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4LIFE PRIVACY POLICY 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ 4ไล้ฟ์ 
4Life Research USA, LLC (“4Life”) เคารพความเป็นสว่นตวัของท่าน และมีพนัธกิจที่จะปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคล

ของท่าน นโยบายความเป็นสว่นตวัความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะเป็นการอธิบายว่าเม่ือไหรแ่ละดว้ยเหตผุลอะไรบา้งที่    

4ไลฟ์้ และหุน้สว่นธรุกิจ (หรือเรียกโดยรวมว่า “ทางบรษิัท” หรือ “เรา”) และองคป์ระกอบขององคก์รในสว่นที่เก่ียวขอ้ง

จะท าการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ หุน้สว่นธุรกจิ และผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์  นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะ

อธิบายว่า ขอ้มลูดงักลา่วจะถกูน าไปใช ้ถกูจดัเก็บ และถกูถา่ยโอนอย่างไร รวมไปถึง เมื่อใดบา้งที่จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู

ดงักลา่ว นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะช่วยอธิบายเก่ียวกบัสิทธิในความเป็นสว่นตวัของท่านและท่านจะสามารถ

ใชส้ิทธินัน้ไดอ้ย่างไรบา้ง  

1. จดุประสงคข์องนโยบาย เราคือใคร และช่องทางการติดต่อเรา 

2. เราเก็บขอ้มลูใดของท่านบา้ง 

3. เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านดว้ยวิธีใดบา้ง 

4. เราน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปใชอ้ย่างไรบา้ง 

5. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. การถ่ายโอนขอ้มลูขา้มประเทศ  

7. ความปลอดภยัของขอ้มลู 

8. การเก็บรกัษาขอ้มลู 

9. สทิธิตามกฎหมายของท่าน 

10. อภิธานศพัท ์ 

 

 



 

(เริ่มมีผล 20.08.2564) 

 

1. ข้อมูลทีส่ าคัญและเราคือใคร  

จุดประสงคข์องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล  

นโยบายความเป็นสว่นตวัขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีจ้ะใหข้อ้มลูว่า 4ไลฟ์้มีการเก็บและประมวลผลของมลูสว่นบคุคลของ

ท่านอย่างไรบา้ง โดยรวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัการสั่งซือ้สินคา้ผ่านทางเว็บไซตข์องเรา การแสดงความเห็นบนหนา้เพจ

โซเชี่ยลมีเดียของเรา ขอ้มลูการสมคัรเป็นหุน้สว่นธรุกิจ การรวิีวสินคา้ ความเห็น หรือค าถาม หรือ การติดต่อหาเรา

ผ่านทางโทรศพัท ์อีเมล ์หรือผา่นช่องทาง “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต ์

 บรกิารของเราไม่มีจดุประสงคใ์นการใหบ้รกิารแก่เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี โดยเราจะไม่ท าการเก็บขอ้มลูสว่นบคุลคลหาก

เราทราบว่าผูใ้ชม้ีอายตุ ่ากว่า 18 ปี หากท่านมีอายตุ ่ากว่า 18 ปี โปรดอย่าใชห้รือใหข้อ้มลูใดๆเมื่อท่านเขา้ใชง้าน

เว็บไซตห์รือฟีเจอรใ์ดๆของเว็บไซต ์หรือเขา้ใชง้านฟีเจอรก์ารโตต้อบหรือการแสดงความเห็นที่เปิดสาธารณะบน

เว็บไซต ์หรือใหข้อ้มลูใดๆเก่ียวกบัตวัท่านใหเ้ราทราบ รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์ชื่อที่ใชแ้ทนตวัใน

เว็บไซต ์หรือ ชื่อที่ใชล้งชื่อเขา้ใชง้านที่ท่านใช ้หากเราพบว่าเราไดเ้ก็บหรือไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูท้ี่มีอายตุ ่ากว่า 

18 ปีโดยไม่มีการยืนยนัหรือการอนญุาตจากเราจะท าการลบขอ้มลูดงักลา่ว หากท่านสงสยัว่าเราอาจจะมีขอ้มลูใดๆ

จาก/ที่เก่ียวขอ้งกบัผูท้ี่มีอายตุ ่ากว่า 18 ปี กรุณาติดต่อเรา  

 

เป็นเรื่องส าคญัที่ท่านจะตอ้งอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัความเป็นสว่นตวัฉบบันีค้วบคู่ไปกบันโยบายความเป็น

สว่นตวัความเป็นสว่นตวัหรือนโยบายความเป็นสว่นตวัการประมวลผลขอ้มลูอย่างโปรง่ใสฉบบัอื่นๆที่เราจะไดแ้สดง

เม่ือเราขออนญุาตเก็บและน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปประมวลผล เพื่อใหท้่านไดท้ราบโดยละเอียดว่าท าไมเราจึง

ตอ้งใชข้อ้มลูของท่านและเราจะใชข้อ้มลูของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นสว่นตวัความเป็นสว่นตวัฉบบันีม้ีเพื่อ

ขยายความประกาศและนโยบายความเป็นสว่นตวัความเป็นสว่นตวัอื่นๆโดยไดม้ีจดุประสงคจ์ะหกัลา้งขอ้ความใน

ประกาศเหลา่นัน้ ทัง้นี ้อาจมีเนือ้ความเพียงบางสว่นของเอกสารฉบบันีท้ี่เก่ียวขอ้งหรือใชไ้ดก้บัท่านตามแต่

สถานการณ ์

 

เราคือใคร  

4Life Research USA, LLC และหุน้สว่นธุรกิจ (“4ไลฟ์้”, “เรา”, “เรา”, และ “ของเรา”) เป็นกลุม่บรษิัทนานาชาติที่

ใหบ้รกิารผลิตภณัฑแ์ละบรกิารดา้นสขุภาพผ่านช่องทาง (i) เว็บไซตข์อง 4ไลฟ์้ (แต่ละเว็บไซต)์ (ii) แอปพลิเคชนัและ
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เครื่องมือของ 4ไลฟ์้ (“แอป”) และ (iii) เครือข่ายหุน้สว่นธุรกิจอิสระ (“หุน้สว่นธุรกจิ”) โดยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

อาจจะถกูน าไปประมวลผลโดยสว่นงานต่างๆกนัของ 4ไลฟ์้เพื่อจดุประสงคท์ี่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัว่าคณุคือใคร โดย

รายชื่อของสว่นงานของ 4 ไลฟ์้ที่ท  าหนา้ที่ควบคมุขอ้มลูที่มีหนา้ที่ดแูลการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไดม้ี

แสดงไวใ้นภาคผนวก I ดา้นลา่ง 

 

ข้อมูลติดต่อ   

หากท่านมีค าถามเก่ียวกบันโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีห้รือระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวัของเรา หรือ

ตอ้งการอพัเดทขอ้มลูสว่นตวัของท่าน หรือใชส้ิทธิที่ในสว่นใดของท่านก็ตาม กรุณาติดต่อทีมผูด้แูลความเป็นสว่นตวั

ของเราได ้ตามช่องทางดงัต่อไปนี ้

ชื่อเต็มของสว่นงาน: Parent company is 4Life Research USA, LLC, Attn. Privacy Officer 

อีเมล:์ privacy@4life.com 

ที่อยู่ : 9850 S 300 W, Sandy, UT 84070 

หากท่านอาศยัอยู่ในสหภาพยโุรป โปรดทราบว่าท่านสามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัปัญหาเก่ียวกบัการปกปอ้งขอ้มลู

สว่นตวัของท่านไดก้บัหน่วยงานที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูลในประเทศของท่าน แต่อย่างไรก็ดี เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหาก

ท่านแจง้ใหเ้ราไดท้ราบถึงปัญหาที่ท่านมีก่อนที่จะรอ้งเรียนกบัทางหน่วยงานที่ก ากบัในประเทศของท่าน ดงันัน้ ขอให้

ท่านติดต่อเราก่อนเป็นอนัดบัแรก 

 
ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวและหน้าทีใ่นการแจ้งเราเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง  

เราทบทวนนโยบายความเป็นสว่นตวัของเราเป็นประจ า ฉบบัที่ท่านอ่านอยู่นีค้ือเวอรช์นัลา่สดุที่อพัเดทเม่ือวนัที่ 8 

สิงหาคม 2021 โดยท่านสามารถขอเอกสารเวอรช์นัก่อนหนา้นีไ้ดโ้ดยการติดต่อเรา 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในนโยบายความเป็นสว่นตวันีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เราจะโพสนโย
บายความเป็นสว่นตวัฉบบัที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้บนเว็บไซตข์องเรา และเวอรช์นัที่แกไ้ขก่อนหนา้จะถกูอพัเดทเพื่อที่ท่าน
จะไดเ้ขา้ใจว่ามีขอ้มลูประเภทใดบา้งที่เราจะจดัเก็บ เราจะใชข้อ้มลูของท่านอย่างไรบา้ง และเมื่อไหรบ่า้งที่เราจะสง่
ขอ้มลูของคณุต่อใหก้บัผูอ้ื่น เราจะแจง้เตือนใหค้ณุทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสว่นนีโ้ดยใหม้ีหนา้ต่างที่จะปรากฏ
ขึน้มาบนเว็บไซตเ์พื่อแจง้เตือนว่าไดม้ีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นสว่นตวั ซึ่งจะท าใหค้ณุเห็นไดอ้ย่างเด่นชดั
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง  
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เป็นเรื่องส าคญัที่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เรามีเก่ียวกบัท่านจะตอ้งเป็นขอ้มลูที่ตรงกบัความเป็นจรงิและเป็นขอ้มลูปัจจบุนั 

และในระหว่างที่ท่านยงัมีการติดต่อกบัเรา โปรดแจง้เราเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

 

ลิงกไ์ปยังเว็บไซตอ่ื์น 

เว็บไซตน์ีอ้าจมีลิงกไ์ปยงัเว็บไซต ์หรือ plug-ins หรือแอปภายนอก การคลิกบนลิงกด์งักลา่วหรือการอนญุาตใหม้ีการ

เชื่อมต่ออาจเป็นการอนญุาตใหเ้ว็บไซตภ์ายนอกเหลา่นีเ้ก็บหรือสง่ต่อขอ้มลูเก่ียวกบัคณุ เราไม่ไดค้วบคมุเว็บไซต์

ภายนอกเหลา่นีแ้ละไม่มีสว่นรบัผิดชอบกบันโยบายความเป็นสว่นตวัของพวกเขา เมื่อท่านออกจากเว็บไซตข์องเรา เรา

แนะน าใหท้่านอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัของเว็บไซตท์ี่ท่านเขา้ชมทกุเว็บไซต ์

 

2. ข้อมูลเก่ียวกับท่านที่เราเก็บ 

ขอ้มลูสว่นตวั หรือขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถึงขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลใดบคุคลหนึ่งที่สามารถระบตุวัตนไปถึงคนคนนัน้ได ้

ซึ่งไม่รวมถึงขอ้มลูที่มีการลบขอ้มลูที่จะสามารถระบตุวัตนของบคุคลออกไป (ขอ้มลูไม่ระบตุวัตน)  

เราอาจจะเก็บขอ้มลู ใช ้จดัเก็บ และถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทต่างๆเก่ียวกบัท่าน ซึง่แบ่งไดเ้ป็นประเภทขอ้มลู

ดงันี ้

• ขอ้มลูที่ใชร้ะบตุวับคุคลไดแ้ก่ขอ้มลูชื่อ นามสกลุก่อนแต่งงาน นามสกลุ ชื่อเขา้ใชง้านหรือขอ้มลูอื่นที่ระบตุวัตนใน

ลกัษณะเดียวกนัได ้สถานภาพสมรส ชื่อต าแหน่ง วนัเกิด และ เพศ  

• ขอ้มลูติดต่อ ไดแ้ก่ ที่อยู่ในการช าระเงิน ที่อยู่จดัสง่ อีเมล ์และหมายเลขโทรศพัท ์ 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการท างาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิการท างาน เช่น จดหมายสมคัรงานที่ระบปุระวตัิการท างาน 

