การให้ บริการต่ าง ๆ ของ SMG
ข้ อกําหนดการให้ บริการ
วันที่มีผลบังคับใช้ : มีนาคม 2561
ข้อกําหนดการให้บริ การเหล่านี้ พร้อมด้วยนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ SMG ("ข้ อกําหนด") อธิ บายถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ Service
Management Group, LLC และบริ ษทั ในเครื อ ("SMG" หรื อ "เรา" หรื อ "ของเรา") มอบการเข้าถึงเว็บไซต์ บริ การและแอปพลิเคชัน
รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ ที่เชื่อมโยงอยูใ่ นหรื ออ้างถึงข้อกําหนดเหล่านี้ (เรี ยกโดยรวมว่า "การให้ บริการต่ าง ๆ ของ SMG")
ก่อนทําการเข้าถึงและใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG โปรดอ่านข้อกําหนดเหล่านี้อย่างถี่ถว้ น; เนื่องจากเป็ นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง SMG และคุณ

เมื่อเข้าใช้บริ การต่าง
ๆ
ของ
SMG
คุณยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้
และยืนยันว่าคุณมีความสามารถและมีอาํ นาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการทําเช่นนั้น หากคุณกําลังใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ในนามของนายจ้าง
SMG
การยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ถือเป็ นข้อตกลงระหว่างนายจ้างของคุณกับ
รวมทั้งคุณเป็ นตัวแทนและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ผกู มัดนายจ้างของคุณเข้ากับข้อกําหนดเหล่านี้

หมายเหตุสาํ คัญ
ข้อกําหนดเหล่านี้มีบทบัญญัติที่จาํ กัดความรับผิดของเราต่อคุณ
และกําหนดให้คุณระงับข้อพิพาทใด
ๆ
กับเราผ่านการอนุญาโตตุลาการขั้นสุ ดท้ายและมีผลผูกพันเป็ นรายบุคคล รวมทั้งไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของการดําเนินการของกลุม่ หรื อตัวแทนใด ๆ ดที่หวั ข้อ
"ความถูกต้องของสัญญา การปฏิเสธการรับประกันและการจํากัดความรับผิดชอบ" (ส่ วนที่ 7) และ "การระงับข้อพิพาท" (ส่ วนที่ 9)
ทางด้านล่างสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณไม่ ยอมรับข้ อกําหนดทั้งหมดทีร่ ะบุไว้ ในข้ อกําหนดการให้ บริการและนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ SMG คุณจะไม่ สามารถใช้ บริการต่ าง
ๆ ของ SMG ได้
1. การเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนด
วันที่ขอ้ กําหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ระบุไว้ที่ดา้ นบนสุ ดของหน้าเว็บนี้
เมื่อเราเพิ่มคุณสมบัติใหม่ เราอาจแก้ไขข้อกําหนดเหล่านี้
SMG
อาจแก้ไขข้อกําหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยมีการปรับปรุ งรายละเอียดในข้อกําหนด
คุณได้รับการผูกมัดจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว;
ดังนั้นคุณควรเข้าไปที่หน้านี้เป็ นระยะ
ๆ
เพื่อตรวจสอบข้อกําหนดเหล่านี้
การใช้บริ การต่าง
ๆ
ของ
SMG
อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากที่มีการประกาศข้อกําหนดที่ได้ปรับแก้แล้ว
ถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดที่ได้รับการแก้ไขนั้นแล้ว
ข้อกําหนดที่ได้รับการแก้ไขแทนที่ขอ้ ตกลง
ประกาศ
หรื อข้อความแถลงฉบับก่อนหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกําหนดนี้
แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลบังตับใช้ยอ้ นหลัง

2. ข้ อกําหนดเพิม่ เติม
การให้บริ การบางอย่างที่มีการเสนอโดยหรื อผ่านการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG เช่น แอปพลิเคชันมือถือ การชิงโชค การแข่งขันและบริ การอื่น ๆ
อาจอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีการนําเสนอร่ วมกัน
("ข้อกําหนดเพิ่มเติม")
คุณต้องยอมรับข้อกําหนดเพิ่มเติมก่อนใช้บริ การนั้น
ๆ
จะมีการนําข้อกําหนดเพิ่มเติมบางอย่างมาใช้เพิ่มเติมกับข้อกําหนดเหล่านี้
หากบทบัญญัติใด
ๆ
ของข้อกําหนดเพิ่มเติมขัดแย้งกับบทบัญญัติหนึ่งใดของข้อกําหนดเหล่านี้
ข้อกําหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับเหนือบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกันในข้อกําหนดเหล่านี้เฉพาะส่ วนที่ไม่สอดคล้องกัน
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3. ความเป็ นส่ วนตัว/การรักษาความปลอดภัย
ก่อนใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG โปรดอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ SMG อย่างถี่ถว้ นเพื่อเรี ยนรู ้เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ SMG
