
นโยบายความเปน็สว่นตวั  

 

บทน า 

เรา, Saledo Global LLC ("บร ิษัท", "พวกเรา" หรือ "เรา") เข้าใจว่า 

คุณต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นการส่วนตัว 

และให้ความส าคัญกับการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและส่วนตัว 

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา 

(“ผ ู้ใช้” หรือ “คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีแสดงแนวทางปฏิบัติของเรา 

เก่ียวกับการเก็บรวบรวม, การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณผ่านการใช้งานเว็บไซต์, 

แอปพลิเคช่ัน และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นใด ที่เราใช้เพื่อให้บริการ (เรียกรวมกันว่า 

“บร ิการ”) 

นโยบายความเปน็สว่นตวันี้ 

เป็นส่วนหนึง่ของข้อตกลงการบรกิารของเราและรวมอยูใ่นอา้งองิ 

เราขอแนะน าใหค้ณุอา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวโดยละเอยีด 

และใชข้อ้มลูทีม่ใีห้เพือ่ท าการตัดสนิใจ โดยการใชบ้รกิารของเรา 

คุณได้เหน็ด้วยกบัขอ้ก าหนดของนโยบายความเปน็สว่นตวันี้ 

และการใช้บรกิารของคณุอยา่งตอ่เนือ่ง ถือเป็นขอ้ตกลงอยา่งตอ่ไปของคณุ 

ต่อนโยบายความเป็นสว่นตัวนี ้รวมถงึการอปัเดทใด ๆ   

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี คุณจะได้ทราบถึงข้อมูล:  

 เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูประเภทใด 

 คุ้กกี้ 

 เราใช้ขอ้มลูทีเ่กบ็ได้อยา่งไร 

 เราแบ่งปันขอ้มลูกบัใคร และมวีตัถุประสงคใ์ด  

 โฆษณา 

 ระยะเวลานานแค่ไหน ที่เราเกบ็ขอ้มลูที่เรารวบรวม 

 เราจะปกปอ้งข้อมลูของคณุไดอ้ยา่งไร 

 การตลาด 

 วิธีติดต่อเรา 

เรารวบรวมข้อมูลสองประเภทจากผู้ใช้ของเรา  



•ข้อมูลประเภทแรก คือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่ระบุลูกค้า หรือ 

บุคคลอื่น หรือ อาจใช้ความพยายามพอสมควรในการระบุตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

ซึ่งรวมถึงต่อไปน้ี:  

• รายละเอยีดการลงทะเบียน: เมื่อคุณเปิดบัญชี และลงทะเบียนใช้บริการของเรา 

คุณจะถูกขอให้แจ้งข้อมูลบางอย่างกับเรา 

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนประกอบด้วย ช่ือของคุณ หมายเลขโทรศัพท์, 

อีเมล, ที่อยู่, รหัสผ่าน, ข้อมูลเก่ียวกับสกุลเงินของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจต้องการ 

ในการให้บริการ   

• เอกสารที่ใช้ระบุตัวตน: ในฐานะที่จ าเป็นส าหรับการท าธุรกรรมผ่านช่องทางการบริการ 

คุณอาจถูกขอส่งเอกสารบางอย่างท่ี บริษัทต้องการ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

เพื่อใช้เป็นหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน, หลักฐานการอยู่อาศัย, และหลักฐานการ กองทุน 

เอกสารและข้อมูลดังกล่าว อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขประจ าตัวบัตรประชาชน, 

หนังสือเดินทาง, หมายเลขทะเบียนภาษี เป็นต้น เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อประเมินประสบการณ์การเทรดและประเมินปัจจัยเสี่ยงของคุณ   

•ข้อมลูอ ุปกรณ์: เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ของคุณ เช่น 

ข้อมูลต าแหน่งทางภูมิศาสตร์, IP Address, สิ่งท่ีระบุตัวตนที่ไม่ซ้ ากัน (เช่น MAC address 

และ UUID) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของคุณผ่านบริการเรา   

ข้อมูลประเภทท่ีสอง คือ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ 

ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ใช้ ซึ่งอาจมีให้แล้ว หรือ รวบรวมผ่านทางการใช้บริการของคุณ 

(“ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสว่นบคุคล”) เราไม่รับรู้ถึงตัวตนของผู้ใช้ 