หมายเลขประกนัสงัคม และ/หรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง  

• ขอ้มลูทางดา้นการเงิน ไดแ้ก ่รายละเอียดเก่ียวกบับญัชีธนาคาร และบตัรที่ใชช้  าระเงิน (หมายเลขบตัร,วนัหมดอาย ุ, 

รหสัหลงับตัร) และอาจรวมถึงหมายเลขประกนัสงัคม และหมายเลขหนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มลูการท ารายการ ไดแ้ก่ รายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินและการรบัเงนิ และขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่ท่านได้

ซือ้ 
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• ขอ้มลูทางเทคนิค เช่น IP Address, ขอ้มลูเก่ียวกบัการลงชื่อเขา้ใชง้าน บราวเซอรท์ี่ใชแ้ละเวอรช์ั่นของบราวเซอร ์

ขอ้มลู timezone และที่ตัง้ ขอ้มลูเก่ียวกบั plug-in ของบราวเซอร ์ระบบปฎิบตัิการและแพลตฟอรม์ และเทคโนโลยี

อื่นๆของเครื่องมือที่ใชใ้นการเขา้เว็บไซต ์

• ขอ้มลูผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ user name และ password ขอ้มลูการซือ้และค าสั่งสินคา้ที่คณุสั่ง สิ่งที่คณุสนใจ สิ่งที่คณุชอบ 

การตอบรบัสินคา้ และค าตอบแบบสอบถาม 

• ขอ้มลูการใชง้าน ไดแ้ก่ ขอ้มลูว่าคณุไดม้ีการใชง้านเว็บไซตแ์ละผลิตภณัฑข์องเราอย่างไร  

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการตลาดและการสื่อสาร ไดแ้ก่ ขอ้มลูการเลอืกรบัข่าวสารดา้นการตลาดทัง้จากเราและจากบคุคลที่

สาม และตวัเลือกในการรบัการสื่อสาร 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัโซเชี่ยลมีเดีย ไดแ้ก่ ชื่อของคณุ ขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีโซเชียลมีเดีย และรายชื่อเพื่อน 

เรายงัเก็บ ใช ้และ สง่ต่อขอ้มลูที่ไดม้ีการประมลผลโดยรวม เช่น ขอ้มลูทางสถิติ หรือทางประชากรศาสตรเ์พื่อเหตผุล

ใดก็ตามขอ้มลูที่น  ามารวบรวมนีม้าจากขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน แต่ไม่นบัว่าเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมาย

เนื่องจากเป็นขอ้มลูที่จะไม่สามารถใชร้ะบตุวัตนของท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ตวัอย่างเช่น เราอาจน าขอ้มลู

การใชง้านของท่านมาใชป้ระมวลผลโดยรวมเพื่อใชค้ านวนสดัสว่นผูใ้ชง้านฟีเจอรใ์ดฟีเจอรห์นึ่งของเว็บไซต ์อย่างไรก็

ตาม หากขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูที่เม่ือน าเอามาประมวลผลรว่มกบัขอ้มลูอื่นๆแลว้สามารถใชร้ะบตุวัตนของท่านได้

ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้มลูนัน้จะนบัว่าเป็นขอ้มูลสว่นบคุคล ซึ่งจะถกูน ามาใชโ้ดยอยู่ในเง่ือนไขตามที่ระบุ

ไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีเ้ท่านัน้ 

เรายงัเก็บขอ้มลูจ าเพาะบางอย่างเก่ียวกับตวัท่าน (ซึ่งรวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เพศวิถี ขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพของ

ท่าน และขอ้มลูทางพนัธุกรรมของท่าน) กลา่วโดยเจาะจงคือ เราอาจท าการเก็บขอ้มลูดา้นสขุภาพของท่านในสว่นที่

เก่ียวกบัผลในทางลบที่เม่ือท่านใชผ้ลิตภณัฑเ์สรมิอาหารของเรา รวมไปถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพที่เก่ียวขอ้งที่ท่านใหค้วาม

ยินยอมเปิดเผยใหก้บัเรา เราไม่เก็บขอ้มลูใดๆในสว่นที่เก่ียวกบัประวตัิอาชญากรรม หรือการกระท าผิดกฎหมาย 

 
ในกรณีทีท่่านไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใหข้อ้มลูตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ไดร้ะบไุวใ้นเง่ือนไขในสญัญาที่เรามีกบัท่าน เรา

อาจไม่สามารถปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่ก าหนดไวต้ามสญัญาได ้(ตวัอย่างเช่น: การจดัหาสินคา้ใหก้บัท่าน) ซึ่งในกรณีนี ้เรา

อาจตอ้งยกเลิกค าสั่งซือ้ที่ท่านมีกบัเรา แต่เราจะแจง้เตือนท่านลว่งหนา้   
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3. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีใดบ้าง 

เราใชวิ้ธีที่แตกต่างกนัในการเก็บขอ้มลูที่เก่ียวกบัตวัท่านจากท่าน รวมถึง: 

• ทางการติดต่อโดยตรง - ซึ่งท่านอาจใหข้อ้มลูที่สามารถระบถุึงตวัตนของท่าน ขอ้มลูติดต่อ การเงิน และโซเชียล

มีเดียผ่านการกรอกแบบฟอรม์หรือการติดต่อกบัเราทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล ์หรือช่องทางอ่ืน ซึ่งในสว่นนีร้วมไปถึง

ขอ้มลูที่ท่านใหก้บัทางเราเม่ือ:  

• ซือ้ผลิตภณัฑข์องเรา 

• การสรา้งบญัชีผูใ้ชใ้นเว็บไซตข์องเรา 

• สมคัรงานในต าแหน่งที่เปิดรบั 

• สมคัรเป็นหุน้สว่นธรุกิจ  

• เขา้ติดต่อกบัส านกังานใดส านกังานหนึ่งของเราหรือเขา้รว่มอีเวน้ทข์องเรา 

• ใชง้านแอปใดแอปหนึ่งของเรา 

• ใหค้วามยินยอมใหส้ง่ข่าวสารการตลาดใหก้บัท่าน 

• รีวิวสินคา้ของเรา 

• รายงานความผิดพลาดของผลิตภณัฑ ์

• การสอบถามและการใชบ้รกิารจากแผนกสนบัสนนุลกูคา้Request and inquire about our customer 

support 

• การติดต่อหรือการใหข้อ้เสนอแนะ 

 

• ระบบและการโต้ตอบอัตโนมัติ – เม่ือท่านโตต้อบกบัเว็บไซตข์องเรา เราจะเก็บขอ้มลูทางเทคนิคเก่ียวกบัอปุกรณ์

ของท่าน การเขา้ชม และรูปแบบการใชง้านโดยอตัโนมตัิ โดยเราจะเก็บขอ้มลูเหลา่นีโ้ดยใช ้Cookies บนัทกึของ

เซิรฟ์เวอร ์หรือเทคโนโลยีอื่นๆในลกัษณะเดียวกนั และอาจจะไดร้บัขอ้มลูทางเทคนิคของท่านเช่นกนัเม่ือท่านเขา้ใช้

งานเว็บไซตอ์ื่นที่มีการใช ้cookies ของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัในสว่นที่เก่ียวกบั “Cookies” และ 

“นโยบายในการใช ้Cookies” ส  าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม 
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• แหล่งข้อมูลทีเ่ปิดสาธารณะหรือแหล่งข้อมูลจากบุคคลทีส่าม – เราอาจะไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัท่านจาก

แหลง่ขอ้มลูที่เปิดสาธารณะหรอืแหลง่ขอ้มลูจากบคุคลที่สามหลายแหลง่ดว้ยกนั 

โดยไดร้บัขอ้มลูทางเทคนิคจากแหลง่ต่อไปนี:้  

(a) ผูใ้หบ้รกิารวิเคราะหข์อ้มลู 

(b) เครือข่ายการโฆษณา 

(c) ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูการคน้หาขอ้มลู 

• ขอ้มลูติดต่อ ขอ้มลูการเงิน และขอ้มลูการท ารายการ จากผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคนิค การช าระเงิน การสง่สินคา้ หรือ

จากหุน้สว่นธรุกิจ upline หรือ downline ของท่าน  

• ขอ้มลูที่ระบตุวัตน หรือขอ้มลูติดต่อจากนายหนา้ขอ้มลูหรือผูร้วบรวมขอ้มลู 

• ขอ้มลูที่ระบตุวัตน หรือขอ้มลูติดต่อจากแหลง่ขอ้มลูที่เปิดสาธารณะ 

 

4. เราน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไรบ้าง  

เราจะน าขอ้มลูของท่านไปใชใ้นตามที่กฎหมายอนญุาตเท่านัน้ โดยทั่วไป เราจะน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปใชใ้น

กรณีดงัต่อไปนี:้  

• ในกรณีที่เราตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาที่ก าลงัจะตกลงหรือไดม้ีการตกลงไปแลว้กบัท่าน 

• ในกรณีที่จ  าเป็นส าหรบัผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายของเรา (หรือของบคุคลที่สาม) และผลประโยชนข์องคณุ 

และสิทธิขัน้พืน้ฐานจะไม่ลบลา้งผลประโยชนเ์หลา่นัน้ 

• ในกรณีตามที่มีบงัคบัไวต้ามกฎหมาย 

ส าหรบัหลกักฎหมายที่เราตอ้งอา้งอิงเมื่อเราน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปใช ้กรุณาดทูี่ย่อหนา้ที่ 10 

โดยทั่วไปแลว้ เราจะไม่มีการถามความยินยอมทางกฎหมายเป็นรายครัง้ทกุครัง้ก่อนน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไป

ประมวลผล ถึงแมเ้ราจะถามความยินยอมจากท่านก่อนจะมีการสง่ข่าวสารการตลาดจากบคุคลที่สามไปใหท้่านทาง

อีเมลห์รือทางขอ้ความ โดยท่านมีสิทธิแจง้ยกเลิกความยินยอมในการรบัข่าวสารการตลาดไดท้กุเม่ือ โดยการติดต่อเรา 
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เราจะน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงคใ์ดบ้าง 

 ตามตารางดา้นลา่ง เราไดอ้ธิบายว่าเราวางแผนจะน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปใชใ้นทางใดบา้ง ใตก้รอบกฎหมาย

อะไรบา้ง พรอ้มกนันีเ้รายงัไดร้ะบวุ่าฐานประโยชนอ์นัชอบธรรมในการน าขอ้มลูดงักลา่วไปใชค้รอบคลมุไปถึงกรณี

ใดบา้ง 

จุดประสงค/์กิจกรรม ชนิดของข้อมูล ขอบเขตทีช่อบด้วยกฎหมาย
รวมถึงฐานประโยชนอ์ันชอบ
ธรรมในการน าข้อมูลไปใช้ 

ใชใ้นการลงทะเบียนเป็นลกูคา้ผู้
มุ่งหวงั หรือหุน้สว่นธรุกิจใหม่ 

(a) ขอ้มลูที่ใชร้ะบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติดต่อ  
(c) ขอ้มลูทางการเงิน 

เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดม้ีระบไุวใ้น
สญัญา 

ใชใ้นการด าเนินการและจดัสง่สินคา้
ตามใบสั่งซือ้ของท่าน รวมถึง  
(a) จดัการการช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ 
(b) เรียกเก็บและเรียกคืนเงินที่ท่าน
คา้งช าระกบัทางเรา 

(a) ขอ้มลูที่ใชร้ะบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติดต่อ  
(c) ขอ้มลูทางการเงิน 
(d) การท ารายการ  
(e) การตลาดและการสื่อสาร 

