
นโยบายความเป็นสว่นตวั 

 

สหพันธรัฐรัสเซยี, มอสโก  

เวอรช์นั dd 18 กมุภาพันธ ์2020   

1. ขอ้ก าหนดท่ัวไป 

1.1. นโยบายความเป็นสว่นตัวนี ้ (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ "นโยบาย") 

ไดรั้บการพัฒนาตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง dd 27.07.2006 № 152-FZ 

"เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคล" และเป็นการก าหนดต าแหน่งและความตัง้ใจของบรษัิท "Hendel" 

Limited Liability Company (PSRN  5147746029327, TIN 7724935308, RRC 

772401001, ทีอ่ยู:่ 115230, Russia, Moscow, Khlebozavodskiy passage, h. 7, bld. 9, 

room X, office 25G) (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ "บรษิทั") 

ในขอบเขตของการประมวลผลและการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 

เพือ่ความถกูตอ้งเหมาะสมและเพือ่ปกป้องสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทกุคน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สทิธิใ์นความเป็นสว่นตัวของบคุคลและครอบครัว 

การปกป้องเกยีรตแิละศักดิศ์ร ี 

1.2. นโยบายนีม้กีารโพสตแ์ละ/หรอืมใีหบ้นอนิเทอรเ์น็ตทีล่งิค:์ 

http://hendel.pro/assets_/docs/privacy_policy_th.pdf. 

1.3. นโยบายนีไ้ดรั้บการปฏบิัตอิยา่งเต็มทีจ่ากผูบ้รหิารและพนักงานของ บรษัิท   

1.4. นโยบายนีใ้ชก้ับขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดทีถ่กูประมวลผลโดยบรษัิท 

โดยมแีละไมม่เีครือ่งมอือตัโนมัต ิ 

1.5. นโยบายนีจั้ดท าและเผยแพรเ่ป็นภาษารัสเซยี, อังกฤษ, สเปน, ไทยและเวยีดนาม 

หากมคีวามแตกตา่งในการตคีวามขอ้ก าหนดของนโยบายนี ้

ใหถ้อืวา่บทบัญญัตใินภาษารัสเซยีเป็นขอ้ก าหนดทีบ่ังคับใช ้ 

1.6. ผูใ้ชเ้ว็บไซตใ์ด ๆ สามารถเขา้ถงึนโยบายนีไ้ด ้ 

2. ค าศัพทแ์ละค าจ ากัดความ 

2.1. ขอ้มลูสว่นบคุคล คอืขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคล (พลเมอืง) โดยตรงหรอืโดยออ้ม   

2.2. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล คอืการกระท าใด ๆ (การด าเนนิการ) หรอืชดุของการกระท า 

(การด าเนนิการ) กับขอ้มลูสว่นบคุคลทีด่ าเนนิการโดยมแีละไมม่เีครือ่งมอือตัโนมตั ิ

การกระท าดังกลา่ว (การด าเนนิการ) มดีังตอ่ไปนี:้ การเก็บรวบรวม, การบันทกึ, การจัดระบบ, 

การจัดเก็บ, การปรับแตง่ (การอัปเดต, การเปลีย่นแปลง) การท าเหมอืงขอ้มลู, การใชง้าน, 

การถา่ยโอน (การแพร,่ การจัดหา, การเขา้ถงึ) การไมเ่ปิดเผยตัวตน, การบล็อค, การลบ, 

การท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.3. ผูใ้ช ้(ขึน้อยูก่ับขอ้มลูสว่นบคุคล) เป็นบคุคลทีม่คีวามสามารถทีใ่ชเ้ว็บไซตเ์พือ่สง่ใบสมัคร  

2.4. เว็บไซต ์ คอืชดุของขอ้มลู, ขอ้ความ, องคป์ระกอบกราฟิก, ดไีซน,์ รปูภาพ, 

ภาพถา่ยและวดิโีอและผลลัพธอ์ืน่ ๆ 

ของกจิกรรมทางปัญญารวมทัง้โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่อียูใ่นระบบขอ้มลูทีท่ าใหข้อ้มลูดังกล่

าวมใีหใ้ชง้านบนอนิเทอรเ์น็ตที ่ http://www.hendel.pro (http://www.hendel.pro 

และเวอรช์นัทีเ่กีย่วขอ้งในภาษาอืน่ ๆ) 

