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ทDีCredoLab 
เราใหความส ้าํคญัตอ่ความสบายใจของคณุและความไววางใจของคณุตอ่เราใน ้
ดานขอ้มลูเมDือคณุใชบ้รกิาร ้CredoLab 
โปรดสละเวลาสองสามนาทเีพDืออา่นนโยบายความเป็นสวนตวัน9ีเพDือใหค่ณุทําค ้วามเข 
◌า้ใจถงึข ◌อ้มลูทDีเราเกบ็รวบรวม วธิกีารทDีเราจัดการกบัข ◌อ้มลู และเหตผุลในการจัดการ 
 
เหตใุดคณุจงึเก็บรวบรวมขอ้มลูของฉ ◌นั? 
 
คําตอบนั9นงา่ยมาก 
เรานําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพDือชวยมอบการตดัสน่ใจเกDียวกบัเครดติในแบ ิ 
บเรยีลไทม ์
เราใชขอ้มลูอปุกรณม์อืถอืเพDือมอบคะแนนเครดติทางเลอืกผา่นทางแอปพลเิค ้ 
ชนมอืถอืซงัเป็นกรรมสDึทธdิของเรา◌ ิ(CredoApp) 
โดยใชอลักอรทิมึอนัซบ้ซอันเป็นอยา่งยDิงและการวเิคราะหเ์ชง้คาดเดา◌ ิ 
เรามอบคะแนนน9ีโดยเกDียวข ◌อ้งกบับรกิารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิทDีคณุ 
กําลงัสมคัรเทา่นั9น เราไมแ่บง่ปันคะแนนเครดติทางเลอืกของคณุกบัผ ู◌ใ้ด 
ในการคํานวณคะแนนของคณุ เราใชขอ้มลูทDีไมร่ะบตุวัตนของคณุโดยตรง ้
โดยเฉพาะอยา่งยDิง 
เราอาจใชขอ้มลูดงักลา่วเพDือสรา้งโปรไฟลข์อ้มลูและมอบโปรไฟลค์วามเสย้งทDี◌Dี 
แบง่ออกเป็นสวน่ ๆ สรางขอ้มลูทางสถติเิชง้รวม ิ 
และใชเพDือปรับปรงุและจัดการผลติภณัฑข์องเราในปัจจบุนัและสรา้งผลติภณัฑ์d ใหม ่
คณุสามารถมDันใจได ◌ว้า่เราจะปกป้องข ◌อ้มลูทDีเราเกบ็รวบรว  
ในการใชผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา◌ ้คณุยอมรับตอ่การเกบ็รวบรวม การใชงาน ้
และการแบง่ปันขอมลูของคณุตามนโยบายความเป็นสว้นตวัน9ี◌ ่
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารท9ังหมดของCredoLab 
ครอบคลมุอยูภ่ายใตนโยบายความเป็นสว้นตวัน9ี◌ ่
ยกเวนวา่มกีารกลา่วเป็นอยา่งอDืนส ้าํหรับผลติภณัฑเ์ฉพาะบางรายการ 
 
คณุเก็บรวบรวมขอ้มลูของฉ ◌นัอยา่งไร? 

เราเกบ็รวบรวมขอมลูของคณุเมDือคณุดาวนโ์หลดแอปพลเิคชน้ของเราและยนิย ั



 
อมให ◌เ้รารับรอ่งรอยในโลกดจิทิลัของคณุ เราจะไมทํ่าการแยกและไมส่ามารถแยกข 
◌อ้มลูรอ่งรอยในโลกดจิทิลัได ◌ห้ากปรา ศจากความยนิยอมของคณุ 
 
 
 
เราไมร่ ◌อ้งขอข ◌อ้มลูของคณุจากสถาบนัการเงนิโดยปราศจากความยนิยอมของ 
คณุและไมเ่กบ็รวบรวมหรอืประมวลผลโดยปราศจากความยนิยอมของคณุ เรายงัจะขอให ◌ค้ณุคลกิปุ่  
มทDีกลา่ววา่ "ดําเนนิการตอ่เพDือทําการวเิคราะห ์หรอืข ◌อ้ความทDีคล 
◌า้ยคลงึกนักอ่นเรDิมการประเมนิผลเพDือให ◌ค้ะแนนเครดติบน และ/หรอืป้องกนัการทจุรติ 
รศพทม์อถอืของคณัุ 
 
 
 
คณุเก็บรวบรวมขอ้มลูใด? 
 