(a) เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดม้รีะบุ
ไวใ้นสญัญา (เพื่อด าเนินการการ
สั่งซือ้ อพัเดทเก่ียวกบัสถานะของค า
สั่งซือ้ การสง่สินคา้ และการจดัการ
ค าสั่งซือ้ของท่าน รวมถึงการรบั
ช าระเงิน ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ)  
(b) มีความจ าเป็นตามฐาน
ประโยชนอ์นัชอบธรรมของเรา (ใน
กรณีที่ตอ้งมีการด าเนินการทาง
กฎหมายในการเรียกคืนหนีท้ี่คา้ง
ช าระ) 

ใชใ้นการบรหิารความสมัพนัธก์บั
ท่าน รวมไปถึงการแจง้ใหท้่านทราบ
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การใชง้าน หรือนโยบายความเป็น
สว่นตวั  

(a) ขอ้มลูที่ใชร้ะบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติดต่อ  
(c) โปรไฟล ์
(d) ข่าวสารการตลาดและการ
สื่อสารอื่นๆ 

(a) เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดม้รีะบุ
ไวใ้นสญัญา (แจง้ใหท้่านทราบ
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การใชง้าน) 
(b) มีความจ าเป็นตามที่มีก าหนดไว้
ในกฎหมาย (เพื่อแจง้ใหท้่านทราบ
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ความเป็นสว่นตวั) 
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(c) มีความจ าเป็นตามฐาน
ประโยชนอ์นัชอบธรรมของเรา 
(เพื่อใหฐ้านขอ้มลูของเรามีขอ้มลูที่
อพัเดท และเพื่อศกึษาพฤติกรรม
การใชส้ินคา้/บรกิารของลกูคา้) 

เพื่อใหข้อ้มลูที่เฉพาะเจาะจงสถานที่
ใหก้บัท่าน 

(a) ขอ้มลูที่ใชร้ะบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติดต่อ  
(c) โปรไฟล ์
(d) การใชง้าน 
(e) ข่าวสารการตลาดและการ
สื่อสารอื่นๆ 
(f) ขอ้มลูทางเทคนิค 
(g) โซเชียลมีเดีย 

โดยการถามความยินยอม 

เพื่อใชใ้นการด าเนินและปกปอ้ง
ธุรกิจและเว็บไซตข์องบรษิัท (รวมถึง
การแกปั้ญหาการใชง้าน การ
วิเคราะหข์อ้มลู การทดสอบระบบ 
การดแูลรกัษาระบบ การสนบัสนนุ 
การรายงานปัญหาในการใชง้าน 
และการเก็บรกัษาขอ้มลู) 

(a) ขอ้มลูที่ระบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติต่อ 
(c) ขอ้มลูทางเทคนิค 

มีความจ าเป็นตามฐานประโยชนอ์นั
ชอบธรรมของเรา (เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานธุรกิจ การใหบ้รกิารดา้น
ธุรการและ IT ความปลอดภยัของ
เครือข่าย การปอ้งกนัการปลอม
แปลง และในบรบิทของการจดั
ระเบียบธุรกจิหรือการปรบัโครงสรา้ง
องค)์ 

เพื่อใชใ้นการสง่เนือ้หาที่เก่ียวขอ้ง
จากเว็บไซตใ์หก้บัผูใ้ช ้

(a) ขอ้มลูที่ระบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติต่อ  
(c) โปรไฟล ์
(d) การใชง้าน 
(e) ข่าวสารการตลาดและการ
สื่อสารอื่นๆ 
(f) ขอ้มลูทางดา้นเทคนิค 

มีความจ าเป็นตามฐานประโยชนอ์นั
ชอบธรรมของเรา (เพื่อศกึษา
พฤติกรรมการใชส้นิคา้ของลกูคา้ 
เพื่อหาวิธีพฒันา เพื่อขยายธุรกิจ 
และเพื่อแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบักล
ยทุธก์ารตลาดของเรา) 

เพื่อน าขอ้มลูสถิติต่างๆมาใช้
ปรบัปรุงเว็บไซต ์ผลิตภณัฑ ์

(a) ขอ้มลูทางดา้นเทคนิค 
(b) ขอ้มลูการใชง้าน 

มีความจ าเป็นตามฐานประโยชนอ์นั
ชอบธรรมของเรา (เพื่อระบุ
กลุม่เปา้หมายของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์
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การตลาด ลกูคา้สมัพนัธ ์และ
ประสบการณก์ารใชง้าน 

ของเรา เพื่อพฒันาเว็บไซตใ์หม้ี
ความทนัสมยั เพื่อพฒันาธุรกิจและ
เพื่อแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบักลยทุธ์
การตลาดของเรา) 

เพื่อใชใ้นการแนะน าสินคา้ที่ทา่น
อาจสนใจ 

(a) ขอ้มลูที่ระบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติต่อ 
(c) ขอ้มลูทางเทคนิค 
(d) การใชง้าน 
(e) โปรไฟล ์
(f) ข่าวสารการตลาดและการสื่อสาร
อื่นๆ 
 (g) โซเชียลมีเดีย 

 มีความจ าเป็นตามฐานประโยชน์
อนัชอบธรรมของเรา (เพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑข์องเราและขยายธุรกิจ
ของเรา) 

เพื่อใชใ้นการติดต่อกบัท่านทัง้ทาง
อีเมล ์ขอ้ความ ขอ้ความทางโซเชียล
มีเดีย การโพสบนโซเชียลมีเดีย หรือ
การสื่อสารในช่องทางอ่ืนตามที่ท่าน
เลือก 

(a) ขอ้มลูที่ระบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติต่อ 
(c) ข่าวสารการตลาดและการ
สื่อสารอื่นๆ 
 (d) โซเชียลมีเดีย 

มีความจ าเป็นตามฐานประโยชนอ์นั
ชอบธรรมของเรา (เพื่อการตอบกลบั
การสื่อสารที่มีผูส้ง่หาเราและเพื่อ
จดุประสงคใ์นการบรหิาร
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้) 

เพื่อใหก้ารสนบัสนนุการใชง้าน
ผลิตภณัฑข์องเรา 

(a) ขอ้มลูที่ระบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติต่อ 
(c) ข่าวสารการตลาดและการ
สื่อสารอื่นๆ 
(d) ขอ้มลูทางดา้นเทคนิค 

เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดม้ีระบไุวใ้น
สญัญา 

เพื่อตอบขอ้สอบถามเก่ียวกบัโอกาส
ในการจา้งงานที่ท่านไดถ้าม 

(a) ขอ้มลูที่ระบตุวับคุคล 
(b) ขอ้มลูติต่อ 
(c) ขอ้มลูการท างาน 
(d) โซเชียลมีเดีย 

เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดม้ีระบไุวใ้น
สญัญาที่ไดท้  ากบัท่าน หรือเป็นสว่น
หนึ่งของกระบวนการก่อนการท า
สญัญากบัท่าน 
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การตลาด 

เราตัง้ใจใหท้่านไดม้ีตวัเลือกในว่าท่านยินยอมใหเ้ราน าขอ้มลูของท่านไปใชอ้ย่างไรไดบ้า้ง โดยเฉพาะในสว่นของ

การตลาด 

โปรโมช่ันทีเ่ราน าเสนอ 

เราอาจใชข้อ้มลูที่ระบตุวัตน ขอ้มลูการติดต่อ ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้มลูการใชง้าน โปรไฟล ์และขอ้มลูโซเชียลมีเดีบของ

ท่านในการระบวุ่ามีอะไรบา้งที่เราคิดว่าอาจจะจ าเป็นกบัท่านหรือท่านอาจจะอยากได ้หรืออะไรบา้งที่คณุอาจจะสนใจ 

โดยเราจะใชวิ้ธีนีใ้นการตดัสินใจว่ามีผลิตภณัฑห์รือขอ้เสนอใดบา้งที่ท่านอาจสนใจ 

ท่านจะไดร้บัข่าวสารดา้นการตลาดจากเรา หากท่านเคยท าการขอขอ้มลูจากเรา หรือซือ้สินคา้จากเรา และยงัไม่ไดแ้จง้

ยกเลิกการรบัข่าวสารการตลาด 

 

ข่าวสารการตลาดจากบุคคลทีส่าม  

เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่เราจะสง่ต่อขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหก้บับรษิัทภายนอกใดๆส าหรบัใชเ้พื่อ

จดุประสงคด์า้นการตลาด รวมถึงผูใ้หบ้รกิารที่มีหนา้ที่ท  าการตลาดในนามของเรา เช่น การสง่ข่าวสารการตลาดให้

ท่านในนามของเรา 

 

การยกเลิกการรับข่าวสาร 

ท่านสามารถขอใหเ้ราหรือบคุคลที่สามหยดุสง่ขอ้ความโฆษณาประชาสมัพนัธไ์ดท้กุเม่ือโดยการลงชื่อเขา้ใชง้าน

เว็บไซตแ์ละท าการกดเลือกตวัเลือกเพื่อตัง้ค่าการรบัข่าวสารทางการตลาด โดยสามารถไปที่กดลิงกส์  าหรบัยกเลิกที่จะ

อยู่ในขอ้ความการตลาดที่สง่ไป หรือติดต่อเราไดท้กุเม่ือ 

โปรดทราบว่า แมท้่านจะยกเลกิการรบัขอ้ความการตลาด การยกเลิกนีจ้ะไม่ไดร้วมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่

เกิดขึน้จากการซือ้สินคา้ การจดประกนัสนิคา้ ประสบการณร์ะหว่างการใชง้านสินคา้หรือระบบสนบัสนนุ และการท า

รายการอื่นๆ 
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Cookies 

ระหว่างที่ท่านเขา้ใชง้านและมกีารโตต้อบกบัเว็บไซตข์องเรา เราอาจมีการใชเ้ทคโนโลยีการเก็บขอ้มลูอตัโนมตัิมาใชใ้น

การเก็บขอ้มลูที่เก่ียวกบัอปุกรณท์ี่ท่านใช ้การเขา้ชม และรูปแบบการใชง้าน เช่น: 

• รายละเอียดในการเขา้ใชเ้ว็บไซตง์านของท่าน ไดแ้ก่ ขอ้มลูทราฟฟิก ขอ้มลูสถานที่ บนัทกึและขอ้มลูการสื่อสารอื่นๆ 

และเนือ้หาที่ท่านไดเ้ขา้ถึงและใชง้านในเว็บไซต ์

• ขอ้มลูเก่ียวกบัคอมพิวเตอรแ์ละการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตของท่าน ไดแ้ก่ IP Address ระบบปฎิบตัิการ และชนิดของ

บราวเซอร ์

ขอ้มลูที่เราเก็บบางสว่นจะประกอบไปดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคลหรือเราอาจ คงขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ไวห้รืออาจน าไป

เชื่อมโยงกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่เราไดเ้ก็บจากช่องทางอ่ืนหรือที่ไดร้บัมาจากบคุคลที่สาม ซึ่งเราจะน าขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใช้

พฒันาเว็บไซตแ์ละพฒันาการใหบ้รกิารที่จะตรงกบัความตอ้งการเฉพาะบคุคลมากขึน้ รวมไปถึงท าใหใ้หเ้ราสามารถ:  

• ประเมินจ านวนผูเ้ขา้ชมและรูปแบบการใชง้าน 

• เก็บขอ้มลูเก่ียวกบัความชอบของท่าน ซึ่งจะท าใหท้างเว็บไซตส์ามารถปรบัเนือ้หาใหต้รงกบัความสนใจของท่านมาก

ขึน้  

•  ช่วยใหค้ณุคน้หาขอ้มลูไดร้วดเรว็ขึน้  

•  จดจ าคณุเม่ือคณุกลบัมาเขา้ใชง้านเว็บไซต ์ 

เราใชเ้ทคโนโลยีต่อไปนีใ้นการเก็บขอ้มลูโดยอตัโนมตัิ :  

• Cookies (หรือ Cookies ทีฝั่งในบราวเซอร)์: คกุกีเ้ป็นไฟลข์นาดเล็กที่ฝังไวบ้นฮารด์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอรข์อง