2.5. ใบสมคัร คอืค าขอของผูใ้ชท้ีถ่กูตอ้งส าหรับขอ้เสนอแนะจากบรษัิท 

ในประเด็นทีน่่าสนใจเกีย่วกับความรว่มมอืกับบรษัิท, กจิกรรมเชงิพาณชิย,์ 

ผลติภัณฑข์องบรษัิทและปัญหาอืน่ ๆ 

http://www.hendel.pro/
http://www.hendel.pro/


2.6. ค าศัพทแ์ละค าจ ากัดความอืน่ ๆ 

ทัง้หมดทีพ่บในขอ้ความของนโยบายนีจ้ะถกูตคีวามตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซยี   

2.7. ชือ่เรือ่งสว่นหัวของนโยบาย (ขอ้ก าหนด) 

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ความสะดวกในการใชข้อ้ความของนโยบายนีเ้ทา่นัน้ 

และไมม่คีวามหมายทางกฎหมายทีแ่ทจ้รงิ 

2.8. นโยบายนีไ้ดรั้บการพัฒนาขึน้และจะถกูตคีวามตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซยี 

2.9. การใชเ้ว็บไซต ์ผูใ้ชเ้ห็นดว้ยกับนโยบายและขอ้ก าหนดนี ้ 

3. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บจากผูใ้ช ้

3.1. บรษัิทเก็บรวบรวม, เขา้ถงึและใชข้อ้มลูสว่นบคุคล, ขอ้มลูทางเทคนคิและขอ้มลูอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับผูใ้ชท้ีใ่ชเ้ว็บไซตต์ามวตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวใ้นนโยบายนี ้ 

3.2. บรษัิทใชไ้ฟลค์กุกีซ้ ึง่อนุญาตใหร้ะบตุัวตนผูใ้ชไ้ด ้

ไฟลค์กุกีค้อืไฟลข์อ้ความทีเ่ว็บไซตบ์ันทกึไวใ้นอปุกรณ์ของผูใ้ชเ้มือ่เขา้สูเ่ว็บไซต ์

ขอ้มลูเกีย่วกับประเภทและการท างานของไฟลค์กุกีม้ใีหอ้ยูใ่นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของนโยบายนี ้ 

3.3. บรษัิทประมวลผลเฉพาะขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่ใ้ชม้อบใหแ้กบ่รษัิทผา่นทางเว็บไซตเ์ทา่นัน้ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลรวมถงึขอ้มลูโดยเฉพาะตอ่ไปนี:้  

3.3.1. ชือ่เต็ม 

3.3.2. อเีมล 

3.3.3. หมายเลขตดิตอ่  

3.4. หากบรษัิทไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ ๆ จากผูใ้ชเ้พือ่ตอบสนองตอ่ใบสมัคร 

บรษัิทจะใชม้าตรการทีจ่ าเป็นทัง้หมดเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลเหลา่นัน้ตามนโยบายนี้  

3.5. บรษัิทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชจ้นกระท่ังจะสามารถด าเนนิการตามวตัถปุระสงคท์ีร่

ะบไุวใ้นนโยบายนีไ้ด ้ 

 

4. ไฟลค์กุกี ้

 

4.1. บรษัิทใชไ้ฟลค์กุกีต้อ่ไปนีบ้นเว็บไซต:์ 

ชือ่ไฟลค์กุกี ้ บรกิารทีจ่ดัใหจ้ากไ
ฟลค์กุกี ้

ค าอธบิาย 
(การท างานและวตัถปุระสงค์

ของไฟลค์กุกี)้ 

ระยะเวลาเก็บ
รกัษาไฟลค์กุ

กี ้

phpsessid 

 

ไฟลค์กุกีข้องบรษัิท แสดงลักษณะเซสชนัของเบราว์
เซอร ์

จ ากัดโดยเซส
ชนัของผูใ้ช ้

 

_ym_d 

 

Yandex LLC ไฟลค์กุกีน้ีเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเกี่
ยวกับวนัทีข่องเซสชนัแรกของผู ้
ใชบ้นเว็บไซต ์

 

1 ปี 



_ym_isad 

 