เราเกบ็รวบรวมข ◌อ้มลูหลากหลายประเภทจากสมารต์โฟนของคณุเพDือมอบบรกิ 
ารของเรา แอปพลเิคชนมอืถอื ัCredoLab  
ของเราจะเข ◌า้ถงึข ◌อ้มลูบนอปุกรณม์อืถอืของคณุหลงัจากทDีคณุได ◌ย้อมรับต ่
เกบ็รวบรวมและการใชงานเทา่นั9น ้ขอมลูน9ีอาจประกอบไปด ้◌ว้ยหมายเลขID 
อปุกรณข์องคณุ, หมายเลขSIM การด์,   
ความถีlและประวตัขิอ้ความ SMS, ประวตัเิบราวเ์ซอร,์ รายชอผูต้ดิตอ่,◌Dื ปฏทินิ, 
รายชอแอปพลเิคชDืน, และ ในบางกรณีตามทีlไดอ้ธบิายไวด้า้นลา่ง ทีlอยู ่IP  
1ของอปุกรณข์องคณุ◌ ัขอมลูตําแหน่ง ้และพ9ืนทDีจัดเกบ็ 
คณุอาจเปลDียนการอนุญาตดงักลา่วโดยใชการต9ังคา่อปุกรณข์องคณุ ้
 
เราจะเขา้ถงึทีlอยู ่IP  ของคณุหากสถาบนัการเงนิของคณุไดส้มคัรใชบ้รกิารโซลชูนัป้องกนัการทจุรติ 
(เสนอใหบ้รกิารโดย CredoLab ในนามของบรษัิท Iovation Inc. ตามขอ้ตกลงผูค้า้ปลกี) เทา่นัdน 
เราจะไมเ่ขา้ถงึทีlอยู ่IP ของอปุกรณข์องคณุหากสถาบนัการเงนิของคณุสมคัรใชบ้รกิารคะแนนเครดติของ 
CredoLab เพยีงเทา่นัdน จะมกีารเขา้ถงึทีlอยู ่IP 
เพยีงครั dงเดยีวเทา่นัdนจากการสมคัรใชบ้รกิารทางการเงนิโดยเฉพาะของคณุ (การกูย้มื บตัรเครดติ และอืlน ๆ) 
และจะไมเ่กบ็ขอ้มลูไวอ้ยา่งถาวร การเกบ็ขอ้มลูทีlอยู ่IP  
ของเราคลา้ยกนักบัประเภทของขอ้มลูทีlมกีารเกบ็โดยเครืlองมอืวเิคราะหข์อ้มลูของเว็บไซตท์ัlวไป 
 
นอกจากน9ี เรายงัเกบ็รวบรวมข ◌อ้มลูเพDือปรับปรงุบรกิารของเรา 
ซงประกอบไปดDึวย ้ID โฆษณาทDีเชอมโยงกบัอปุกรณข์องคณุ;◌Dื 
ผูใ้หบรกิารอนิเทอรเ์น็ตหรอืเครอืขา่ยมอืถอืทDีคณุใชเ้พDือเชอ้มตอ่ไปยงัผลติภณืัD 
ฑข์องเรา; และขอมลูเกDียวกบัแอปพลเิคชน้อDืนั ๆ 
ทDีคณุอาจมบีนอปุกรณข์องคณุ พรอมท9ังวธิกีารใชง้านแอปพลเิคชน้ดงักลา่ว ั
(เราจะไมเ่ขาไปยงัแอปพลเิคชน้เหลา่นั9น)◌ ั
 