คณุ ท่านสามารถปฏิเสธการตดิตัง้คุ๊กกีบ้นบราวเซอรไ์ดโ้ดยเขา้ไปท าการตัง้ค่าบนบราวเซอรข์องคณุ อย่างไรก็ดี ถา้

คณุเลือกการตัง้ค่านี ้คณุอาจไม่สามารถเขา้ถึงบางสว่นของเว็บไซตข์องเราได ้โดยระบบของเราจะเปิดการใชง้านคกุกี้

เม่ือคณุใชบ้ราวเซอรใ์นการเขา้เว็บไซตข์องเรา เวน้แต่ในกรณีที่คณุไดต้ัง้ค่าใหบ้ราวเซอรไ์ม่รบัคกุกี  ้

• คุกกีช่ั้วคราว: ฟีเจอรบ์างอย่างในเว็บไซตอ์าจใชส้ว่นประกอบบางอย่าง(หรือคกุกีช้ั่วคราว) ในการเก็บและสะสม

ขอ้มลูเก่ียวกบัสิ่งที่ท่านชอบและการเขา้ชม การออกจากเว็บไซตแ์ละสิ่งที่ชมในเว็บไซตข์องเรา คุ๊กกีช้ั่วคราวนีจ้ะไม่

สามารถตัง้ค่าการใชง้านไดโ้ดยการตัง้ค่าในการตัง้ค่าบราวเซอรเ์หมือนการตัง้ค่าคุ๊กกีบ้นบราวเซอร ์ 

• เว็บบีคอนส:์ ในหนา้เว็บไซต(์และอีเมล)์ของเรา อาจจะบรรจไุฟลข์นากเล็กหรือที่เรียกว่าเว็บบีคอนส ์(มกัอยู่ในรูป

ของ gifs, pixels, pixel tags, และ single pixel gifs) ที่จะท าใหเ้ราสามารถนบัจ านวนผูเ้ขา้ชมในหนา้นัน้ๆ(หรือ
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จ านวนผูท้ี่เปิดอีเมล)์ และสถิตอิื่นๆของเว็บไซต ์(ตวัอย่างเช่น: การบนัทกึความนิยมของเนือ้หาเว็บไซตแ์ละระบบการ

ยืนยนัตวัตน และความน่าเชื่อถือของเซิรฟ์เวอร)์ 

ท่านสามารถตัง้ค่าใหบ้ราวเซอรข์องท่านไม่รบัคกุกีบ้างสว่นหรือทัง้หมดได ้หรือตัง้ค่าใหม้ีการแจง้เตือนเม่ือเว็บไซตม์ี

การตัง้หรือใชง้านเขา้ใชง้านคุ๊กกี ้หากท่านปิดการใชง้านหรือไม่รบัคุ๊กกี ้โปรดทราบว่า อาจมีบางสว่นของเว็บไซตท์ี่จะ

ไม่สามารถเขา้ใชง้านไดห้รือท างานไดไ้ม่สมบรูณ ์

นอกจากนี ้เนือ้หาหรือแอปบางอย่างบนเว็บไซตอ์าจใหบ้รกิารโดยบคุคลที่สาม ไดแ้ก่ ผูล้งโฆษณา เครือข่ายและ

เซิรฟ์เวอรโ์ฆษณาอื่น ผูใ้หบ้รกิารเนือ้หา บคุคลที่สามที่ใหบ้รกิารเครื่องมือวิเคราะหข์อ้มลู และผูใ้หบ้รกิารแอปพลิเคชนั 

ผูใ้หบ้รกิารบคุคลที่สามเหลา่นีอ้าจใชคุ้๊กกีเ้พียงอย่างเดียวหรือรว่มกบัการใชเ้ว็บบีคอนสแ์ละระบบการจดัเก็บขอ้มลู

และเทคโนโลยีการติดตามเพื่อเก็บและรบัขอ้มลูที่เก่ียวกบัท่านเม่ือท่านเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องเรา ขอ้มลูที่เก็บอาจจะ

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน หรือบคุคลที่สามดงักลา่วอาจเก็บขอ้มลูเก่ียวกบักิจกรรมออนไลนข์องท่านเม่ือ

ท่านเขา้ชมเว็บไซตอ์ื่นหรือใชบ้รกิารใดๆบนอินเตอรเ์น็ต รวมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน บคุคลที่สามเหลา่นีอ้าจใช้

ขอ้มลูนีใ้นการใหบ้รกิารการวดัผลและเพื่อสรา้งโฆษณาและเนือ้หาที่ตรงกบัความสนใจ(และพฤติกรรม) ของท่าน 

เราไม่ไดท้  าการควบคมุเทคโนโลยีการติดตามการใชง้านของบคุคลที่สามเหลา่นี ้รวมถึงว่าขอ้มลูที่ถกูเก็บถกูน าไปใช้

อย่างไรบา้ง หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัโฆษณาหรือเนือ้หาที่มีการก าหนดเปา้หมาย ท่านควรติดต่อผูใ้หบ้รกิารที่

รบัผิดชอบโดยตรงเพื่อที่ผูใ้หบ้รกิารบคุคลที่สามเหลา่นีอ้าจสามารถเสนอตวัเลือกว่า ท่านจะมีตวัเลือกอย่างไรบา้งหาก

ไม่ประสงคจ์ะใหท้างผูใ้หบ้รกิารบคุคลที่สามเหลา่นีเ้ก็บขอ้มลูหรือน าขอ้มลูของท่านไปใช ้

•ฟีเจอรโ์ซเชียลมีเดีย: ในเว็บไซตข์องเรามีการใชง้านฟีเจอรโ์ซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ ม”ถกูใจ” ของ Facebook ฟีเจอร์

เหลา่นีอ้าจเก็บขอ้มลู IP Address ของท่าน ท่านเขา้ชมหนา้ใดบา้งในเว็บไซตข์องเรา และทา่นอาจตอ้งตัง้ค่าคุ๊กกีใ้ห้

อนญุาตใหใ้ชง้านฟีเจอรด์งักลา่ว ฟีเจอรโ์ซเชียลมีเดียเหลา่นีจ้ะมีทัง้ที่เป็นของบคุคลที่สามหรือของเว็บไซตเ์อง การ

โตต้อบที่ท่านท าต่อฟีเจอรโ์ซเชียลมีเดียเหลา่นีจ้ะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการใชง้านตามที่ก าหนดในนโยบายความเป็น

สว่นตวัของบรษิัทผูใ้หบ้รกิาร 

 

การเปลี่ยนจุดประสงคก์ารใช้งาน 

เราจะน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปใชเ้พื่อจดุประสงคต์ามที่ไดแ้จง้ไปแลว้เท่านัน้ เวน้แตก่รณีที่ไดพ้ิจารณาแลว้ว่ามี

ความจ าเป็นตอ้งน าไปใชเ้พื่อจดุประสงคอ์ื่น และจดุประสงคน์ัน้สอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ดิม หากตอ้งการค าอธิบาย

เพิ่มเติมว่าจดุประสงคใ์หม่ที่จะน าไปใชน้ัน้สอดคลอ้งกบัจดุประสงคด์ัง้เดิมอย่างไร โปรดติดต่อเรา 
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ในกรณีที่เรามีความจ าเป็นที่จะตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อจดุประสงคน์อกเหนือจากที่ไดแ้จง้ เราจะแจง้เตือน

ท่านก่อนเพื่ออธิบายว่าตามกรอบกฎหมายใดบา้งที่เราไดร้บัอนญุาตใหใ้ชข้อ้มลูของท่านได ้

โปรดทราบว่าทางเราอาจมีการน าขอ้มลูของท่านไปใชโ้ดยท่านไม่ไดร้บัทราบหรือหรือใหค้วามยินยอม ตามกรณีที่แจง้

ไวด้า้นบนเม่ือกฎหมายบงัคบัหรืออนญุาต 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

เราอาจสง่ต่อขอ้มลูสว่นบคุคลสว่นบคุคลของท่านใหก้บับคุคลอื่นดงัต่อไปนีเ้พื่อเหตผุลตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นตาราง

ชีแ้จงจดุประสงคก์ารใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านดา้นบน 

• บคุคลที่สามภายในบรษิัทตามที่ไดแ้จง้ในอภิธานศพัท ์

• บคุคลที่สามภายนอกบรษิัทตามที่ไดแ้จง้ในอภิธานศพัท ์

• บคุคลที่สามที่เราเลือกที่จะขาย ถ่ายโอน หรือควบรวมสว่นใดสว่นหนึ่งชองธุรกจิหรือสินทรพัยข์องเราให ้หรือในอีก

ทางหนึ่ง บคุคลที่สามที่เราซือ้กิจการและเขา้ควบรวมกิจการดว้ย หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้กบัธุรกิจของเรา 

เจา้ของใหม่ของธุรกิจนัน้อาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านในทางเดียวกนัดงัที่ก าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวั

ฉบบันี ้

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน: 

• ในกรณีที่กฎหมายก าหนดหรอืเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมาย 

• ตามค ารอ้งจากหน่วยงานของรฐับาล 

• เพื่อก าหนด ใช ้และปกปอ้งสทิธิตามกฎหมายของเรา 

• เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งปอ้งกันความเสียหายดา้นการเงินหรือความเสียหายอื่น 

• ในการตรวจสอบกจิกรรมที่ตอ้งสงสยัว่าผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย 

• ในกรณีที่นอกเหนือจากรายรายการดา้นบน เราจะขอความยินยอมจากท่าน โดยเราจะแจง้เตือนท่านเม่ือมีความ

จ าเป็นตอ้งขอความยินยอม 
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เราขอใหบ้คุคลที่สามทัง้หมดตอ้งเคารพความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านและน าขอ้มลูของท่านไปใช้

ในทางที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย เราไม่อนญุาตใหบ้คุคลที่สามน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชใ้นจดุประสงคข์องตนเองและ

อนญุาตใหใ้ชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านไดใ้นจดุประสงคเ์ฉพาะตามที่ระบไุวแ้ละตามที่ไดม้ีค าสั่งจากทางเราเท่านัน้ 

 

6. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ  

เราสง่ต่อขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านภายในกลุม่บริษัทของเรา ในกรณีที่ท่านอาศยัอยู่ในสหภาพยโุรป สว่นนีจ้ะรวมไป

ถึงการสง่ต่อขอ้มลูของท่านออกนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป (European Economic Area (EEA)) ดว้ย  

 

โดยบคุคลที่สามภายนอกจ านวนมากที่เราติดต่อนัน้อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยโุรป (European Economic Area (EEA)) 

ดงันัน้จึงตอ้งมีการสง่ต่อขอ้มลูของท่านออกนอกเขตเศรษฐกิจยโุรปดว้ย   

 

หากท่านอยู่ในประเทศในเขตสหภาพยโุรป เม่ือใดก็ตามที่เรามีความจ าเป็นที่จะตอ้งถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน

ออกนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป เราจะท าใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูของท่านจะไดร้บัการคุม้ครอง ภายใตม้าตรการอย่างใดอย่าง

หนึ่งดงัต่อไปนี:้ 

• เราจะถ่ายโอนของท่านไปยงัประเทศที่ไดพ้ิจาณาแลว้โดยอิงตามกรอบที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป

ว่ามีมาตรการการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเท่านัน้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเขา้ไปดไูด้

ที่ European Commission: Adequacy of the Protection of Personal Data in Non-EU 

Countries. 

• ในบางกรณีที่มีการใชผู้บ้รกิาร เราอาจใชส้ญัญาเฉพาะที่คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรปใหก้ารรบัรองว่าจะสามารถ

ใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดใ้นระดบัเดียวกบัที่ปฏิบตัิในยโุรป โดยรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเขา้ไปดไูดท้ี่ 

European Commission: Model Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries. 