รวบรวมเกี่ยวกับการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG วิธีการประมวลผล และบุคคลที่เราอาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
คุณสามารถดูสาํ เนานโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ SMG ได้ที่:
4. เนือ้ หาของ SMG
การให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG หมายรวมถึงข้อมูล กราฟิ ก รู ปภาพ งานศิลปะ ข้อความ คลิปวิดีโอ การรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์ คลิปเสี ยง เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ การลงบันทึก ชื่อทางการค้า และเนื้ อหาอื่น ๆ ที่ระบุไว้เกี่ยวกับ ใน หรื อผ่านบริ การต่าง ๆ ของ SMG (เรี ยกโดยรวมว่า "เนือ้ หา SMG")
ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ SMG บริ ษทั ในเครื อ พันธมิตร ผูอ้ อกใบอนุญาต หรื อบริ ษทั ตัวแทน และได้รับการคุม้ ครองภายใต้ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั รเครื่ องหมายการค้า
และกฎหมายอื่น
ๆ
ของทั้งสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่น
ๆ
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่ วนของการอนุญาตที่จาํ กัดไว้ทางด้านล่าง
หรื อตามที่กฎหมายที่บงั คับใช้กาํ หนดไว้ ไม่วา่ จะเป็ นลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น ๆ หรื อส่ วนใดก็ตามในการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
ไม่สามารถใช้ ทําซํ้า ถ่ายสําเนา คัดลอก จําหน่าย จําหน่ายต่อ เข้าถึง แก้ไข หรื อดําเนินการใช้ประโยชน์อย่างอื่นทั้งหมดหรื อบางส่ วน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเราล่วงหน้า การใช้เนื้อหาของ SMG โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า
และกฎหมายอื่น ๆ
หากคุณยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ SMG ที่เฉพาะเจาะจง) SMG
ให้สิทธิ์ การอนุญาตส่ วนบุคคล ที่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผกู ขาด ถ่ายโอนไม่ได้ และจํากัดแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ ในการให้อนุญาตต่อ) เพื่อเข้าถึงและใช้บริ การต่าง
ๆ ของ SMG รวมทั้งดาวน์โหลด พิมพ์ และ/หรื อคัดลอกเนื้อหาของ SMG เพื่อการใช้งานส่ วนบุคคลเท่านั้นและอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดเหล่านี้
คุณรับทราบว่าความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปั ญญาที่อยูใ่ นบริ การต่าง ๆ ของ SMG ไม่ได้รับและจะไม่ได้รับอนุญาตหรื อเปิ ดเผยต่อคุณ
คุณรับทราบว่ารหัส HTML ที่ SMG สร้างขึ้นเพื่อสร้างหน้าเว็บต่าง ๆ ของการให้บริ การ ได้รับการคุม้ ครองโดยลิขสิ ทธิ์ ของ SMG
ขอสงวนสิ ทธิ์ ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในที่น้ ีโดย SMG
คุณยอมรับว่า หากไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก SMG คุณจะไม่:
a. รวมเนื้อหาของ SMG กับงานอื่น ๆ (เช่น เว็บไซต์ของคุณเอง) หรื อใช้เนื้อหาของ SMG ในเชิงสาธารณะหรื อเชิงพาณิ ชย์
b. เปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า หรื อสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น ๆ ที่อาจเป็ นส่ วนหนึ่งของเนื้อหาของ SMG; หรื อ
c. ทํา "Deep link" (ลิงก์ที่กาํ หนดเป็ นพิเศษ) ไปยังการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG (เช่น ลิงก์ไปยังหน้าอื่น ๆ
นอกเหนือจากหนึ่งในหน้าพลักของการให้บริ การของ SMG)
เครื่ องหมายการค้า โลโก้ และเครื่ องหมายบริ การ ("เครื่ องหมาย") ที่แสดงไว้ในหรื อผ่านการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ SMG
หรื อบุคคลภายนอก คุณไม่มีสิทธิ์ ใช้เครื่ องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก SMG หรื อบุคคลภายนอกดังกล่าว
หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขออนุญาตกับ SMG เพื่อใช้เนื้อหาของ SMG กรุ ณาส่ งอีเมลมาที่ privacyofficer@smg.com
5. การใช้ บริการต่ าง ๆ ของ SMG
5.1. การมีสิทธิ์ การให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
ไม่ได้มีไว้สาํ หรับใช้งานโดยเด็กที่มีอายุต่าํ กว่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศที่พาํ นักอยูใ่ นการให้ความยินยอมประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