ที่มีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล  

• ข้อมูลทางเทคนคิ: เพื่อปรับปรุงการท างานบริการ 

และเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น 

เรารวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งมาจากอุปกรณ์ของคุณ 

รวมไปถึงข้อมูลซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ 

และระบบปฏิบัติการที่อุปกรณ์ของคุณใช้, การต้ังค่าภาษา, เวลาในการเข้าถึง 

และช่ือโดเมนที่คุณเช่ือมโยงกับบริการ เป็นต้น)   

• ข้อมูลการวเิคราะห์: เราเก็บข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการของคุณ เช่น 

การใช้งานของแอปพลิเคชัน, ล็อกไฟล์, กิจกรรมของผู้ใช้ (เช่น หน้าเว็บที่ดู, 

ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บน้ัน, การเรียกดูออนไลน์, คลิก, การกระท า เป็นต้น), เวลา, 



แสตมป์, การแจ้งเตือน เป็นต้น ข้อมูลน้ี ถูกรวบรวม เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 

และข้อบกพร่องรวม ถึงเพื่อการวิจัย และการวิเคราะห์ เก่ียวกับการใช้บริการของคุณ   

• สถิติ: เราอาจเก็บและแบ่งปันกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แก่นักเทรดผู้อื่น 

ซึ่งอาจรวมถึงสถิติพื้นฐานของคุณ, 

เปอร์เซ็นต์การคาดการณ์ท่ีถูกต้องท่ีคุณท าในประวัติการเทรด, 

สินทรัพย์ที่ท าก าไรมากที่สุด, จ านวนการคาดการณ์ถูกติดต่อกันที่ดีที่สุดที่คุยเคยท ามา 

เป็นต้น   

•ข้อมลูทีไ่มร่ะบุตัวตน: เราอาจไม่เปิดเผยตัวตน หรือ ยกเลิกการระบุข้อมูลที่เก็บโดยบริการ 

หรือ ผ่านวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวคุณได้ด้วยตนเอง 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมหรือไม่ระบุตัวตนของเราน้ัน 

ไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดใด ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี 

และเราอาจเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ โดยไม่มีข้อจ ากัดและไม่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ   

หากเรารวมข้อมูลส่วนบุคคล เข้ากับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันน้ัน จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

ตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวถูกรวมเข้าด้วยกัน 

คุกกี้และเทคโนโลยกีารตดิตามอืน่  

เราและพันธมิตรทีน่ ่าเชือ่ถอื ได้ใช้คุกก้ีและเทคโนโลยีอื่น ๆ 

ในบริการที่เก่ียวข้องของเรารวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเข้าถึงบริการของเร

า 

"คุกก้ี" เป็นข้อมูลขนาดเล็ก ที่เว็บไซต์ก าหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณ 

ในขณะที่คุณก าลังดูเว็บไซต์ คุกก้ีมีประโยชน์มาก 

และสามารถน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย วัตถุประสงค์เหล่าน้ี 

รวมถึงช่วยให้คุณสามารถน าทางระหว่างหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, 

เปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างโดยอัตโนมัติ, จดจ าการต้ังค่าต่าง ๆ ของคุณ 

และท าให้การโต้ตอบระหว่างคุณกับบริการของเรารวดเร็วและง่ายขึ้น คุกก้ี 

ยังใช้เพื่อช่วยให้โฆษณาที่คุณเห็นน้ัน เก่ียวข้องกับคุณและตรงกับความสนใจของคุณ 

และยังรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับการใช้บริการของเรา 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกก้ีประเภทต่อไปน้ี:  



a. 'คุกกี้เซสชนั' ซึ่งจัดเก็บไว้ช่ัวคราว ในระหว่างการเรียกดู 

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ 

และจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ;    

b. 'คุกกี้ถาวร' ซึ่งเว็บไซต์ของเราจะอ่านเท่าน้ัน 

ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะเวลาหน่ึง 

และจะไม่ถูกลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์  

คุกก้ีดังกล่าวจะถูกใช้ เมื่อเราต้องการทราบว่า คุณคือใคร เพื่อการเข้าชมซ้ า เช่น 

เพื่อให้เราสามารถเก็บการต้ังค่าของคุณ ส าหรับการลงช่ือเข้าใช้ครั้งต่อไป;    

ค. 'คุกกี้บุคคลที่สาม' ซึ่งก าหนดโดยบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่แสดงเน้ือหาบนหน้าเว็บ 