• ในกรณีที่เราใชผู้ใ้หบ้รกิารในสหรฐัฯ เราจะถ่ายโอนขอ้มลูใหแ้ก่เฉพาะผูใ้หบ้รกิารที่เป็นสว่นหนึ่งของ Privacy Shield 

โดยเราจะก าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในระดบัที่ใกลเ้คียงกบัขอ้มลูที่มีการถ่ายโอน

ระหว่างยโุรปและสหรฐัฯ โดยรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเขา้ไปดไูดท้ี่ European Commission: EU-US Privacy 

Shield. 
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หากท่านตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักลไกเฉพาะที่เราใชเ้มื่อมีการถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านออกนอกเขต

เศรษฐกิจยโุรป กรุณาติดต่อทางเรา 

 

7. ความปลอดภัยของขอ้มูล 

เราไดว้างมาตรการดา้นความปลอดภยัที่เหมาะสมในการปอ้งกนัขอ้มลูของท่านจากการสญูหายโดยอบุตัิเหต ุการถกู

น าไปใชห้รือการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต การดดัแปลงและการเปิดเผย นอกจากนีแ้ลว้ เรายงัจ ากดัสิทธิในการ

เขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านของพนกังาน ตวัแทน ผูร้บัช่วงบรกิาร และบคุคลที่สามอ่ืนๆที่มีความจ าเป็นทางธุรกิจ

ในการรบัทราบขอ้มลู บคุคลดงักลา่วจะน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปประมวลผลเฉพาะตามที่เราไดแ้จง้ และมี

หนา้ที่ในการเก็บขอ้มลูเป็นความลบั 

อย่างไรก็ดี ไม่มีการถ่ายโอนขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต หรือการเก็บขอ้มลูอิเล็กทรอนิควิธีใดที่จะปลอดภยั 100% ดงันัน้

เราจึงไม่อาจรบัรองไดว่้ามนัจะปลอดภยัโดยสมบรูณ ์เราไดว้างมาตรการเพื่อรบัมือกบัการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลที่

สนันิษฐานไดว่้าเป็นไปโดยผิดจากจดุประสงค ์และจะแจง้เตอืนท่านและหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง

ตามที่กฎหมายก าหนดใหแ้จง้  โดยจะมีการสง่จดหมายตกัเตือนที่ระบขุอบเขตของการละเมิดขอ้บงัคบั ทัง้ตามที่

หน่วยงานที่บงัคบัใชก้ฎหมายก าหนดและตามมาตรการที่จ  าเป็นของ 4ไลฟ์้ รวมถึงการแจง้ใหท้ าการแกไ้ข 4ไลฟ์้อาจ

เลื่อนการแจง้เตือนออกไปหาก 4ไลฟ์้หรือหน่วยงานที่บงัคบัใชก้ฎหมายไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการแจง้เตือนจะท าให้

กระบวนการสืบสวนทางอาญามีเกิดการลา่ชา้ เวน้แต่ว่าและคนกระทั่ง 4ไลฟ์้หรือทางหน่วยงานไดพ้ิจารณาว่าการแจง้

เตือนจะไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อกระบวนการสืบสวน หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความปลอดภยัของขอ้มลูสว่น

บคุคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อเราไดท้าง privacy@4Life.com 

 

8. การเก็บรักษาข้อมูล 

คุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันนานเท่าไหร่? 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาตามที่ตอ้งใชเ้พื่อบรรลวุตัถปุระสงคข์องการเก็บขอ้มลูนัน้ 

รวมถึงวตัถปุระสงคด์า้นกฎหมาย ดา้นการก ากบัดแูล ดา้นภาษี ดา้นบญัชี และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรายงาน  

เราอาจเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าที่ไดก้ าหนดแต่เดิมในกรณีที่มีขอ้รอ้งเรียนหรือกรณี

ในที่มีเหตใุหเ้ชื่อไดว่้าจะมีการด าเนินคดีที่อาจเก่ียวขอ้งกบัท่าน 
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ในการพิจารณาระยะเวลาที่เราเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เราจะพิจารณาจากปรมิาณของขอ้มลู ธรรมชาติของ

ขอ้มลู ความอ่อนไหวของขอ้มลูสว่นบคุคล ความเสี่ยงในการเกิดอนัตรายการใชง้านหรือการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

ของท่านโดยไม่ไดร้บัอนญุาต จดุประสงคใ์นการน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านมาใชง้าน และทางเราไดบ้รรลจุดุประสงค์

นัน้หรือยงัดว้ยวิธีอื่น และขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย ดา้นการก ากบัดแูล ดา้นภาษี ดา้นบญัชีหรือดา้นอื่นๆ   

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดา้นต่างๆของ

ท่านได ้

ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหเ้ราลบขอ้มลูของท่านได ้ดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิ์ทางกฎหมายของท่านได้

ตามรายละเอียดดา้นลา่ง 

ในบางกรณี เราจะใชข้อ้มลูของท่านโดยไม่มีการระบชุื่อ (เพื่อที่ขอ้มลูจะไม่ถกูเชื่อมโยงกบัตวัท่าน) เพื่อจดุประสงคด์า้น

การวิจยัหรือสถิติ ซึ่งในกรณีดงักลา่วเราจะใชข้อ้มลูไปเรื่อยๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบ 

 

9. สิทธิทางกฎหมายของท่าน  

ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนีต้ามกฎหมายการปกปอ้งขอ้มลูในสว่นที่เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน โปรดคลิกดู

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงกด์า้นลา่ง 

• การขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

• การขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

• การขอลบขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

• การคดัคา้นไม่ใหน้  าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปใช ้

• การขอจ ากดัการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

• การขอถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

• สิทธิในการขอความยินยอม 

หากท่านประสงคจ์ะใชส้ทิธิในขอ้ใดขอ้หนึ่งตามที่ไดแ้จง้ดา้นบน กรุณาติดต่อเราที่ privacy@4life.com. 
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ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ท่านจะไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน (หรือในการใชส้ทิธิในขอ้อ่ืนๆในขอ้หนึ่งขอ้ใด) 

อย่างไรก็ดี เราอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในจ านวนที่เหมาะสมหากพิจารณาแลว้ว่าค าขอขอท่านนัน้เป็นค าขอที่

ไม่มีมลู ซ า้ซอ้น หรือเกินความจ าเป็น หรือในอีกทางหนึ่ง เราอาจปฏิเสธที่จะท าตามค าขอของท่านในกรณีเช่นที่กลา่ว

มา 

 

ข้อมูลทีเ่ราอาจต้องขอเพิ่มเติม 

เราอาจตอ้งขอขอ้มลูเฉพาะบางอย่างจากท่านเพื่อช่วยเรายืนยนัตวับคุคลของท่านในการยืนยนัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่น

บคุคลของท่าน (หรือในการใชส้ิทธิอื่นๆของท่าน) นี่เป็นมาตรการดา้นความปลอดภยัที่เราวางขึน้เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะ

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจะไม่ถกูเปิดเผยใหก้บัผูท้ี่ไม่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูนัน้ เราอาจติดต่อกลบัหาท่านเพื่อขอขอ้มลู

เพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัค าขอของท่านเพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารท่านไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ 

 

การจ ากัดเวลาในการตอบกลับ 

เราพยายามจะตอบกลบัทกุค าขอที่ท  าไดต้ามสิทธิขิงท่านภายในหนึ่งเดือน ในบางกรณีอาจใชเ้วลามากกว่าหนึ่งเดือน

หากค าขอขอท่านมีความซบัซอ้นหรือท่านไดส้ง่ค าขอหลายค าขอในเวลาเดียวกนั ในกรณีนี ้เราจะแจง้เตือนและ

รายงานความคืบหนา้ใหท้่านทราบ 

 

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมายรัฐแคลิฟอรเ์นีย 

หากท่านเป็นผูม้ีถิ่นพ านกัในรฐัแคลิฟอรเ์นีย ท่านอาจไดร้บัความคุม้ครองเก่ียวกบัการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน

เพิ่มเติมภายใตก้ฎหมายของมลรฐั ท่านสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิในความเป็นสว่นตวัตามกฎหมายรฐั

แคลิฟอรเ์นียไดใ้นโพส CCPA -Privacy Notice  ในเว็บไซต ์4Life.com. 

 

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมายรัฐเนวาดา 

ผูม้ีถิ่นพ านกัในมลรฐัเนวาดาที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการขอออกจากระบบการขายตามที่ Nevada Revised Statutes 

Chapter 603A ไดใ้หก้ารคุม้ครอง สามารถยื่นค ารอ้งไดต้ามที่อยู่ : privacy@4life.com ทัง้นี ้โปรดทราบว่าปัจจบุนัเรา

mailto:privacy@4life.com
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ยงัไม่ไดท้  าการขายขอ้มลูใดๆที่อาจขดัต่อสิทธิในการออกจากระบบการขายตามที่กฎหมายฉบบัดงักลา่วไดใ้หค้วาม

คุม้ครองไว ้

 

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจยุโรปและกฎหมายไทย  

หากท่านมีถิ่นพ านกัในเขตเศรษฐกิจยโุรป หรือประเทศไทย ท่านจะไดร้บัการคุม้ครองเพิ่มเติมดงัต่อไปนี :้  

• การจ ากัดการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอใหเ้ราจ ากดัการน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปประเมินผล ตามเงื่อนไข

ตามแต่กรณี  (ท่านสามารถใชส้ิทธินีไ้ดเ้ช่นเดียวกนัหากท่านอาศยัในมาเก๊า). 

• การถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอใหเ้ราถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในสว่นที่เก่ียวกบัตวัท่านที่ทางเราไดเ้ก็บไวใ้หก้บั

ท่านหรือหน่วยงานที่มีหนา้ที่ก ากบัควบคมุขอ้มลูอื่น ตามเง่ือนไขตามแต่กรณี 

• การคัดค้าน: ในกรณีที่ความชอบธรรมตามกฎหมายของการน าขอ้มลูของท่านไปใชน้ัน้อยู่ในขอบเขตฐานประโยชน์

อนัชอบธรรมของเรา ท่านมีสิทธิในการขอคดัคา้นการน าขอ้มลูของท่านไปใชต้ามเหตผุลอนัสมควรของสถานการณ์

ของท่าน โดยเราจะปฎิบตัิตามค าขอของท่านเวน้แต่ในกรณีที่เรามีเหตผุลทางกฏหมายอนัสมควรในการน าขอ้มลูไปใช้

ที่ขดัต่อผลประโยชนแ์ละสทิธิ์ของท่าน หรือในกรณีที่ทางเราจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูนัน้ต่อเพื่อการตัง้ การด าเนิน หรือการ

คดัคา้นขอ้เรียกรอ้งทางกฏหมาย 

 

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

เรามีนโยบายในการแจง้ใหท้่านทราบเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัในหนา้นี ้หากเราไดม้ีการ

เปลี่ยนแปลงในสาระส าคญัในสว่นที่เก่ียวกบัการจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ช ้เราจะแจง้ใหท้่านทราบโดยการสง่

อีเมลถ์ึงท่านตามที่อยู่อีเมลท์ี่ไดร้ะบไุวใ้นบญัชีผูใ้ชข้องท่านหรือทางประกาศในหนา้แรกของเว็บไซต ์โดยจะมีการระบุ

วนัที่แกไ้ขนโยบายความเป็นสว่นตวัครัง้ลา่สดุไวท้ี่ดา้นลา่งของแต่ละหนา้ดว้ย โดยท่านมีความรบัผิดชอบในการใหท้ี่

อยู่ที่เป็นปัจจบุนัที่สดุที่เราจะสามารถติดต่อท่านได ้และเขา้ชมเว็บไซตข์องเราและหนา้นโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้พื่อ

เช็คว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบา้ง 

 

 

 



 

(เริ่มมีผล 20.08.2564) 

 

10. อภธิานศัพท ์ 

ฐานอันชอบด้วยกฎหมาย 

ฐานประโยชนท์ีช่อบด้วยกฎหมาย หมายถึง ผลประโยชนท์างธุรกิจในการด าเนินและการจดัการธุรกิจของเราที่จะ