คณุเก็บรวบรวมทAีสามารถระบตุ ◌วัตนของฉ ◌นัไดห้รอืไม?่ 
 
เราไมเ่กบ็รวบรวมชอหรอืทDีอยูอ่เีมลของคณุเพDือระบตุวัตนDื  
จงึไมเ่หมอืนกบับรษัิทอDืน ๆ เราเกบ็รวบรวมขอมลูอDืน ้ทีlอยู ่IP2 และ/หรอืๆเกDียวกบัคณุ เชน่ 

 
1 อุปกรณ์ทุกชิ+นที.เชื.อมต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดรั้บการกาํหนดหมายเลขเฉพาะที.รู้จกักนัวา่ที.อยูอิ่นเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที.อยู ่IP 
ไดรั้บการกาํหนดและมอบหมายใหม่โดยผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตและ บริษทั ต่างๆเป็นประจาํ 
2 ที.อยู ่IP ไม่ถือเป็นขอ้มูลที.สามารถระบุตวับุคคลได ้(PII) ในประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์หรือจีดีพีของประเทศจะถือเป็น PII ในเขตอาํนาจศาลอื.นมนัไม่ใช่ 



หมายเลข ID อปุกรณซ์งประกอบไปดDึวย ้ID เครDือง,IMEI และ/หรอืMEID; 
ตําแหน่งทางภมูศิาสตรท์Dีไมร่ะบตุวัตนซงอยูใ่นไฟลส์DึอDื 
เราใชขอ้มลูน9ีเพDือตรวจจับแอปพลเิคชน้การฉัอโกงทDีมาจากอปุกรณเ์ดยีวกนั ้ 
เมDือทําเชนน9ี◌ ่
เราจะปกป้องตวัตนของคณุแตย่งัจะมคีวามสามารถในการรับร ู◌ไ้ด ◌ว้า่ข ◌อ้มลูใดม 
วามเกDียวข ◌อ้งกบัคณุ 
 
ในการปกป้องตวัตนของคณุ 
เรายงัอาจลบตวัระบคุวามเป็นสวนตวัออกจากขอ่มลูทDีเราเกบ็รวบรวมหรอืรวมก ้
ลุม่ขอมลูและ/หรอืทําใหข้อ้มลูสว้นตวัทDีเราเกบรวบรวมเกDียวกบัตวัคณุนั9นเป็l  นแ  
บบนรินาม ยกตวัอยา่งเชน่ 
แมวา่เราจะพจิารณาวา่ตําแหน่งทDีแมน่ยําของคณุเป็นขอ้มลูสว้นตวัทDีเกบ็แยกอ ่
อกมา  
แตห่ากเรารวมตําแหน่งผูใ้ชของเราใหเ้ป็นชดุขอ้มลูทDีเพยีงแคบ่อกเราวา่มผีูใ้ชใ้◌ ้
นประเทศตา่ง ๆ มากน ◌อ้ยเพยีงใด  
เราจะไมพ่จิารณาวา่ขอลแบบรวมกลุม่น9ีสามารถระบตุวัตนสูว้นบคุคลได ่◌ ้
 
จะไมม่กีารสงขอ่มลูทDีเกบ็รวบรวมโดยแอปพลเิคชน้มอืถอืของเราไปยงัสถาบนัั 
การเงนิทDีคณุทําการสมคัรรับบรกิารทางการเงนิ  
การประมวลผลขอมลูนั9นจะทําในเซร้ฟ์เวอรท์Dีปลอดภยัของ ิCredoLab 
สถาบนัการเงนิทDีคณุเลอืกจะได ◌รั้ลแบขบจํากดัและใชอ้มนูามแฝงเกDียวกบัตวัคุ ้
ณ ซงรวมถงึผลการประเมนิเครดติของคณุDึ  
แมวา่ขอ้มลูดงักลา่วจะสามารถบง่ชต้วัคณุได9ี ◌ ้
แตจ่ะไมส่ามารถทําวศิวกรรมย ◌อ้นกลบัเพDือสร ◌า้งข ◌อ้มลูดบิแบบด9ังเดมิทDีเรา าได ◌ ้
 
 
 
เทคนคิเหลา่น9ีจะชวยใหเ่ราเกบ็ขอ้มลูทDีสง้ไปยงัเซร่ฟ์เวอรข์องเราให ิ◌ป้ลอดภยัแ 
ละอนุญาตให ◌ค้ณุเกบ็ข ◌อ้มลูดบิไว ◌ใ้นอปุกรณข์องคณุ 
 