ที่คุณก าลังดู ตัวอย่างเช่น บริษัทวิเคราะห์บุคคลที่สาม 

ที่ติดตามและวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บของเรา   

คุกก้ีไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ แต่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราจัดเก็บเก่ียวกับคุณ 

อาจถูกเช่ือมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บและรับจากคุกก้ี 

คุณสามารถลบคุกก้ีได้โดยท าตามค าแนะน าของการต้ังค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม 

หากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกก้ี คุณสมบัติบางอย่างของบริการของเรา 

อาจท างานไม่สมบูรณ์ และประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของคุณอาจได้รับไม่เต็มที่  

นอกจากน้ี เรายังใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Google Analytics" 

เพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการของคุณ Google Analytics รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

เช่น ความถ่ีที่ผู้ใช้เข้าถึงบริการ, หน้าใดในเว็บไซต์ที่เข้าชมเมื่อมีการเข้าเว็บไซต์ เป็นต้น 

เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจาก Google Analytics เพื่อปรับปรุงบริการของเราเท่าน้ัน Google 

Analytics รวบรวมที่อยู่ IP 

ที่ก าหนดให้คุณในวันที่คุณเข้าชมเว็บไซต์มากกว่าช่ือของคุณหรือข้อมูลระบุตัวอื่น ๆ 

เราจะไม่รวมข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้งาน Google Analytics 

เข้ากับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ความสามารถของ Google 

ในการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics 

เก่ียวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณน้ี ได้ถูกจ ากัด โดยเงื่อนไขการใช้งาน Google 

Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google  

เราใช้ขอ้มลูทีเ่กบ็ได้อยา่งไร  

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลที่เรารวบรวม 

ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี:  

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://policies.google.com/privacy


ในการต้ังค่าบัญชีของคุณ และเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ของเรา (เช่น 

เพื่อสร้างและต้ังค่าบัญชีการเทรด, ประเมินประสบการณ์การเทรดของคุณ, 

เสนอบริการการเทรดในผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง เป็นต้น)   

เพื่อระบุและตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงบริการของคุณ    

เพื่อสื่อสารกับคุณ และแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุง รวมไปถึงอัปเดทบริการล่าสุดของเรา 

   

ในการท าการตลาดเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ หรือ 

ของพันธมิตรทางธรุกิจและทางการตลาดของเรา (ดูรายละเอียดด้านล่างภายใต้ 

“การตลาด”);    

เราแบ่งปันขอ้มลูทีเ่รารวบรวมไวใ้หก้ับใครบ้าง  

เราไม่เช่า, ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลบริษัทของคุณ แก่บุคคลที่สาม 

ยกเว้นตามกรณีท่ีอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี 

เราอาจถ่ายโอน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง บร ิษัทในเครอืของเรา และ 

บร ิษัททีเ่ป็นพนัธมิตรกับเรา นอกจากน้ีแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บร ิการบคุคลทีส่าม หรือ พันธมิตรของเราที่เช่ือถือได้ 

เพื่อวัตถุประสงค์ดังน้ี: (1) ตรวจสอบตัวตนและยืนยันรายละเอียดบัญชีของคุณ (2) 

การจัดเก็บ หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา (เช่น ผู้ให้บรกิาร Cloud 

Computing) (3) ช่วยเราในการด าเนินธุรกิจให้บริการและปรับปรุงบริการ (4) 

ด าเนินการวิจัย, การวินิจฉัยทางเทคนิค และการวิเคราะห์เก่ียวกับบริการ และ (5) 

สื่อสารในเรื่อง สื่อส่งเสริมการขายและข้อมูล ตามนโยบายการตลาดของเรา (ดูรายละเอียด 

ด้านล่างภายใต้ หัวข้อ “การตลาด”)  

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลใดที่คุณส่งผ่านบริการ 

หากเรามีความเข้าใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เป็นประโยชน์ หรือ 

จ าเป็นตามสมควรเพื่อการดังน้ี: (1) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบัง คับ, 

กระบวนการทางกฎหมาย หรือ ค าขอของรัฐบาล (2) บังคับใช้นโยบายของเรา 

(รวมไปถึงข้อตกลง) รวมไปถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) ตรวจสอบ, 

ตรวจจับ, ป้องกันหรือด าเนินการเก่ียวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ 

การกระท าผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือ กรณีสงสัยว่ามีการทุจริต หรือ ปัญหาด้านความปลอดภัย 