ท าใหเ้ราสามารถใหบ้รกิารและผลิตภณัฑท์ี่ดีที่สดุใหก้บัลกูคา้ พรอ้มๆไปกบัการมอบประสบการณใ์นการใชง้านที่ดี

และปลอดภยัที่สดุ . เราพยายามเพื่อใหแ้น่ใจว่าเราไดพ้ิจารณาอย่างถ่ีถว้นแลว้ว่าผลกระทบที่มีต่อท่านไดแ้ก่อะไรบา้ง 

(ทัง้ทางบวกและทางลบ) และพยายามหาจดุสมดลุระหว่างผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายของเราและผลประโยชน์

ของท่าน และค านึงถึงสิทธิของท่านก่อนที่เราจะน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปใชต้ามฐานประโยชนโ์ดยชอบธรรมของ

เรา เราจะไม่มีการใชข้อ้มลูของท่านในกรณีที่ผลประโยชนน์ัน้ของเราก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิของท่าน (เวน้แต่ใน

กรณีที่เราไดร้บัความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายไดก้ าหนดหรืออนญุาต) ท่านสามารถขอรบัขอ้มลูเพิ่มเติม

เก่ียวกบักระบวนการประเมินเปรียบเทียบระหว่างฐานประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายของเราเทียบกบัผลกระทบที่อาจมี

ต่อท่านเป็นรายกรณีโดยการติดต่อเรา 

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงการน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านมาประมวลผลเมื่อมีความ

จ าเป็นอนัเกิดจากขอ้ผกูพนัทางกฎหมายที่เราตอ้งปฏิบตัิตาม 

การให้ความยินยอม หมายถึง การใหค้วามยินยอมโดยสมคัรใจอย่างเฉพาะเจาะจง ที่ผูใ้หค้วามยินยอมไดร้บัทราบ

เง่ือนไขและไดแ้สดงความประสงคอ์ย่างชดัเจน ไม่ว่าจะโดยการแถลงหรือการยืนยนัค าตอบว่าอนญุาตใหน้ าขอ้มลู

สว่นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัตวัท่านไปประมวลผล 

 

บุคคลทีส่าม 

บุคคลทีส่ามภายในบริษัท 

หมายรวมถึง บรษิัทหรือหุน้สว่นธุรกิจที่มีหนา้ที่รว่มควบคมุหรือเป็นผูน้  าขอ้มลูไปไปการประมวลผล ที่ใหบ้รกิารระบบ 

IT และการจดัการระบบและรบัหนา้ที่รวบรวมรายงาน  

บุคคลทีส่ามภายนอก: 

• กลุม่ upline หรือ downline ในกรณีที่ท่านเป็นหุน้สว่นธรุกจิ  

• ผูใ้หบ้รกิารที่ท  าหนา้ที่เป็นผูน้  าขอ้มลูไปประมวลผลที่มีที่ตัง้อยู่ในสหรฐั หรือต่างประเทศที่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบช าระ

เงิน การสั่งสินคา้ การขนสง่ อีเมล ์หรือ IT และบรกิารบรหิารจดัการระบบ 

• ที่ปรกึษาธุรกิจมืออาชีพที่เป็นผูน้  าขอ้มลูไปประมวลผลหรือเป็นผูร้ว่มควบคุมการใชข้อ้มลู เช่น ทนายความ 
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เจา้หนา้ที่ธนาคาร ผูต้รวจบญัชี และเจา้หนา้ที่ประกนั ผูใ้หบ้รกิารใหค้ าปรกึษา บรกิารการการธนาคาร บรกิารดา้น

กฎหมาย บรกิารดา้นการประกนั และบรกิารดา้นบญัชี 

• หน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ก ากบัดแูลและหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆที่ท  าหนา้ที่เป็นผูน้  าขอ้มลูไปประมวลผลหรือเป็นผูร้ว่ม

ควบคมุ ที่มีที่ตัง้อยู่ในสหรฐัและต่างประเทศที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัพิธีการทางศลุกากร บรกิารสนบัสนนุลกูคา้ ที่ตอ้งมี

การรายงานกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูตามแต่กรณี 

 

สิทธิด้านกฎหมายของท่าน  
ท่านมีสิทธิในการขอใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสว่นบคุคลของท่าน (หรือเรียกกนัโดยทั่วไปว่า “ค าขอเขา้ถึง

ขอ้มลู”) ซึ่งจะท าใหท้่านสามารถไดร้บัส  าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัตวัท่านที่ทางเราเก็บไว ้และตรวจสอบว่า

เราไดน้ าขอ้มลูดงักลา่วไปใชอ้ย่างถกูกฎหมายหรือไม่    

                                                                                                                      

การขอให้มีการแก้ไขข้อมูลสว่นบคุคลที่เรามีเก่ียวกบัตวัท่าน ซึ่งจะท าใหท้่านสามารถแกไ้ขขอ้มลูที่ไม่สมบรูณ์

หรือไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัตวัท่าน โดยเราอาจท าการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูชดุใหม่ที่ท่านไดใ้หเ้รา 

 

การขอให้มีการลบข้อมูลสว่นบคุคลของท่าน ซึ่งจะท าใหท้า่นสามารถขอใหเ้ราลบหรือน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน

ออกจากระบบ เมื่อพิจารณาแลว้ว่าไม่มีเหตผุลอนัสมควรที่เราจะตอ้งน าขอ้มลูของท่านไปประมวลผลอีก ท่านยงัมี

สิทธิขอใหเ้ราลบ หรือน าขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่านไดม้ีการใชส้ทิธิคดัคา้นไม่ใหน้  าขอ้มลูไปประมวลผล (โปรดดูดา้นลา่ง) 

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เราอาจไดน้ าไปใชง้านโดยไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย หรือขอ้มลูสว่นที่เรามีความจ าเป็นตอ้งลบตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายทอ้งถิ่น ทัง้นี ้โปรดทราบว่า ดว้ยเหตผุลทางกฎหมายบางประการ เราอาจไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามค ารอ้งขอใหล้บขอ้มลูของท่านได ้โดยทางเราจะแจง้เหตผุลดงักลา่วใหท้่านทราบ และจะแจง้ตามค าขอของท่าน

ในกรณีที่มีค ารอ้ง 

 

การคัดค้านไม่ใหม้ีการน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปประมวลผลตามฐานประโยชนอ์นัชอบธรรมที่เรามี (หรือตาม

ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรมของบคุคลที่สาม) และมีเหตผุลตามสมควรของสถานการณข์องท่าน ที่ท  าใหท้่านมีความ

ประสงคจ์ะคดัคา้นการน าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปประมวลผลตามฐานประโยชนด์งักลา่วโดยท่านรูส้กึว่าอาจ

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของท่าน ท่านยงัมีสทิธิคดัคา้นการน าขอ้มลูของท่านไปประมวลผลเพื่อ



 

(เริ่มมีผล 20.08.2564) 

 

จดุประสงคใ์นการท าการตลาดทางตรง ในบางกรณี เราอาจท าการชีแ้จงว่าทางเรามีเหตผุลอนัสมควรที่เชื่อถือไดท้ี่จะ

น าขอ้มลูของท่านมาประมวลผล ซึ่งอาจลบลา้งสทิธิและเสรีภาพของท่าน  

 

การขอให้มีการจ ากัดการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ซึ่งจะท าใหท้่านสามารถขอใหเ้ราหยดุน าขอ้มลูของ

ท่านไปประมวลผลในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

     - หากท่านตอ้งการใหเ้ราท าขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง  

     - เม่ือเราน าขอ้มลูของท่านไปใชใ้นทางที่มิชอบดว้ยกฎหมาย แต่ท่านไม่ไดม้ีความประสงคใ์หเ้ราท าการลบขอ้มลูนัน้ 

     - เม่ือท่านมีความประสงคใ์หท้างเราถือขอ้มลูนัน้ต่อไปแมเ้ราจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูนัน้ ดว้ยเหตผุลว่า

ท่านจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วในการตัง้ การด าเนิน หรือการต่อสูข้อ้เรียกรอ้งทางกฎหมาย  

      -ท่านไดม้ีการคดัคา้นการใชง้านขอ้มลูของเรา แต่ทางเรายงัอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบว่าทางเรามีฐาน

ประโยชนโ์ดยชอบธรรมที่จะลบลา้งสิทธินัน้หรือไม่ 

 

 การขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลสว่นบคุคลของท่านใหแ้ก่ทา่นหรือบคุคลที่สาม เราจะสง่ต่อขอ้มลูใหก้บัท่านหรือ

บคุคลที่สามตามที่ท่านไดแ้จง้ โดยจะสง่ขอ้มลูในรูปแบบที่มีโครงสรา้งชดัเจน ตามที่ใชเ้ป็นปกติ และอยู่ในรูปแบบที่ใช้

เครื่องมืออ่านได ้โปรดทราบว่าสิทธินีห้มายรวมเฉพาะในสว่นขอ้มลูอตัโนมตัิที่ท่านไดม้ีการใหค้วามยินยอมใหท้างเรา

ใชง้านไดต้ัง้แต่ตน้ หรือขอ้มลูที่เราไดน้  ามาใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญากบัท่านเท่านัน้ 

 

การเลือกไม่ให้ความยินยอมไดท้กุเม่ือเมื่อเราตอ้งถามความยินยอมของท่านก่อนจะท าการประมวลผลขอ้มลูของ

ท่าน อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมนีจ้ะไม่มีผลยอ้นหลงัที่ท  าใหก้ารน าขอ้มลูไปใชใ้นครัง้ก่อนหนา้ที่จะมีการขอ

ความยินยอมเป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย หากท่านปฏิเสธที่จะใหค้วามยินยอม เราอาจไม่สามารถใหบ้รกิาร หรือจ่าย

ผลิตภณัฑบ์างชนิดแก่ท่านได ้โดยเราจะแจง้ใหท้่านทราบว่าเป็นกรณีดงักลา่วหรือไม่ ในตอนที่ท่านจะปฏิเสธจะให้

ความยินยอม 
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4LIFE PRIVACY POLICY 
 

 

Introduction 

 
4Life Research USA, LLC (“4Life”) respects your privacy and is committed to protecting your personal data. 

This privacy policy explains when and why 4Life and its subsidiaries (collectively “Company,” “we,” “us,”) and 

their related entities collect personal data from customers, affiliates, and visitors (“you” or “your”). This policy 

describes how that information is used, stored, and transferred, and when such information may be disclosed. 

This policy will also tell you about your privacy rights and how you can exercise those rights. 

 

1. PURPOSE OF POLICY, WHO WE ARE, AND HOW TO CONTACT US 
 

2. THE DATA WE COLLECT ABOUT YOU 
 

3. HOW IS YOUR PERSONAL DATA COLLECTED? 
 

4. HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA 
 

5. DISCLOSURES OF YOUR PERSONAL DATA 
 

6. INTERNATIONAL TRANSFERS 
 

7. DATA SECURITY 
 

8. DATA RETENTION 
 

9. YOUR LEGAL RIGHTS 
 

10. GLOSSARY 
 

 
 

1. Important information and who we are 

Purpose of this privacy policy 

This privacy policy provides information on how 4Life collects and processes your personal data, including 

any data you may provide through this website when you purchase a product from us; comment on our social 

media pages; apply to be an affiliate of our products; provide us with content-related product reviews, 

comments, or questions; or contact us by phone, email, or via the “Contact Us” form on our website. 

 

Our services are not intended for children under 18 years of age. We do not knowingly collect personal 

information from children under 18. If you are under 18, do not use or provide any information on this website 

or through any of its features, use any of the interactive or public comment features of this website, or provide 

any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, email address, or 

any screen name or username you may use. If we learn we have collected or received personal 

information from a child under 18 without verification of parental consent, we will delete that information. If 

you believe we might have any information from or about a child under 18, please contact us. 
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It is important that you read this privacy policy together with any other privacy policy or fair processing 

policy we may provide on specific occasions when we are collecting or processing personal data about you 

so that you are fully aware of how and why we are using your data. This privacy policy supplements other 

notices and privacy policies and is not intended to override them. Please take into account that not all sections 

may be equally relevant or applicable to you depending on the circumstances. 