Yandex.Metrics, 
Yandex LLC 

ตอ้งใชไ้ฟลค์กุกีน้ีส้ าหรับ 
Yandex.Metrics 
ไฟลน์ีช้ว่ยตรวจสอบวา่ผูใ้ชม้ ี
adBlocker หรอืไม ่

 

24 ชัว่โมง 

_ym_uid Yandex LLC ไฟลค์กุกีน้ีใ้ชเ้พือ่เก็บรวบรวมข ้
อมลูและจัดท าสถติเิกีย่วกบัการ
ใชง้านเว็บไซต ์
ไฟลค์กุกีเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู 
(รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกับจ านวนผูเ้
ยีย่มชมเว็บไซต ์
หนา้ทีเ่ขา้เยีย่มชม 
และต าแหน่งทีอ่ยูข่องผูเ้ยีย่มชม
) ในรปูแบบทีไ่มร่ะบตุัวตน 

2 ปี 

_ym_visorc_3
4662820 

Yandex.Metrics, 
Yandex LLC 

ไฟลค์กุกีน้ีอ้นุญาตใหเ้ริม่เซสชั

น 
ไฟลค์กุกีเ้หลา่นีใ้ชส้ าหรับฟังกช์ั

น WebVisor ในรายงาน 
Yandex.Metrics ซึง่อนุญาตให ้
“เริม่เซสชนั” 
ซึง่หมายถงึการท าซ ้าการกระท า
ของผูเ้ยีย่มชมในรปูแบบวดิโีอ 
(https://yandex.com/suppor
t/metrica/general/counter -
webvisor.html) Yandex 
รับประกันวา่ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวม
ไดทั้ง้หมดจะถกูถอดความเป็นส่

วนตัวออกจากขอ้มลู 

24 ชัว่โมง 

jv_visits_cou
nt_8tnR0oKzy
U 

www.jivosite.ru ไฟลค์กุกีน้ีจ้ าเป็นส าหรับการตดิ
ตามจ านวนการเขา้ชมเว็บไซต ์  

 

_csrf 

 

ไฟลค์กุกีข้องบรษัิท ไฟลค์กุกีน้ีต้รวจสอบค าขอโดเม
นและใชส้ าหรับการรักษาความ
ปลอดภัยเว็บไซต ์

จ ากัดโดยเซส
ชนัของผูใ้ช ้

 

_language 

 

ไฟลค์กุกีข้องบรษัิท ไฟลค์กุกีน้ีก้ าหนดภาษาของปร
ะเทศทีผู่ใ้ชไ้ดล้งชือ่เขา้ใช ้

จ ากัดโดยเซส
ชนัของผูใ้ช ้



jv_refer_8tnR
0oKzyU  

www.jivosite.ru ไฟลค์กุกีน้ีก้ าหนดแหลง่ทีม่าขอ
งการเขา้ถงึเว็บไซตว์า่มาจากทีใ่
ด 

 

jv_utm_8tnR
0oKzyU 

www.jivosite.ru ไฟลค์กุกีน้ีอ้นุญาตใหแ้ยกแยะผู ้
ใช ้

 

 

4.2. ผูใ้ชม้สีทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการใชง้านไฟลค์กุกี ้ โดยเลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมในเบราวเ์ซอร ์

บรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่การท างานของฟังกช์นับางอยา่งของเว็บไซตห์ากผูใ้ชป้ฏเิสธทีจ่ะ

ใชไ้ฟลค์กุกี ้

5. ความยนิยอมของผูใ้ชส้ าหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.1. ผูใ้ชต้กลงส าหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่วตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้

โดยยอมรับนโยบายนีเ้มือ่สรา้งใบสมัครบนเว็บไซต ์ 

5.2. ความยนิยอมของผูใ้ชส้ าหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลและการใชง้านขอ้มลูทีถ่กูเก็บไวใ้

นรปูแบบอเิล็กทรอนกิสโ์ดยบรษัิท  

5.3. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลด าเนนิการโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชใ้นกรณีตอ่ไปนี:้  

5.3.1. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่ใีหต้อ่สาธารณะ 

5.3.2. ตามค ารอ้งขอของหน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บอนุญาตในกรณีทีก่ฎหมายของสหพันธรัฐ

รัสเซยีมอบให ้ 

5.3.3. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลด าเนนิการเพือ่จดุประสงคท์างสถติใินกรณีทีม่กีารบั