(4) เพื่อสร้าง หรือ ใช้สิทธิของเรา ในการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย (5) 



ป้องกันอันตรายต่อสิทธ์ิ, ทรัพย์สิน, ความปลอดภัย, ผู้ใช้ของเรา, ตัวคุณ หรือ บุคคลที่สาม 

หรือ (6) เพื่อจุดประสงค์ในการร่วมมือกับกฎหมาย  

เพื่อเผยแพร่โฆษณาแก่คุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา (ดูรายละเอียดด้านล่างภายใต้หัวข้อ 

“โฆษณา”);    

เพื่อด าเนินการวิจัย หรือ ด าเนินการวิเคราะห์แบบไม่ระบุช่ือ 

เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเรา ตามความต้องการและความสนใจของคุณ    

เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาบริการของเรา รวมไปถึงตอบข้อสงสัยของคุณ    

เพื่อตรวจสอบการละเมิด และบังคับใช้นโยบาย ตามที่กฎหมาย, ข้อบังคับ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐก าหนด หรือ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล หรือ กระบวนการทางกฎหมาย 

หรือ ตอบสนองต่อค าขอของรัฐบาล และ   

เพื่อตรวจสอบการท าธุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฉ้อโกง, การฟอกเงิน 

และการโกง   

หน่วยงานบังคับใช้ และ/หรือ ในกรณีท่ีเราพบว่า จ าเป็นเพื่อบังคับใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือ สิทธ์ิตามกฎหมายอื่น ๆ 

การรวบรวมขอ้มลูของบุคคลที่สาม 

นโยบายของเรา เน้นที่การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเท่าน้ัน 

ในกรณีท่ีคุณเปิดเผยข้อมูลของคุณ แก่บุคคลอื่น ผ่านบริการของเรา (เช่น 

จากการคลิกที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ) หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ 

แอปพลิเคชันอื่น ๆ 

กฎที่แตกต่างกันอาจน าไปใช้กับการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยไป  

เป็นสิ่งส าคัญ ที่จะต้องทราบว่า บริการบุคคลที่สามน้ี 

อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง 

และเราแนะน าให้คุณอ่านนโยบายน้ีอย่างละเอียด การรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน 

หรือ บริการของบุคคลที่สาม จะไม่ใช่ค าแนะน าของเว็บไซต์ หรือ บริการดังกล่าว 

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อาจมีข้อมูล หรือ บริการที่ผิดกฎหมาย, ไม่มีเหตุผล หรือ 

ใครอาจพบว่าไม่เหมาะสม หรือ เป็นการล่วงละเมิด ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือ 

บริการของบุคคลที่สามน้ัน 

เราขอแนะน าให้คุณอ่านและท าความเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และบริการ, 

การรับประกัน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่าน้ัน และขอให้แน่ใจว่า 



คุณยอมรับข้อก าหนดเหล่าน้ัน คุณรับทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์, บริการ 

หรือ ค าอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่าน้ัน ที่คุณได้รับบริการจากเว็บไซต์ หรือ 

แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สาม หรือ 

เน้ือหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี 

นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี ไม่ได้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามใด ๆ 

คุณแบกรับความเสี่ยงท้ังหมดโดยเจตนาและรับรู้เป็นอย่างดี เรื่องของการใช้เว็บไซต์ หรือ 

แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ คุณยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบใด 

ๆ เก่ียวกับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือ บริการของบุคคลที่สามดังกล่าว 

และการใช้งานของคุณ 

โฆษณา 

เราอาจใช้เทคโนโลยีการโฆษณา เพื่อเผยแพร่โฆษณา 

(รวมถึงก าหนดเป้าหมายของโฆษณา) เมื่อคุณใช้บริการของเรา 

เราอาจใช้บุคคลที่สามและแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม 

ก็เพื่อช่วยในการประเมินความส าเร็จของแคมเปญโฆษณา 

และช่วยเราก าหนดเป้าหมายผู้ใช้อีกครั้ง 

คุณอาจยกเลิกโฆษณาของบุคคลที่สาม รวมไปถึงเครือข่ายที่ด าเนินการโดยสมาชิกของ 

Network Advertising Initiative (“NAI”) และ Digital Advertising Alliance (“DAA”) 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม เก่ียวกับการปฏิบัติน้ีโดย NAI และ DAA และตัวเลือกของคุณ 

เก่ียวกับการใช้ข้อมูลโดยบริษัทเหล่าน้ี, รวมถึงวิธีการยกเลิกเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม 

ที่ด าเนินการโดย NAI และ DAA โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ 

www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp และ www.aboutads.info/choices  

เป็นระยะเวลานานแคไ่หน ที่เราเกบ็ขอ้มลู? 