แม ◌เ้ราจะไมส่ามารถแจ ◌ง้รายการข ◌อ้มลูทกุประเภททDีเราเกบ็รวบรวมได ◌ ้ 
แตเ่ราได ◌พ้ยายามทํารายการด ◌า้นลา่งเพDือให ◌ค้ณุมคีวามเข ◌า้ใจโดยทDัวไปเกDีย 
บประเภทและตวัอยา่งข ◌อ้มลูทDีเราเกบ็รวบรวมและชย่ใหคณุเขา้ใจความหมาย ้ 
ของเรา 
 
ยกตวัอยา่งเชน:◌ ่
 

• แอปพลเิคชนมอืถอืของเราเกบ็รวบรวมขอัมลูเกDียวกบัขอ้ความตวัอกัษรส ้9ั  
น ๆ บนอปุกรณม์อืถอืของคณุและข ◌อ้ความอเีมล 
แมวา่แอปพลเิคชน้มอืถอือาจสแกนขอัความดงักลา่วท9ังหมดบนโทรศพ้ท์ ัของคณุ 
แตเ่ราจะเกบ็เพยีงข ◌อ้มลูทDีจํากดับางประการเกDียวกบัแตล่ะข ◌อ้ความ 
(และอปัโหลดไปยงัเซรฟ์เวอร)์◌ ิยกตวัอยา่งเชน่ 
แอปพลเิคชนมอืถอือาจนับจํานวนขอัความทDีไดรั้บและตราเวลา◌ ้
แลวจับคูผู่ส้ง้เขา่กบัรายชอ้สถาบนัการเงนิทDีไดDืรับเลอืก ้
มนัยงัอาจสแกนเน9ือหาขอความส ้าํหรับคยีเ์วริด์ทDีระบลุว่งหนาบางประเภ ้
ท และทําเครDืองหมายเมDือข ◌อ้ความประกอบไปด ◌ว้ยคยีเ์วริด์ดงักลา่ว 



จะมกีารสงเฉพาะขอ่มลูน9ีไปยงัเซร้ฟ์เวอรข์องเราและไมส่งิขอ่มลูดบิทDีอยู่d เบ9ืองหลงั  
• แมวา่แอปพลเิคชน้มอืถอืของเราอาจสแกนและประมวลผลรายชอัผูต้ดิต่Dื 

อในสมดุโทรศพทข์องคณุบนอปุกรณม์อืถอื ั 
แตจ่ะไมม่กีารสงชอ่และรายละเอยีดการตดิตอ่ไปยงัเซDืรฟ์เวอรข์องเรา◌ ิ
จะมกีารสงขอ่มลู ้เชน่ 
จํานวนผูต้ดิตอ่ในสมดุโทรศพทไ์ปพรัอมกบัพารามเิตอร์dเชน่ 
"เปอรเ์ซน็ตข์อง SMS ทีlสง่ไปยงัผูต้ดิตอ่เทยีบกบัหมายเลขใหม"่  

• แมวา่แอปพลเิคชน้มอืถอืของเราอาจสแกนและประมวลผลรายการแอปพั 
ลเิคชนของคณัุ 
กลา่วคอืขอมลูเกDียวกบัรายการแอปพลเิคชน้ทDีตดิต9ังบนอปุกรณม์อืถอืขอ ังคณุ  
แตเ่ราจะเกบ็รวบรวมเฉพาะข ◌อ้มลูทDีเกDียวข ◌อ้งกบัตวัตนและความถDีในกา 
ชแอปพลเิคชน้ดงักลา่วเทา่นั9นั 
และไมเ่กบ็ขอมลูเกDียวกบักจิกรรมทDีคณุเขา้รว่มในแอปพลเิคชน้ดงักลา่ว ั

 
 
คณุใชขอ้มลูของฉ ้◌นัอยา่งไร? 
 