งคับใหถ้อดความเป็นสว่นตัวออกจากขอ้มลู 

5.3.4. ในกรณีอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

6. วตัถปุระสงคข์องการใชข้อ้มลูทีใ่หไ้วโ้ดยผูใ้ช ้

6.1. ขอ้มลูทีผู่ใ้ชใ้หไ้วถ้กูน ามาใชเ้พือ่วตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้: 

6.1.1. การสรา้งและรักษาการตดิตอ่กับผูใ้ชภ้ายในขัน้ตอนการยืน่ใบสมัครทีท่ าโดยผูใ้ชเ้พือ่

ใหข้อ้มลูเกีย่วกับบรษัิท, ผลติภัณฑ,์ กจิกรรมเชงิพาณชิย ์ รวมถงึการตอบค าถามอืน่ ๆ 

ของผูใ้ช ้ 

6.1.2. การท าการวจัิยทางสถติเิกีย่วกับปรมิาณการใชง้านเว็บไซตโ์ดยใชข้อ้มลูทีม่กีารแยก

ประเภท 

6.1.3. การก าหนดกลุม่เป้าหมายเว็บไซต ์

6.1.4. การปรับปรงุคณุภาพของบรกิารเว็บไซตแ์ละการอัปเกรด 

6.1.5. การด าเนนิงานดา้นกระบวนการยตุธิรรม 

หากบรษัิทไดรั้บการรอ้งขออยา่งเหมาะสมจากหน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุญาต  

6.1.6. เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายรัสเซยี  

7. หลักการและเงือ่นไขการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.1. บรษัิทด าเนนิการและรับรองความปลอดภัยกับขอ้มลูสว่นบคุคลตามขอ้ก าหนดของรัฐธรรมนูญแ

หง่สหพันธรัฐรัสเซยี กฎหมายของรัฐบาลกลาง № 152-FZ "กบัขอ้มลูสว่นบคุคล" 



ตามขอ้บังคับและกฎหมายของรัฐบาลกลางอืน่ ๆ 

ทีก่ าหนดเกีย่วกับกรณีและคณุสมบัตขิองการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  

7.2. บรษัิทปฏบิัตติามหลักการดังตอ่ไปนีเ้มือ่ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล:  

7.2.1. ความชอบธรรมและพืน้ฐานทีเ่ทา่เทยีม  

7.2.2. การจ ากัดการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไวเ้ฉพาะแ

ละเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

7.2.3. การป้องกันการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มส่อดคลอ้งกับวตัถปุระสงคใ์นการเก็

บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล  

7.2.4. การป้องกันการรวมฐานขอ้มลูทีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กูประมวลผลเพือ่จดุประสงคท์ีไ่

มส่อดคลอ้งกัน 

7.2.5. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่รงตามวตัถปุระสงคข์องการประมวลผล 

7.2.6.  

การปฏบิัตติามเกีย่วกับเนือ้หาและปรมิาณขอ้มลูสว่นบคุคลทีผ่า่นการประมวลผลตามวตัถุ

ประสงคก์ารด าเนนิการทีร่ะบไุว ้

7.2.7. การจัดใหม้มีาตรการทีจ่ าเป็นส าหรับการลบหรอือัปเดตขอ้มลูทีไ่มส่มบรูณ์หรอืไมถ่กู

ตอ้ง  

7.3. บรษัิทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะในกรณีทีม่เีงือ่นไขอยา่งนอ้ยหนึง่เงือ่นไขตอ่ไปนี:้  

7.3.1. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลถกูด าเนนิการโดยไดรั้บความยนิยอมใหป้ระมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู  

7.3.2. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลมคีวามจ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามทีก่ฎหม

ายก าหนดส าหรับการปฏบิัตแิละการปฏบิัตหินา้ที,่ 

ตามอ านาจและหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายใหผู้ป้ระกอบการด าเนนิการไดต้ามกฎหมายของ

สหพันธรัฐรัสเซยี  

7.3.3. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิการตามขอ้ตกลงที่

เรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีเ่ป็นฝ่ายหนึง่ฝ่ายในในฐานะผูรั้บผลประโยชนห์รอืผูค้ ้าประกัน 

รวมถงึตามการสรปุขอ้ตกลงในการรเิริม่เรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้ตกลงภายใตข้อ้มลูส่