เราให้ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ัน 

เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตข้อมูล 

สามารถกระท าได้โดยส่งอีเมลถึงเรา 

ได้ที่ อีเมลprivacy@olymptrade.com นอกจากน้ีแล้ว 

คุณยังสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาด หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ทั้งน้้ีจะยกเว้น 

ประวัติการท าธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง) 

กระท าได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@olymptrade.com เช่นกัน 

โปรดพึงระลึกว่า หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบ 

ไม่เช่นน้ันแล้วเราจะเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมไว้นานเท่าที่จ าเป็น 

mailto:privacy@olymptrade.com
mailto:privacy@olymptrade.com


เพื่อให้บริการและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย, แก้ไขข้อพิพาท 

และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา  

เราอาจแก้ไขเติม หรือ ลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ถูกต้อง 

ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเราเอง 

เราจะปกปอ้งข้อมลูของคณุไดอ้ยา่งไร? 

เราใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ในการติดต้ังและบ ารุงรักษาความปลอดภัยของบริการ 

ที่เราน าเสนอและข้อมูลของคุณ เราใช้ขั้นตอนและนโยบายตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานของเรา 

และป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูล 

แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระท าของผู้ที่เข้าถึง หรือ 

ละเมิดบริการโดยไม่ได้รับความยินยอม และเราจะไม่รับประกัน, แสดง, 

แจ้งโดยนัยหรือประการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงดังกล่าว  

หากคุณรู้สึกว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ได้รับการปฏิบัติตามนโยบายของเรา หรือ 

หากมีบุคคลใดพยายามที่จะละเมิดบริการของเรา หรือ ด าเนินการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

โปรดติดต่อเราโดยตรงท่ี privacy@olymptrade.com 

 

การตลาด  

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ช่ือ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

ใช้เองหรืออาจจะใช้โดยผู้รบัจา้งบุคคลทีส่ามของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ 

ในการจัดหาสื่อส ่งเสรมิการขายที่เกีย่วข้องกบับรกิารของเรา 

รวมถงึผลติภณัฑบ์รกิารเวบ็ไซต ์

และแอปพลเิคชนัที่เก่ียวข้องกับพันธมติรทางธรุกจิและบรษิทัในเครอื (เรียกรวมกันว่า 

“พันธมิตรทางการตลาด”) ซึ่งเราเช่ือว่าคุณอาจสนใจ 

นอกจากน้ี เรายังอาจแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่พันธมิตรทางการตลาด 

เพื่อจุดประสงค์ในการมอบข้อเสนอทางการตลาดที่แตกต่างให้คุณ หรือ 

พันธมิตรทางการตลาดของเรา มีความเช่ือว่าเก่ียวข้องส าหรับคุณ 

ด้วยความเคารพอย่างยิ่งในสิทธ์ิความเป็นส่วนตัวของคุณ เราได้จัดหาสื่อการตลาดแก่คุณ 

ที่มีคุณสามารถปฏิเสธการรับข้อเสนอทางการตลาดเพิ่มเติมจากเรา หรือ 
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จากพันธมิตรทางการตลาดของเราได้ นอกจากน้ี 

คุณสามารถแจ้งขอยกเล ิกสมาชกิและไมป่ระสงค์จะรบัรบัขอ้เสนอทางการตลาดโดยส่งข้อค

วามกลับมาพร้อมด้วยค าว่า "Remove" ไปที่อีเมล privacy@olymptrade.com 

หากคุณยกเลิกการสมัคร เราจะลบอีเมลของคุณ ออกจากรายช่ือส่งข้อมูลทางการตลาด 

และจากรายช่ือที่เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางการตลาดในอนาคตด้วย 

อย่างไรก็ตาม คุณอาจจ าเป็นต้องยกเลิกการสมัครรับข้อเสนอการตลาด 

ที่ส่งโดยพันธมิตรทางการตลาดของเราต่างหาก โปรดพึงระลึกว่า 

แม้ว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวการตลาดของเราแล้ว 

เราอาจจะส่งการอัปเดต และการแจ้งเตือนที่เก่ียวข้องกับบริการให้คุณต่อไปก็เป็นได้  

 