เราใชขอ้มลูของคณุเพDือประเมนิสขุภาพและสถานะทางการเงนิของคณุเพDืออนุ ้ 
ญาตใหสถาบนัการเงนิตดัสน้ใจวา่จะมอบเงนิกูห้รอืบรกิารทางการเงนิอDืน ิๆ ให 
◌ก้บัคณุหรอืไม ่
 
 
เรายงัใชขอ้มลูของคณุเพDือ:◌ ้- 
 

• รับการประเมนิเกDียวกบัความสามารถในการชาระหน9ีของคณํุ  
ซงรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการประเมนิความน่าจะเป็นทDีคณุจะผดิสDึญญา◌ ั
ตอ่ขอผกูมดัในการชา้ระหน9ีตามขอบเขตสํญญาตามขอักําหนดของบรกิา◌ ้
รทางการเงนิ;  

• ประเมนิความสนใจของคณุในการรับบรกิารทางการเงนิโดยใชอลักอรทิมึ ้และการสร 
◌า้งโมเดลคณติศาสตร;์ 

 
จะมกีารใชท้ีlอยู ่IP ของอปุกรณข์องคณุเพืlอสบืสวนและป้องกนัการทจุรติ สแปม มลัแวร ์
การขโมยอตัลกัษณบ์คุคล หรอืการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตใด ๆ 
หรอืกจิกรรมอนัมชิอบดว้ยกฎหมายอืlนใดเนืlองจากเป็นสว่นหนึlงของวธิกีารป้องกนัการทจุรติเพยีงเท่
านัdน 
 
คณุอาจถอดถอนความยนิยอมของคณุในการรับโฆษณาและการตลาดเฉพาะท 
างจากเราและสถาบนัการเงนิได ◌ท้กุเมDือ 
 
คณุแบง่ปนัขอ้มลูของฉ ◌นัหรอืไม?่ 

เราแบง่ปันผลการประเมนิเครดติของคณุกบัสถาบนัการเงนิทDีคณุทําการสมคัรร 



 
บรกิารทางการเงนิ  
และจะแบง่ปันวา่คณุยนิดทีDีสอสารโดยตรงกบัสถาบนัการเงนิหรอืไมห่ากสถา◌Dื 
บนัการเงนิทําการร ◌อ้งขอ  
เรายงัอาจแบง่ปันข ◌อ้มลูของคณุในวธิตีอ่ไปน9ี:  
เมDือกฎหมายอนุญาตหรอืเมDือจําเป็ นทDีต ◌อ้งปฏบิตัติามกระบวนการทางกฎหมา 
ทDีถกูตอง;◌ ้เมDือจําเป็นในการปกป้องและคุม้ครองสทธdิหรอืทรัพยส์นิของ ิ
CredoLab ซงประกอบไปดDึวยความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา;◌ ้
เมDือจําเป็นในการปกป้องความปลอดภยัสวนบคุคล ่ทรัพยส์น ิหรอืสทธdิอDืน ิๆ 
ของสาธารณะ CredoLab หรอืลกูค ◌า้หรอืพนักงานของตน;  
หรอืหากมคีวามเชอมโยงกบัการขายธรุกจิของเราท9ังหมดหรอืในบางสDืวน่ 
หากเราเข ◌า้รว่มในกควบรวมกจิการ การเขาซอ้กจิการ9ื หรอืการขายสนทรัพย์ ิ 
เราจะปฏบิตัติามนโยบายความเป็นสวนตวัน9ี◌ ่
และจะมกีารแจงใหผู้ใ้ชท้Dีไดรั้บผลกระทบรับทราบหากเราถา่ยโอนขอ้มลูสว้นตวั ่
ใด ๆ ไปยงับคุคลทDีสาม  
หรอืหากจะมกีารจัดการขอมลูสว้นตวัภายใตน่โยบายความเป็นสว้นตวัอDืน่ ๆ ซงเปึ็D 
นผลมาจากการดําเนนิการดงักลา่ว 
 
คณุเก็บขอ้มลูของฉ ◌นัไวน้านเพยีงใด? 
 