วนบคุคลโดยจะขึน้อยูก่ับผูรั้บผลประโยชนห์รอืผูค้ ้าประกัน  

7.3.4. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลมคีวามจ าเป็นตอ่การด าเนนิการดา้นสทิธแิละผลประ

โยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของบรษัิทหรอืบคุคลทีส่าม 

หรอืเพือ่การด าเนนิการใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ีม่คีวามส าคัญทางสงัคม 

หากไมม่กีารละเมดิสทิธิแ์ละเสรภีาพของขอ้มลูสว่นบคุคล  

7.3.5. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ด าเนนิการเขา้ถงึบคุคลไมจ่ ากดั จ านวน 

ซึง่จัดท าโดยขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.3.6. การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่เกีย่วขอ้งกับการเผยแพรห่รอืการเปิดเผยขอ้มลูต

ามทีก่ฎหมายของรัฐบาลกลางบังคับ   

7.4. บรษัิทมสีทิธิใ์นการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของพลเมอืงในกรณีทีถ่กูก าหนดโดยกฎหมายขอ

งสหพันธรัฐรัสเซยี 

7.5. บรษัิทมสีทิธิใ์นการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของพลเมอืงดังกลา่วไปยังดนิแดนของสหพันธรัฐ

รัสเซยีส าหรับการด าเนนิการในภายหลัง 

หากบรษัิทไดรั้บความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นอาณาเข

ตของสหพันธรัฐรัสเซยี 

7.6. บรษัิทจะท าการท าลายหรอืถอดความเป็นสว่นตัวออกจากขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่การประมวลผล

บรรลผุลหรอืหากไมต่อ้งการประมวลผลเพิม่เตมิเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการประมวลผล  

7.7. บรษัิทจะไมท่ าการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บจากผูใ้ชข้า้มพรมแดน  

8. การป้องกันขอ้มลูสว่นบคุคล 



8.1. บรษัิทจะใชม้าตรการทางกฎหมาย 

การจัดการและมาตรการทางเทคนคิทีจ่ าเป็นและเพยีงพอเพือ่ปกป้องขอ้มลูทีผู่ใ้ชใ้หไ้วจ้ากการ

เขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ จากการท าลาย, การเปลีย่นแปลง, การบล็อก, 

การคัดลอก, การจัดหาและการแจกจา่ยขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้ รวมถงึการกระท าผดิกฎหมายอืน่ ๆ 

เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้  

8.2. ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยผูป้ระกอบการตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัส

เซยี  

8.3.  บรษัิทจะใชม้าตรการการจัดการ, การบรหิาร, 

กฎหมายและมาตรการทางเทคนคิทีจ่ าเป็นทัง้หมดเมือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชต้ามก

ฎหมายของรัฐบาลกลาง № 152-FZ “กับขอ้มลูสว่นบคุคล” ไดแ้ก:่  

8.3.1. การจ าแนกภัยคกุคามตอ่ความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่กีารประมวลผลในระ

บบสนเทศขอ้มลูสว่นบคุคล  

8.3.2. การประยกุตใ์ชม้าตรการการจัดการและมาตรการทางเทคนคิเพือ่ใหม้ั่นใจในความปล

อดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่ประมวลผลในระบบสนเทศขอ้มลูสว่นบคุคล 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นส าหรับการป้องกันขอ้มลูสว่นบคุคล 

การน าไปใชท้ีม่รีะดับการป้องด าเนนิการทีม่ั่นใจไดใ้นการป้องกันขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ าห

นดขึน้โดยรัฐบาลรัสเซยี  

8.3.3. การใชเ้ครือ่งมอืรักษาความปลอดภัยขอ้มลูทีผ่า่นขัน้ตอนการประเมนิทีส่อดคลอ้งกับ

ทีก่ าหนดไว ้

8.3.4. การประเมนิประสทิธผิลของมาตรการทีใ่ชเ้พือ่ประกันความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบุ

คคลกอ่นการทดสอบระบบสนเทศขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.3.5. การตรวจจับการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตและมาตรการตา่ง ๆ 

8.3.6. การกูค้นืขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กูแกไ้ขหรอืถกูท าลายเนือ่งจากการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บ