คุณร ับทราบและตกลงวา่ ด้วยการดาวนโ์หลด, การติดตัง้ หร ือการเขา้ถงึบรกิารของเรา 

เราอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ แก่พนัธมติรทีเ่ชื่อถอืได ้และพนัธมติรทางการตลาด 

ทั้งนี้ก็เพือ่จุดประสงคใ์นการท าการตลาดโดยตรงนัน่เอง การท าธรุกรรมขององค์กร 

เราอาจแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมของบริษัท (เช่น 

การขายธุรกิจส่วนใหญ่, การควบรวมกิจการการ, การโยกย้ายฐานข้อมูล, 

การรวมหรือการขายของสินทรัพย์ หรือ การโอนในการด าเนินงานของบริษัท) 

ในกรณีข้างต้น บริษัทท่ีได้มา หรือ ผู้รับโอน 

จะรับสิทธ์ิและภาระผูกพันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี 

 

ข้อมูลสาธารณะ 

บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งปันการเทรดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของตน ต่อสาธารณะ 

ผ่านบริการแบ่งปันการเทรดออนไลน์ของบริษัท (บริการ) ผู้ใช้สามารถสร้างลิงก์ 

เพื่อแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับการเทรดที่เสร็จสมบูรณ์ของตนเอง (ลิงก์) ใครก็ตามที่มีลิงก์ 

สามารถดูรายละเอียดของการเทรดได้  

ด้วยการใช้บริการน้ี คุณมีความเข้าใจอันเป็นอย่างดีและยอมรับว่า: 

1. ข้อมูลและเน้ือหาต่อไปน้ี จะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ถือว่ามีกรรมสิทธ์ิ 

โดยทุกคนสามารถเห็นได้ ในหรือนอกบริการของเรา รวมถึงหากพวกเขาเหล่าน้ัน 

อาจจะไม่มีบัญชีกับเรา  

− ช่ือ-สกุลคุณ 



− รูปภาพ/รูปโปรไฟล์ของคุณ (ถ้ามี) 

− สถานะบัญชีของคุณ (เช่น Advance) 

− พารามิเตอร์และเงื่อนไขของค าสั่งเทรดที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณ (สินทรัพย์อ้างอิง 

ตราสารทางการเงินอนุพันธ์ จ านวนเงินเทรด/ จ านวนการลงทุน เครื่องตัวคูณ (ถ้ามี) 

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอัตรา (ถ้ามี) แผนภูมิพร้อมอินดิเคเตอร์  

วันที่และเวลาในการท าการเทรด วันที่และเวลาที่ปิดค าสั่งเทรด เช่นเดียวกับพารามิเตอร์  

และเงื่อนไขอื่น ๆ หากจ าเป็นต้องยอมรับพารามิเตอร์ดังกล่าวเพื่อท าการเทรด) 

− ผลลัพธ์ทางการเงินของค าสั่งเทรดที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณ 

2. คุณให้สิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่จ ากัดจ านวนอย่างอิสระ 

และถือเป็นข้อมูลสาธารณะ บริษัทไม่ได้ริเริ่ม 

และไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้ 

3. ข้อมูลสาธารณะน้ี สามารถท าให้คุณระบุตัวตนคุณได้ได้ 

4. คุณผู้เดียวที่จะควบคุมการเข้าถึงลิงก์ได้ เมื่อคุณได้แชร์ลิงก์แล้ว 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยบุคคลอื่นที่เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านลิงก์ของคุณ 

 

การอปัเดตหรอืแกไ้ขนโยบายความเป็นสว่นตัว 

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว 

และนโยบายล่าสุดจะเผยแพร่บนเว็บไซต์อยู่เสมอ 

เราขอแนะน าให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีอยู่เป็นประจ า 

ด้วยว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น 

 

การลงทะเบียนและการอนุญาต 

 

ข้อมูลบริษัท 

Saledo Global LLC. 



เลขท่ีจดทะเบียน 227 LLC 2019 

ที่อยู่ First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, 

Kingstown, St. Vincent & the Grenadines 

วิธีติดต่อเรา 

หากคุณมีค าถามอื่น ๆ เก่ียวกับการบริการ หรือ ข้อมูลของคุณท่ีเราเก็บรวบรวมไว้ 

รวมไปถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ privacy@olymptrade.com  
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