เพDือใชงานและปรับปรงุความสามารถในการทํางานของแอปพลเิคชน้มอืถอืและ◌ ั 
เพDืออปัเดตใบคะแนนเครดติทDีพัฒนาข9ึนมาเพDือลกูคาซง้เป็นสถาบนัการเงนิDึ 
เราจะเกบ็ข ◌อ้มลูของคณุไว ◌น้านถงึสาม 3 ปี 
ยกเว ◌น้วา่คณุร ◌อ้งขอให ◌เ้ราลบข ◌อ้มลูของคณุออกกอ่นหน ◌า้นั9น 
 
ฉนัมสีทธLิใดตอ่ขอ้มลูของฉนั?◌ ิ
 
คณุมสีทธdิในการถามเราเกDียวกบัขอิมลูทDีเราประมวลผลเกDียวกบัคณุ ้
วตัถปุระสงคแ์ละลกัษณะทDีแท ◌จ้รงิของการประมวลผล และเพDือมอบข 
◌อ้มลูเกDียวกบัผ ู◌ท้Dีเราแบง่ปันข ◌อ้มลูด ◌ว้ย  
คณุมสีทธdิในการรอิงขอให ้◌เ้ราทําการอปัเดตหรอืลบข ◌อ้มลูของคณุได ◌ท้กุเมDือ 
(โดยมขีอแมว้า่การดําเนนิการดงักลา่วจะไมส่ง้ผลกระทบตอ่บรกิารทDีเรานําเสน่ 
อให ◌ก้บัคณุ)  
โปรดทราบวา่เราอาจปฏเิสธการรองขอซง้มคีวามเสDึยงตอ่ความเป็นสDีวนตวัของ ่
ผูอ้Dืนหรอืไมส่มเหตสุมผลหรอืเกดิข9ึนซ9ําๆ 
หรอือาจทําใหเาตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งไมส่มสว้น่ 
โปรดทราบวา่เราอาจเกบ็ขอมลูของคณุหลงัจากทDีคณุเลกิเป็นผูใ้ช ้◌ ้ยกเว 
◌น้วา่คณุร ◌อ้งขอให ◌เ้ราลบข ◌อ้มลูของคณุออก  
(แตโ่ดยปกตแิล ◌ว้เราจะไมเ่กบ็ข ◌อ้มลูของคณุนานเกนิกวา่ทDีมคีวามจําเป็ นอย 
มเหตสุมผลตามวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ข ◌อ้มลูดงักลา่ว) 



คณุมสีทธdิในการคาดหวงัวา่เราจะปกป้องขอิมลูของคณุและรักษาใหป้ลอดภยั ้เราทํางานเป็ 
นอยา่งหนักเพDือปกป้องCredoLab  
และผูใ้ชของเราจากการเขา้ถงึทDีไมไ่ดรั้บอนุญาต ้หรอืการปรับเปลDียน 
การเปิดเผยหรอืการทําลายข ◌อ้มลูทDีเราครอบครองโดยไมไ่ด ◌รั้บอนุญาต โดยเฉพาะอยา่งยDิง: 
เราปฏบิตัติามนโยบายความเป็นสวนตวัเกDียวกบัขอ่มลูท9ังหมดทDีเราเกบ็จากคณุ;◌ ้ 
เราจํากดัการใชและการเปิดเผยขอ้มลูของคณุ ้ 
และทํางานเพDือยนืยนัวา่ทกุคนทDีเราแบง่ปันข ◌อ้มลูดงักลา่วด ◌ว้ยจะจัดการต 
ลดงักลา่วโดยมอบความเป็นสวนตวัและความปลอดภยัในระดบัทDีคูค่วร;◌ ่ 
และเราไดปรับใชว้ธิปีฏบิตัทิางกายภาพ ้ 
ทางเทคนคิและทางการบรหิารซงเป็นทDียอมรับในวงการเพDือป้องกนัและรักษาคDึ 
วามปลอดภยัให ◌ก้บัข ◌อ้มลูทDีเกบ็  
คณุมสีทธdิทDีจะรอิงเรยีนกบัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูทDีเกDียวขอ้งส ้าํหรับการละเม ิ
ดกฎหมายคุม้ครองขอมลูทDีปรับใชไ้ด ้◌ ้
 