อนุญาต 

8.3.7. การสรา้งกฎส าหรับการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระมวลผลในระบบสนเทศขอ้มลูสว่

นบคุคล 

รวมถงึการรับรองการลงทะเบยีนและการก าหนดความรับผดิชอบของการกระท าทัง้หมดที่

ท ากับขอ้มลูสว่นบคุคลในระบบสนเทศขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.3.8. ควบคมุมาตรการทีใ่ชเ้พือ่รับรองความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลและระดบัความ

ปลอดภัยของระบบสนเทศขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.3.9. การเก็บบันทกึส าหรับสือ่บันทกึขอ้มลูสว่นบคุคลบนเครือ่ง  

8.3.10. การตรวจสอบการกระท าของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลข

องผูใ้ชท้ีด่ าเนนิการละเมดิขอ้ก าหนดความปลอดภัยขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.4. ผูอ้ านวยการท่ัวไปของบรษัิทจะท าหนา้ทีใ่นการจัดการท่ัวไปของการป้องกันขอ้มลูสว่นบคุคลข

องผูใ้ช ้ เพือ่ประสานการด าเนนิการเพือ่ความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้บคุคลเพือ่รับผดิชอบในการดแูลความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.5. การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชนั้น้มพีนักงานของบรษัิททีต่อ้งการขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่ว

ขอ้งกับการปฏบิัตหินา้ทีข่องตน  

9. สทิธิข์องผูใ้ช ้

9.1. ผูใ้ชท้ีข่อ้มลูสว่นบคุคลถกูประมวลผลโดยบรษัิท มสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บสิง่ตอ่ไปนีจ้ากบรษัิท:  

9.1.1. การยนืยันการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยบรษัิท  

9.1.2. พืน้ฐานทางกฎหมายและวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

9.1.3. ขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารทีบ่รษัิทใชส้ าหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

9.1.4. ชือ่และทีต่ัง้ของบรษัิท 



9.1.5. ขอ้มลูเกีย่วกับบคุคลทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่าจถกู

เปิดเผยบนพืน้ฐานของขอ้ตกลงกับบรษัิท หรอืตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง 

9.1.6. รายการขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บการประมวลผลทีเ่กีย่วขอ้งกับการรอ้งขอของพลเมอื

งและแหลง่ทีม่าของผูรั้บขอ้มลู 

เวน้แตจ่ะมขีัน้ตอนทีแ่ตกตา่งกันส าหรับการใหข้อ้มลูดังกลา่วโดยกฎหมายของรัฐบาลกล

าง 

9.1.7. ขอ้มลูเกีย่วกับเงือ่นไขของการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

รวมถงึขอ้ก าหนดของการจัดเก็บขอ้มลู  

9.1.8. ขอ้มลูเกีย่วกับขัน้ตอนการใชส้ทิธิโ์ดยพลเมอืงทีม่ใีหโ้ดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง 

“กับขอ้มลูสว่นบคุคล” № 152-FZ 

9.1.9.  ขอ้มลูเกีย่วกับการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลขา้มพรมแดนหรอืการถา่ยโอนตอ่เนือ่ง 

9.1.10. ชือ่และทีอ่ยูข่องบคุคลทีป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนามของบรษัิท  

9.1.11. ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจั่ดท าโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง “กับขอ้มลูสว่นบคุคล” № 152-

FZ หรอืกฎหมายของรัฐบาลกลางอืน่ ๆ 

9.2. ผูใ้ชม้สีทิธิท์ีจ่ะ: 

9.2.1. ขอค าชีแ้จงเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของตน, 

สามารถบล็อกหรอืท าลายหากขอ้มลูสว่นบคุคลไมส่มบรูณ์, ลา้สมัย, ไมแ่มน่ย า, 

ไดรั้บอยา่งผดิกฎหมายหรอืไมจ่ าเป็นส าหรับการประมวลผลตามวตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวโ้ด

ยสง่ค าขอทีเ่กีย่วขอ้งไปยังทีอ่ยูอ่เีมล -info@hendel.pro ในขณะเดยีวกัน 

ผูใ้ชเ้ขา้ใจวา่บรษัิทมสีทิธิท์ีจ่ะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลตอ่ไปในกรณีทีก่ฎหมายรัสเซยีอนุญาต  