หากคุณมีอายุต่าํ กว่าที่กาํ หนดไว้ในประเทศของคุณ คุณจะไม่สามารถใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ได้
5.2. บัญชีของคุณ: คุณต้องสร้างบัญชี ("บัญชี") เพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างในการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG คุณตกลงที่จะให้ รักษา
และปรับปรุ งข้อมูลที่ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเอง คุณตกลงว่าจะไม่ปลอมเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลใด ๆ
หรื อบิดเบือนตัวตนของคุณ หรื อความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรื อนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการใช้ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน หรื อข้อมูลบัญชีอื่นของบุคคลอื่น
หรื อชื่อบุคคล ความคล้ายคลึง เสี ยง ภาพ หรื อภาพถ่ายของบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณตกลงว่าจะแจ้งให้เราทราบทันทีที่
privacyofficer@smg.com เกี่ยวกับการใช้ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ของคุณ หรื อการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตที่คุณทราบว่าเกี่ยวกับการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
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ในการสร้ างบัญชี คุณยอมรับว่ า SMG อาจติดต่ อคุณทางที่อยู่อเี มลที่ให้ ไว้ ตอนที่เปิ ดใช้ งานบัญชี
อย่าให้ผอู ้ ื่นใช้บญั ชีของคุณ คุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบการใช้งานบัญชีของคุณทั้งหมด รวมถึงการใช้งานโดยผูอ้ ื่นที่คุณยินยอมให้การเข้าถึงบัญชีของคุณ
5.3. ความรับผิดชอบของคุณ:
ข้ อตกลงของคุณเพือ่ ใช้ บริการต่ าง ๆ ของ SMG ตามวัตถุประสงค์ ทางกฎหมายเท่ านั้น คุณยอมรับว่าคุณจะใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น คุณจะไม่ใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ในลักษณะที่อาจทําให้เซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเครื อข่ายของ SMG เสี ยหาย
ปิ ดใช้งาน ทํางานหนักเกินไป หรื อขัดข้อง หรื อรบกวนการใช้งานและความพอใจเกี่ยวกับบริ การต่าง ๆ ของ SMG โดยบุคคลอื่น
ข้ อตกลงที่คุณจะไม่ ใช้ บริการต่ าง
ๆ
ของ
SMG
เพือ่ วัตถุประสงค์ ที่ผดิ กฎหมายหรือไม่ ได้ รับอนุญาต
คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าจะไม่พยายามเข้าถึงการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG บัญชีผใู ้ ช้รายอื่น หรื อระบบคอมพิวเตอร์หรื อเครื อข่ายของ SMG
โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านการเจาะข้อมูล การเจาะรหัสผ่าน หรื อวิธีการอื่นใด ๆ โดยไม่จาํ กัดเฉพาะสิ่ งที่กล่าวข้างต้น คุณยอมรับว่าคุณจะไม่
(และคุณจะไม่สนับสนุนหรื ออนุญาตให้บุคคลภายนอกดําเนิ นการต่อไปนี้ ):
a. คัดลอก ดัดแปลง ประยุกต์ แปล วิศวกรย้อนกลับ ถอดรหัส หรื อพยายามให้ได้มาหรื อได้รับการเข้าถึงส่ วนใด ๆ ในการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
หรื อเนื้อหาของ SMG
b. ลบลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้าหรื อสิ ทธิ การครอบครองอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ นการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG หรื อเนื้อหาของ SMG;
c. หลีกเลี่ยง ปิ ดการใช้งาน หรื อขัดขวางคุณสมบัติการป้ องกันความปลอดภัยหรื อการฉ้อโกงของบริ การของเรา หรื อคุณสมบัติที่ป้องกัน
หรื อจํากัดการใช้ หรื อคัดลอกเนื้อหาของ SMG ใด ๆ หรื อบังคับใช้ขอ้ จํากัดในการใช้บริ การหรื อเนื้ อหาของ SMG ของเรา
d. การใช้บริ การในทางที่ผิดโดยจงใจนําไวรัส โปรแกรมลวงข้อมูล หนอนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมตั้งเวลาโจมตีขอ้ มูล สปายแวร์ มัลแวร์ หรื อสิ่ งมุ่งร้าย
หรื อเป็ นอันตรายต่อเทคโนโลยี;
e. การใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ แอปพลิเคชันค้นหา/ดึงข้อมูลเว็บไซต์ หรื ออุปกรณ์อตั โนมัติอื่น ๆ การดําเนินการหรื อวิธีการเข้าถึง ค้นคืน ดึงข้อมูล
หรื อทําดัชนีส่วนใดส่ วนหนึ่งในการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG;
f. เช่า ให้เช่าซื้ อ ให้ยมื ขาย อนุญาตสิ ทธิ์ ย่อย มอบหมาย แจกจ่าย เผยแพร่ ถ่ายโอน หรื อทําให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