 

Who we are 

 
4Life Research USA, LLC and its related entities and subsidiaries (“4Life,” “we,” “us,” and “our”) are an 

international group of companies offering wellness products and services through (i) the 4Life websites (each 

a “website”), (ii) 4Life app and tools (the “apps”), and (iii) a network of independent affiliates (“affiliates”). 

Depending on who you are, your personal data may be processed by different entities of 4Life and for different 

purposes. Appendix I below contains a list of 4Life entities acting as data controllers responsible for 

processing your personal data. 

 

Contact details 

 
If you have any questions about this privacy policy or our privacy practices or want to update your personal 

date or exercise any of your rights, please contact our privacy team in the following ways: 

 

Full name of legal entity: Parent company is 4Life Research USA, LLC, Attn. Privacy Officer 

Email address: privacy@4life.com 

Postal address: 9850 S 300 W, Sandy, UT 84070 
 

If you are based in the European Union, please note that you have the right to make a complaint at any time 
to your national regulator for data protection issues. We would, however, appreciate the chance to address 
your concerns before you approach the regulator, so please contact us in the first instance. 

 
Changes to the privacy policy and your duty to inform us of changes 

 
We review our privacy policy regularly. This version was last updated on 08.20.2021. Historic versions can 
be obtained by contacting us. 

 
We reserve the right to change the terms of this privacy policy at any time. We will post the revised privacy 
policy to our websites and the last date of revision will be updated so that you are able to understand what 
information we collect, how we use your information, and under what circumstances we may share your 
information with others. We will notify you of any material changes by way of a pop-up notice on the 
website announcing that the privacy policy has changed and direct the changes to your attention. 

 
It is important that the personal data we hold about you is accurate and current. Please keep us informed if 
your personal data changes during your relationship with us. 

 
Third-party links 

 
This website may include links to third-party websites, plug-ins, and applications. Clicking on those links or 
enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these 
third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our website, we 
encourage you to read the privacy policy of every website you visit. 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@4life.com


      (Updated 08.20.2021)                                                                                                                                                  Page 3 of 14  

2. The data we collect about you 

 
Personal data, or personal information, means any information about an individual by which that person 

can be identified. It does not include data where the identity has been removed (anonymous data). 

 

We may collect, use, store, and transfer different kinds of personal data about you which we have grouped 

together as follows: 

 

• Identity data includes first name, maiden name, last name, username or similar identifier, marital 

status, title, date of birth, and gender. 

 

• Contact data includes billing address, shipping address, email address, and telephone numbers. 

 

• Employment data includes data about your professional life, such as a Curriculum Vitae or cover 

letter, your social security number, and/or your passport. 

 

• Financial data includes bank account and payment card details (card number, expiration date, 

security code) and may also include your social security number and passport. 

 

• Transaction data includes details about payments to and from you and other details of products 

you have purchased from us. 

 

• Technical data includes internet protocol (IP) address, your login data, browser type and 

version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and 

platform, and other technology on the devices you use to access this website. 

 

• Profile data includes your username and password, purchases or orders made by you, your 

interests, preferences, feedback, and survey responses. 

 

• Usage data includes information about how you use our websites and products. 

 
• Marketing and communications data include your preferences in receiving marketing from us 

and our third parties and your communication preferences. 

 

• Social media data includes your name, social media account information, and friends. 

We also collect, use and share aggregated data, such as statistical or demographic data for any purpose. 

Aggregated data could be derived from your personal data but is not considered personal data in law as this 

data will not directly or indirectly reveal your identity. For example, we may aggregate your usage data to 

calculate the percentage of users accessing a specific website feature. However, if we combine or connect 

aggregated data with your personal data so that it can directly or indirectly identify you, we treat the 

combined data as personal data which will be used in accordance with this privacy policy. 

We do collect special categories of personal data about you (this includes details about your race or 

ethnicity, sex life, information about your health, and genetic data). Specifically, we may collect health 

information about any adverse reaction you might have to one of our dietary supplements as well as any 

relevant health information you choose to share with us. We do not collect any information about criminal 

convictions and offences. 
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If you fail to provide personal data 

 
Where we need to collect personal data by law or under the terms of a contract we have with you, and you 

fail to provide that data when requested, we may not be able to perform the contract we have or are trying 

to enter into with you (for example: to provide you with goods). In this case, we may have to cancel an order 

you have with us, but we will notify you if we do. 

 

3. How is your personal data collected? 

 
We use different methods to collect data from and about you including: 

 
• Direct interactions. You may give us your identity, contact, financial, and social media data by 

filling in forms or by corresponding with us by post, phone, email, or otherwise. This includes 

personal data you provide when you: 

• Purchase one or more of our products 

• Create an account on our websites 

• Apply for one of our available positions 

• Apply to become an affiliate 

• Visit one of our facilities or attend one of our events 

• Use one of our apps 

• Request marketing to be sent to you 

• Provide us with a product review 

• Report an adverse event 

• Request and inquire about our customer support 

• Give us feedback or contact us 

• Automated technologies or interactions. As you interact with our website, we will automatically 

collect technical data about your equipment, browsing actions, and patterns. We collect this 

personal data by using cookies, server logs, and other similar technologies. We may also receive 

technical data about you if you visit other websites employing our cookies. Please see our 

“Cookies” section and separate “Cookies Policy” (if applicable) for further details. 

• Third parties or publicly available sources. We may receive personal data about you from 

various third parties and public sources. 

 
Technical data from the following parties: 

(a) Analytics providers 

(b) Advertising networks 

(c) Search information providers 

• Contact, financial, and transaction data from providers of technical, payment and delivery 

services, or your upline or downline affiliates 

• Identity and contact data from data brokers or aggregators 

• Identity and contact data from publicly available sources 
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4. How we use your personal data 

 
We will only use your personal data when the law allows us to. Most commonly, we will use your personal 

data in the following circumstances: 

 

• Where we need to perform the contract we are about to enter into or have entered into with you 

• Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests 

and fundamental rights do not override those interests 

• Where we need to comply with a legal obligation 

See paragraph 10 to find out more about the types of lawful basis that we rely on to process your personal 

data. 

 

Generally, we do not rely on consent as a legal basis for processing your personal data, although we will get 

your consent before sending third party direct marketing communications to you via email or text message. 

You have the right to withdraw consent to marketing at any time by contacting us. 

 

Purposes for which we will use your personal data 

 
We have set out below, in a table format, a description of all the ways we plan to use your personal data, and 

which of the legal bases we rely on to do so. We have also identified what our legitimate interests are, where 

appropriate. 
 

Purpose/Activity Type of data Lawful basis for processing including 

basis of legitimate interest 

To register you as a new Preferred 

Customer or affiliate 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

 
(c) Financial 

Performance of a contract with you 

To process and deliver your order 

including: 

(a) Manage payments, fees, and 

charges 

(b) Collect and recover money owed 

to us 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

 
(c) Financial 

 
(d) Transaction 

 
(e) Marketing and communications 

(a) Performance of a contract with you (to process 

your purchases, send you updates about your order, 

deliver and manage your order, including collecting 

payments, fees, and charges) 

(b) Necessary for our legitimate interests (to start 

legal proceedings to recover debts due to us) 

To manage our relationship with you, 

which will include notifying you about 

changes to our terms of use or to our 

privacy policy 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

 
(c) Profile 

 
(d) Marketing and communications 

(a) Performance of a contract with you (to inform you 

of any changes to our Terms and Conditions) 

(b) Necessary to comply with a legal obligation (to 

inform you of any changes to our privacy policy) 

(c) Necessary for our legitimate interests (to keep 

our records updated and to study how customers use 

our products/services) 

To provide you with location-based 

information 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

Consent 
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(c) Profile 

 
(d) Usage 

 
(e) Marketing and communications 

 
(f) Technical 

 
(g) Social media 

 

To administer and protect our 

business and this website (including 

troubleshooting, data analysis, 

testing, system maintenance, 

support, reporting, and hosting of 

data) 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

 
(c) Technical 

Necessary for our legitimate interests (for running 

our business, provision of administration and IT 

services, network security, to prevent fraud, and in 

the context of a business reorganization or group 

restructuring exercise) 

To deliver relevant website content 

to you 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

 
(c) Profile 

 
(d) Usage 

 
(e) Marketing and Communications 

 
(f) Technical 

Necessary for our legitimate interests (to study how 

customers use our products, to develop them, to 

grow our business, and to inform our marketing 

strategy) 

To use data analytics to improve our 

website, products, marketing, 

customer relationships, and 

experiences 

(a) Technical 

 
(b) Usage 

Necessary for our legitimate interests (to define 

types of customers for our products, to keep our 

website updated and relevant, to develop our 

business, and to inform our marketing strategy) 

To make suggestions and 

recommendations to you about     goods 

that may be of interest to you 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

 
(c) Technical 

 
(d) Usage 

 
(e) Profile 

 
(f) Marketing and communications 

 
(g) Social media 

Necessary for our legitimate interests (to develop 

our products and grow our business) 

To communicate with you by email, 

text, social media messaging, social 

media posting, or any other 

communication mechanism that you 

choose 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

 
(c) Marketing and communications 

 
(d) Social Media 

Necessary for our legitimate interests (to reply to 

communications sent to us and for customer 

relationship management purposes) 

Provide you with support on our 

services 

(a) Identity 

 
(b) Contact 

 
(c) Marketing and communications 

 
(d) Technical 

Performance of a contract with you 
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To respond to your inquiries related 

to employment opportunities 

(a) Identity 

 
(b) Contact data 

 
(c) Employment 

 
(d) Social media 

Performance of a contract with you or in order to take 

steps at your request prior to entering into a contract 

with you 

 

Marketing 

 
We strive to provide you with choices regarding certain personal data uses, particularly around marketing. 

 
Promotional offers from us 

 
We may use your identity, contact, technical, usage, profile, and social media data to determine what we 

think you may want or need, or what may be of interest to you. This is how we decide which products and 

offers may be relevant to you. 

 

You will receive marketing communications from us if you have requested information from us or purchased 

goods from us and you have not opted out of receiving that marketing. 

 

Third-party marketing 

 
We will get your express opt-in consent before we share your personal information with any other company 

outside our Company for marketing purposes, including service providers who perform marketing services 

on our behalf, such as sending communications to you on our behalf. 

 

Opting out 

 
You can ask us or third parties to stop sending you marketing messages at any time by logging into the 

website and checking or unchecking relevant boxes to adjust your marketing preferences, by following the 

opt-out links on any marketing message sent to you, or by contacting us at any time. 

 

Where you opt out of receiving these marketing messages, this will not apply to personal data provided to us 

as a result of a product purchase, warranty registration, product/support experience, or other transactions. 

 

Cookies 

 
As you navigate through and interact with our website, we may use automatic data collection technologies 

to collect certain information about your equipment, browsing actions, and patterns, including: 

• Details of your visits to our website, including traffic data, location data, logs, and other 
communication data and the resources that you access and use on the website 

• Information about your computer and internet connection, including your IP address, operating 
system, and browser type 

The information we collect automatically includes personal information, or we may maintain it or associate it 

with personal information we collect in other ways or receive from third parties. It helps us to improve our 

website and to deliver a better and more personalized service including by enabling us to: 

• Estimate our audience size and usage patterns 

• Store information about your preferences, allowing us to customize our website according to your 
individual interests 
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• Speed up your searches 

• Recognize you when you return to our website 

The technologies we use for this automatic data collection may include: 

• Cookies (or browser cookies): A cookie is a small file placed on the hard drive of your computer. 

You may refuse to accept browser cookies by activating the appropriate setting on your browser. 

However, if you select this setting, you may be unable to access certain parts of our website. Unless 

you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies 

when you direct your browser to our website. 