9.2.2. ถอนการยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูส าหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยสง่ค า

ขอทีเ่กีย่วขอ้งไปยังทีอ่ยูอ่เีมลของบรษัิท - info@hendel.pro 

9.2.3. เรยีกรอ้งใหบ้รษัิทก าจัดการกระท าผดิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบคุคลของเ

จา้ของขอ้มลู 

9.2.4. อทุธรณ์การกระท าหรอืการละเวน้ของบรษัิทกับบรกิารของรัฐบาลกลางส าหรับการก า

กับดแูลการสือ่สารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมวลชน (Roskomnadzor) 

หรอืกับศาลหากประชาชนเชือ่วา่ 

บรษัิทก าลังประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของตนโดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของกฎหมายของรั

ฐบาลกลาง № 152-FZ "กับขอ้มลูสว่นบคุคล" หรอืละเมดิสทิธิแ์ละเสรภีาพของตน  

9.2.5. ปกป้องสทิธิแ์ละผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของตน 

รวมถงึการรับการชดเชยความเสยีหายและ/หรอืการชดเชยความเสยีหายทีไ่มใ่ชท่างการเ

งนิในศาล 

10. สทิธิข์องบรษัิท 

10.1. บรษัิทมสีทิธิใ์นการด าเนนิการทางสถติแิละการวจัิยอืน่ ๆ กับขอ้มลูทีใ่หไ้วโ้ดยผูใ้ช ้

บรษัิทมสีทิธิท์ีจ่ะอนุญาตใหเ้ขา้ถงึส าหรับการวจัิยดังกลา่วกับบคุคลทีส่าม 

ผูใ้ชต้กลงทีจ่ะอนุญาตการวจัิยดังกลา่วโดยยอมรับนโยบายนี้ 

10.2. บรษัิทมสีทิธทิีจ่ะใหข้อ้มลูเกีย่วกับผูใ้ชก้ับหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานภาครัฐ

อืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งภายในกระบวนการพจิารณาคดหีรอืเป็นสว่นหนึง่ของการสอบสวนตามการตัดสนิขอ

งศาล, ค ารอ้งขอ, การขอความรว่มมอืรวมถงึกรณีอืน่ ๆ ตามกฎหมายของรัสเซยี 

10.3. บรษัิทมสีทิธิท์ีจ่ะใหข้อ้มลูเกีย่วกับผูใ้ชก้ับบคุคลทีส่ามเพือ่ตรวจจับและป้องกันการกระท าทีเ่

ป็นการฉอ้โกง เพือ่ก าจัดปัญหาดา้นเทคนคิหรอืความปลอดภัย 

11. ความรับผดิชอบ 



11.1. ในกรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของนโยบายนี ้

บรษัิทจะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายปัจจบุันของสหพันธรัฐรัสเซยี  

11.2. บรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่ใ้ชใ้หไ้

ว ้ 

12. บทบัญญัตสิดุทา้ย 

12.1. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการท าการเปลีย่นแปลงนโยบายนี ้

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญตอ่บทบัญญัตขิองนโยบายนี ้

เชน่กับวตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล, 

ระยะเวลาของการจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล, การถา่ยโอนขอ้มลูขา้มเขตแดน 

บรษัิทจะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงทีว่างแผนไวแ้ละแจง้วนัทีม่ผีลใชบ้ังคับของนโย

บายเวอรช์นัใหม ่ 

12.2. นโยบายความเป็นสว่นตัวเวอรช์นัใหมจ่ะมผีลบังคับใชต้ัง้แตช่ว่งเวลาทีเ่ผยแพรบ่นเว็บไซตใ์

นรัสเซยี   

12.3. หากผูใ้ชไ้มเ่ห็นดว้ยกับขอ้ก าหนดของนโยบายนี ้ผูใ้ชต้อ้งไมใ่ชเ้ว็บไซตน์ี ้

12.4. นโยบายนีพั้ฒนาขึน้ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซยี 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในกฎหมายรัสเซยีเกีย่วกับการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 

นโยบายนีจ้ะถกูน ามาใชใ้หส้อดคลอ้งกับกฎหมายปัจจบุันภายในหนึง่สปัดาหนั์บจากวนัทีม่ผีลบั

งคับใชก้ับการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว  

 


