืยนั: เพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาตจากคุณ และเพือ่ป้องกันไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่

ไม่ไดรั้บอนุญาต เราจะพยายามตรวจสอบยนืยันตัวตนของคุณก่อนทีจ่ะด าเนนิการกับค าขอของ

คุณโดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมกับประเภท ความละเอียดอ่อน และมูลค่าของขอ้มูลส่วนบุคคลที่

รอ้งขอ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียงการตรวจสอบความตรงกันของขอ้มูลระบุตัวตนที่ระบุอยู่ใน 

ค าขอของคุณกับขอ้มูลที่เราจัดเก็บไวเ้กี่ยวกับตัวคุณ เรายังอาจใชว้ธิีการตรวจสอบยืนยันที่

เขม้งวดมากขึน้เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียงการขอขอ้มูล

เพิม่เตมิจากคุณและ/หรอืขอใหคุ้ณลงนามยนิยอมรับโทษจากการใหค้วามเท็จ 

● สทิธิใ์นการหา้มเลอืกปฏบิตั:ิ เราจะไม่เลือกปฏบัิตติ่อคุณดว้ยเหตุจากการใชส้ทิธิข์องคุณที่

ระบุไวใ้นวรรคน้ี นอกจากน้ีเพือ่เป็นการตอบรับการใชส้ทิธิค์วามเป็นสว่นตัวของขอ้มูล เราจะไม่: 

o ปฏเิสธการจัดหาสนิคา้หรอืใหก้ารบรกิารแก่คุณ 

o เรียกเก็บค่าสนิคา้หรือบริการกับคุณในราคาหรืออัตราทีต่่างออกไป ซึง่รวมถงึดว้ยการให ้

สว่นลดหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ หรอืการเรยีกเก็บค่าปรับ 

o จัดหาสนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีะดับหรอืคุณภาพต่างออกไปใหแ้ก่คุณ 

o เสนอว่าคุณอาจไดรั้บสินคา้หรือบริการในราคาหรืออัตราที่ต่างออกไป หรือสินคา้หรือ

บรกิารทีม่รีะดับหรอืคุณภาพต่างออกไป 

 

● สทิธิใ์นการลบของผูเ้ยาว:์ หากคุณเป็นผูพ้ านักอาศัยในมลรัฐแคลฟิอร์เนียที่มีอายุต ่ากว่า  

18 ปี คุณมีสิทธิ์ที่จะขอและไดรั้บการลบเน้ือหาหรือขอ้มูลที่คุณโพสต์บนสภาพแวดลอ้ม

โซเชยีลมีเดียของเรา ในกรณีที่ขอ้มูลนั้นเขา้ข่ายเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล หากคุณตอ้งการยืน่ขอ

ด าเนินการดังกล่าว โปรดส่งอีเมลมาที่ dataprivacy@analog.com การลบไม่ไดรั้บรองว่า

เน้ือหาหรอืขอ้มูลทีคุ่ณโพสตจ์ะถูกลบออกอย่างสมบูรณ์หรอืเบ็ดเสร็จ 
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	(g) การโอนถ่ายระหว่างประเทศ หากเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทในกลุ่มบริษัทของเราหรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศจีน เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมรองรับเพื่อรับประกันความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้...
	(h) ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ADI อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเราทั่วโลก เพื่อให้เราสามารถทำการตลาดและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมที่คุณอาจสนใจ ช่วยให้เราวิเคราะห์และทราบความต้องการของผู้ใช้ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบร...
	(i) สิทธิ์
	ผู้พำนักอาศัยในประเทศจีนมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศจีน เราจะดำเนินการกับคำขอสิทธิ์ของคุณภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับคำขอของคุณ มิฉะนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีความล่าช้าและเหตุผลที่เกิดความล่าช้าดังกล่าว
	(j) หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณตามข้างต้น โปรดส่งอีเมลคำขอมาที่ dataprivacy@analog.com ADI จะตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หากคำขอดังกล่าวไม่มีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ADI จะแจ้งเหตุผลที่คำขอนั้นไม่มี ผลบังคับ...
	(k) ความเป็นส่วนตัวของเด็ก: เราไม่มีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีในประเทศจีน หากคุณ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ปกครองของเด็ก พบเห็นว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณ คุณสามารถติ...


	15. ข้อกำหนดท้องถิ่น: สหรัฐอเมริกา
	(k) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 และพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของ ผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2020 ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติ...
	(l) ประกาศแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูล: หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าวันที่ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครั้งล่าสุด รวมถึงแหล่งที่มาในการเก...
	(m) ประกาศแจ้งการขายข้อมูล: เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ เราไม่รู้เห็นข้อเท็จจริงใดๆ ในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีอายุ 16 ปีหรือต่ำกว่า
	(n) ห้ามติดตาม: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่งและระหว่างไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นครั้งคราว เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่งและระหว่างเว็บไซต์...
	(o) กฎหมายความเป็นส่วนตัว (Shine the Light): คุณสามารถยื่นขอการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงของบุคคลที่สามนั้นได้ หากคุณต้องการยื่นขอดำเนินการดังกล่าว โปรดส่งอีเมลมาที่ dataprivacy@analog.com
	(p) สิทธิ์