• Flash cookies: Certain features of our website may use local stored objects (or Flash cookies) to 

collect and store information about your preferences and navigation to, from, and on our website. 

Flash cookies are not managed by the same browser settings as are used for browser cookies. 

• Web beacons: Pages of our website (and emails) may contain small electronic files known as web 
beacons (also referred to as clear gifs, pixels, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit us, for 
example, to count users who have visited those pages (or opened an email) and for other related 
website statistics (for example: recording the popularity of certain website content and verifying 
system and server integrity). 

You can set your browser to refuse all or some browser cookies or to alert you when websites set or access 
cookies. If you disable or refuse cookies, please note that some parts of this website may become inaccessible 
or not function properly. 

 

In addition, some content or applications on the website may be served by third parties, including advertisers, 

other ad networks and servers, content providers, third party analytical tool providers, and application 

providers. These third parties may use cookies alone or in conjunction with web beacons and other storage 

or tracking technologies to collect or receive information about you when you use our website. The information 

they collect may be associated with your personal data, or they may collect information, including personal 

data, about your online activities over time and across different websites and other online services. They may 

use this information to provide measurement services and provide you with interest-based (behavioral) 

advertising or other targeted content. 

We do not control these third parties' tracking technologies or how they may be used. If you have any 

questions about an advertisement or other targeted content, you should contact the responsible provider 

directly as they may provide you with ways to choose not to have your information collected or used in this 

way.  

 

Social media features: Our websites include social media features, such as the Facebook “like” button. 

These features may collect your IP address, which page you are visiting on our website, and may set a cookie 

to enable the feature to function properly. Social media features are either hosted by a third party or hosted 

directly on our website. Your interactions with these features are governed by the privacy policies of the 

companies providing them. 

Change of purpose 

 
We will only use your personal data for the purposes for which we collected it unless we reasonably consider 

that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If you wish 

to get an explanation as to how the processing for the new purpose is compatible with the original purpose, 

please contact us. 
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If we need to use your personal data for an unrelated purpose, we will notify you, and we will explain the legal 

basis which allows us to do so. 

 

Please note that we may process your personal data without your knowledge or consent, in compliance with 

the above rules, where this is required or permitted by law. 

 

5. Disclosures of your personal data 

 
We may share your personal data with the parties set out below for the purposes set out in the table— 

purposes for which we will use your personal data above. 

 

• Internal third parties as set out in the Glossary 

• External third parties as set out in the Glossary 

• Third parties with whom we may choose to sell, transfer, or merge parts of our business or our 

assets. Alternatively, we may seek to acquire other businesses or merge with them. If a change 

happens to our business, then the new owners may use your personal data in the same way as 

set out in this privacy policy. 

 
We may also disclose your personal data: 

 
• If we are required to do so by law or legal process 

• In response to requests by governmental authorities 

• To establish, exercise, or defend our legal rights 

• When we deem it is necessary to prevent harm or financial loss 

• In investigating suspected or actual illegal activity 

• Otherwise with your consent, in which case we would notify you of that purpose at the time of 

seeking your consent 

We require all third parties to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the 

law. We do not allow our third-party service providers to use your personal data for their own purposes and 

only permit them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our 

instructions. 

6. International transfers 

 
We share your personal data within our group. This will involve, if you are based in the European 

Union, transferring your data outside the European Economic Area (EEA). 

 

Many of our external third parties are also based outside the European Economic Area (EEA), so 

their processing of your personal data will involve a transfer of data outside the EEA. 

 

If you are based in the European Union, whenever we transfer your personal data out of the EEA, we 

ensure that a similar degree of protection is afforded to it by ensuring that at least one of the following 

safeguards is implemented: 
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• We will only transfer your personal data to countries that have been deemed to provide an 

adequate level of protection for personal information by the European Commission. For further 

details, see European Commission: Adequacy of the Protection of Personal Data in Non-EU 

Countries. 

• Where we use certain service providers, we may use specific contracts approved by the European 

Commission which give personal data the same protection it has in Europe. For further details, 

see European Commission: Model Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries. 

• Where we use providers based in the U.S., we may transfer data to them if they are part of the 

Privacy Shield, which requires them to provide similar protection to personal data shared between 

Europe and the U.S. For further details, see European Commission: EU-US Privacy Shield. 

Please contact us if you want further information on the specific mechanism used by us when 

transferring your personal data out of the EEA. 

7. Data security 

 
We have put in place appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally 

lost, used, accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. In addition, we limit access to your 

personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to 

know. They will only process your personal data upon our instructions, and they are subject to a duty of 

confidentiality. 

 

No method of transmission over the internet or method of electronic storage is 100% secure, however. 

Therefore, we cannot guarantee its absolute security. We have put in place procedures to deal with any 

suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are 

legally required to do so. Notice will be given promptly, consistent with the legitimate needs of law enforcement 

and any measures necessary for 4Life or law enforcement to determine the scope of the breach and to assure 

or restore the integrity of the data system. 4Life may delay notification if 4Life or a law enforcement agency 

determines that the notification will impede a criminal investigation, unless and until 4Life or the agency 

determines that notification will not compromise the investigation. If you have any questions about the security 

of your personal information, you can contact us at privacy@4Life.com. 
 

8. Data retention 

 
How long will you use my personal data for? 

 
We will only retain your personal data for as long as is reasonably necessary to fulfil the purposes we collected 

it for, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, tax, accounting, or reporting requirements. 

We may retain your personal data for a longer period in the event of a complaint or if we reasonably believe 

there is a prospect of litigation in respect to our relationship with you. 

 

To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and 

sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal 

data, the purposes for which we process your personal data, and whether we can achieve those purposes 

through other means, and the applicable legal, regulatory, tax, accounting, or other requirements. 

 

Details of retention periods for different aspects of your personal data can be requested from us by contacting 

us. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en
mailto:privacy@4Life.com
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In some circumstances, you can ask us to delete your data: see your legal rights below for further information. 

 

In some circumstances, we will anonymize your personal data (so that it can no longer be associated with 

you) for research or statistical purposes, in which case we may use this information indefinitely without further 

notice to you. 

 

9. Your legal rights 

 
Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your personal data. 

Please click on the links below to find out more about these rights: 

 

• Request access to your personal data 

• Request correction of your personal data 

• Request erasure of your personal data 

• Object to processing of your personal data 

• Request restriction of processing your personal data 

• Request transfer of your personal data 

• Right to withdraw consent 

If you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us at privacy@4life.com. 
 

No fee usually required 

 
You will not have to pay a fee to access your personal data (or to exercise any of the other rights). 

However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive, or excessive. 

Alternatively, we could refuse to comply with your request in these circumstances. 

 

What we may need from you 

 
We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right 

to access your personal data (or to exercise any of your other rights). This is a security measure to ensure 

that personal data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We may also contact you to 

ask you for further information in relation to your request to speed up our response. 

 

Time limit to respond 

 
We try to respond to all legitimate requests within one month. Occasionally it could take us longer than a 

month if your request is particularly complex or if you have made a number of requests. In this case, we will 

notify you and keep you updated. 

Your California Privacy Rights 
 

If you are a California resident, California law may provide you with additional rights regarding our use of 
your personal information. To learn more about your California privacy rights, visit 4Life’s CCPA Privacy 
Notice posted on 4Life.com. 

 
 
 
 
 

mailto:privacy@4life.com
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Your Nevada Privacy Rights 

 
Nevada residents who wish to exercise their sale opt-out rights under Nevada Revised Statutes Chapter 

603A may submit a request to this designated address: privacy@4life.com. However, please know we do not 

currently sell data triggering that statute's opt-out requirements. 

 
EEA or Thailand Rights 

 
If you are in the EEA or Thailand, you may have the following additional rights: 

 
•  Restriction: You have the right to request that we restrict our processing of your personal 

information under specific conditions (also applicable if you are in Macau). 

•  Portability: You have the right to request that we transmit the personal information we hold in respect 

of you to you or to another data controller under specific conditions. 

•  Objection: Where the legal justification for our processing of your personal information is our 

legitimate interest, you have the right to object to such processing on grounds relating to your particular 

situation. We will abide by your request unless we have compelling legitimate grounds for the processing 

which override your interests and rights, or if we need to continue to process the data for the establishment, 

exercise, or defense of a legal claim. 

 

Changes to Our Privacy Policy 

It is our policy to post any changes we make to our privacy policy on this page. If we make material 
changes to how we treat our users' personal information, we will notify you by email to the email 
address specified in your account and/or through a notice on the Website home page. The date 
the privacy policy was last revised is identified at the bottom of each page. You are responsible 
for ensuring we have an up-to-date active and deliverable email address for you, and for 
periodically visiting our Website and this privacy policy to check for any changes. 

 

10. Glossary 

LAWFUL BASIS 

Legitimate interest means the interest of our business in conducting and managing our business to 

enable us to give you the best service/product and the best and most secure experience. We make sure we 

consider and balance any potential impact on you (both positive and negative) and your rights before we 

process your personal data for our legitimate interests. We do not use your personal data for activities where 

our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or 

permitted to by law). You can obtain further information about how we assess our legitimate interests against 

any potential impact on you in respect of specific activities by contacting us. 

 

Comply with a legal obligation means processing your personal data where it is necessary for compliance 

with a legal obligation that we are subject to. 

 

Consent means any freely given, specific, informed, and unambiguous indication of your wishes by which 

you, by a statement or by a clear affirmative action, signify agreement to the processing of personal data 

relating to you. 

 

mailto:privacy@4life.com
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THIRD PARTIES 

 
Internal third parties 

 
Companies or affiliates acting as joint controllers or processors that provide IT and system administration 

services and undertake leadership reporting. 

 

External third parties: 

 
• Members of your upline, downline if you are an affiliate 

• Service providers acting as processors based in the United States or abroad who provide payment 

processing, order fulfillment, transportation, email, and/or IT and system administration services. 

• Professional advisers acting as processors or joint controllers including lawyers, bankers, 

auditors, and insurers who provide consultancy, banking, legal, insurance, and accounting 

services. 

• Regulators and other authorities acting as processors or joint controllers based in the United 

States and abroad that provide customs clearance, customer support, or that require reporting 

of processing activities in certain circumstances. 

 

YOUR LEGAL RIGHTS 

 
You have the right to: 

 
Request access to your personal data (commonly known as a "data subject access request"). This enables 

you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it. 

 
Request correction of the personal data that we hold about you. This enables you to have any incomplete 

or inaccurate data we hold about you corrected, though we may need to verify the accuracy of the new data 

you provide to us. 

 
Request erasure of your personal data. This enables you to ask us to delete or remove personal data where 

there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove 

your personal data where you have successfully exercised your right to object to processing (see below), 

where we may have processed your information unlawfully or where we are required to erase your personal 

data to comply with local law. Note, however, that we may not always be able to comply with your request of 

erasure for specific legal reasons. We will notify you of these reasons, if applicable, at the time of your request. 

 
Object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third 

party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing 

on this ground as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms. You also have the right to 

object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. In some cases, we may 

demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your information which override your 

rights and freedoms. 
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Request restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the 

processing of your personal data in the following scenarios: 

 

• If you want us to establish the data's accuracy 

 

• Where our use of the data is unlawful, but you do not want us to erase it 

 
• Where you need us to hold the data even if we no longer require it as you need it to establish, 

exercise, or defend legal claims 

 

• You have objected to our use of your data, but we need to verify whether we have overriding 

legitimate grounds to use it 

 
Request the transfer of your personal data to you or to a third party. We will provide to you, or a third party 

you have chosen, your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. Note that 

this right only applies to automated information which you initially provided consent for us to use or where we 

used the information to perform a contract with you. 

 
Withdraw consent at any time where we are relying on consent to process your personal data. However, 

this will not affect the lawfulness of any processing carried out before you withdraw your consent. If you 

withdraw your consent, we may not be able to provide certain products or services to you. We will advise you 

if this is the case at the time you withdraw your consent. 