คณุไดท้าํการเปลAียนแปลงใดเมAือเร็ว ๆ น?ีP 
 
เราสงวนสทธdิในการเปลDียนแปลงนโยบายความเป็นสวินตวัน9ีไดท่กุเมDือและจะระ◌ ้
บวุนัทDีทDีมกีารอปัเดตนโยบายความเป็นสวนตวัครั9งลา่สดุ ่
หากมกีารเปลDียนแปลงในเน9ือหาสําคญั  
เราจะเน ◌น้ยํ9าการเปลDียนแปลงดงักลา่วและจะพยายามเตอืนให ◌ค้ณุทราบโดยตรง หากเป็ นไปได ◌ ้ 
เรายงัจะเกบ็นโยบายความเป็นสวนตวัฉบบักอ่นหน่าน9ีไวใ้นหน่วยเกบ็ถาวรเพDือใ◌ ้ห 
◌ค้ณุตรวจสอบ 
 
การเปลDียนแปลงเมDือเร็ว ๆ น9ี: ในการอปัเดตครั9งลา่สดุของเรา 
เราไดอธบิายใหช้ด้เจนถงึวธิกีารทDีเราเกบ็รวบรวม ัใช ◌ ้ 
และแบง่ปันข ◌อ้มลูของคณุ 
โดยเฉพาะอยา่งยDิงวธิกีารทDีเราอนุญาตใหผูใ้ชทํ้าการเลอืกและมาตรการทDีเราใ◌ ้ 
ชเพDือปกป้องตวัตนของผูใ้ชผ้า่นทางผลติภณัฑข์องเรา◌ ้
 
ฉนัจะตดิตอ่คณุไดอ้ยา่งไร? 
 
หากคณุมคํีาถามใด ๆ เกDียวกบันโยบายน9ีหรอืเน9ือหาใด ๆ ข ◌า้งต ◌น้ 
โปรดสงอเีมลหาเราทDี◌p่rivacypolicy@credolab.com 
คณุยงัอาจตดิตอ่เราทางจดหมายไดCredoLab◌ท้Dี Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 
168 Robinson Road, Singapore 068912 
 
ฉนัควรทราบอะไรอกีหรอืไม?่        คณุสามารถยกเลกิการรวบรวมการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูของคณุโดยลบแอปพลเิคชนั CredoApp หรอื CredoApply ออกจากอปุกรณม์อืถอืของคณุและ / หรอืรอ้งขอใหเ้ราลบขอ้มลูของคณุ 
เราต ◌อ้งการข ◌อ้มลูจากคณุเพDือให ◌ม้อบบรกิารตามวตัถปุระสงคไ์ด ◌อ้ยา่งเหมาะส 
ความสามารถในการทํางานบางสวนหรอืท9ังหมดในบรกิารของเรานั9นอาจไมแ่ม่l 
นยําหรอืไมส่ามารถใชงานไดห้ากคณุเลอืกทDีจะไมแ่บง่ปันข ้◌อ้มลูกบัเรา  
เว็บไซตห์รอืผลติภณัฑข์องเราอาจประกอบไปดวยลงิกท์Dีสง้ไปยงัเว็บไซตห์รอื ่ 
ปลายทางภายนอกอDืน ๆ 
ทDีจัดการโดยบคุคลทDีสามหรอืสงมาจากสถานทDีเหลา่นั9นเป็นระยะ◌ ่
หากคณุตดิตามลงิกไ์ปยงัปลายทางเหลา่น9ี(เชน่ ขอเสนอบนรา้นคา้แอปมอืถอื ้



ฯลฯ) โปรดทราบวา่เว็บไซตเ์หลา่นั9นจะมนีโยบายความเป็นสวนตวัของตนเอง ่
เมDือคณุอยูบ่นเว็บไซตเ์หลา่นั9น คณุจะอยูภ่ายใต ◌น้โยบายเหลา่นั9น 
ดงันั9นคณุจงึควรอา่นและทําความเขาใจกอ่นทDีจะสง้ขอ่มลูสว้นตวัไปยงัเว็บไซต์l 
เหลา่นั9น 