หรื อคุณสมบัติหรื อการทํางานในบริ การต่าง ๆ ของ SMG เป็ นผลใช้ได้แก่บุคคลภายนอกด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการทําให้บริ การต่าง ๆ ของ
SMG พร้อมใช้งานบนเครื อข่ายที่สามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่ องได้ในเวลาใด ๆ;
g. เปลี่ยนรู ปแบบหรื อใส่ ส่วนใด ๆ ของหน้าเว็บที่เป็ นส่ วนหนึ่งในบริ การต่าง ๆ ของ SMG;
h. สร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีโดยใช้วิธีอตั โนมัติหรื อภายใต้ขอ้ อ้างที่เป็ นเท็จหรื อหลอกลวง; หรื อ
i. รวบรวมหรื อจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับผูใ้ ช้รายอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
ผลที่ตามมาสํ าหรับการใช้ บริการของ SMG โดยไม่ ได้ รับอนุญาต หรือการใช้ บริการ ของ SMG ในทางที่ผดิ คุณยอมรับว่าสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การต่าง ๆ
ของ SMG จะยุติลงทันทีเมื่อคุณละเมิดกฎใด ๆ เหล่านี้ และ SMG มีดุลยพินิจที่จะยุติการเข้าถึงการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ของคุณ
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากคุณละเมิดข้อกําหนดหรื อข้อห้ามใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกําหนดเหล่านี้หรื อข้อกําหนดที่บงั คับใช้เพิ่มเติมใด ๆ
นอกจากนี้คุณตกลงว่าจะส่ งคืนหรื อทําลายสําเนาของเนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณทําไว้หากเราขอให้ทาํ เช่นนั้น
การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ในทางที่ผิดเป็ นสิ่ งต้องห้ามโดยเด็ดขาด;
เราอาจฟ้ องร้องทางแพ่งต่อคุณสําหรับความเสี ยหายและ/หรื อการฟ้ องร้องคดีอาญา โดยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ SMG
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรายงานการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้หรื อการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรื อการใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
ในทางที่ผิดไปยังหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมาย ในกรณี ที่มีการใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG โดยไม่ได้รับอนุญาต สิ ทธิ์ ในการใช้บริ การต่าง ๆ ของ
SMG ของคุณจะสิ้ นสุ ดลงทันที และ SMG อาจยกเลิกการเข้าถึงการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ของคุณโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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คุณมีความรับผิดชอบต่ อค่ าใช้ จ่าย ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ องกับการใช้ บริการต่ าง ๆ ของ SMG (รวมถึงค่ าธรรมเนียมการส่ งข้ อความ)
คุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
หากคุณเข้าถึงและใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ คุณต้องมีบริ การไร้สายผ่าน Wi-Fi
หรื อผูใ้ ห้บริ การมือถือที่เข้าร่ วม
บริ การบางอย่างอาจต้องใช้ความสามารถในการส่ งข้อความ
(SMS
หรื อ
MMS)
คุณยอมรับว่าคุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับค่าใช้จ่ายค่าข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากผูใ้ ห้บริ การมือถือของคุณ
เราไม่คิดค่าบริ การแยกต่างหากสําหรับบริ การส่ งข้อความใด
ๆ
ที่เราอาจนําเสนอ
แต่อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายของข้อความและข้อมูล
จะมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดและสามารถชําระเงินได้ที่ผใู ้ ห้บริ การมือถือของคุณ
ติดต่อผูใ้ ห้บริ การมือถือของคุณสําหรับแผนการกําหนดราคาและรายละเอียด
SMG
จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่ งข้อความหรื อความล้มเหลวในการส่ งข้อความ
เพราะการส่ งนั้นขึ้นอยูก่ บั การส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพจากผูใ้ ห้บริ การมือถือของคุณ ข้อความอาจใช้ไม่ได้ในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
เมื่อคุณเลือกที่จะรับข้อความจากเรา
เมื่อตกลงรับข้ อความ
ถือว่ าคุณเข้ าใจและยอมรับว่ า
SMG
และเข้ าใจด้ วยว่ าเราไม่ จําเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจากคุณในการรับข้ อความ

ผลที่ตามมาเกีย่ วกับข้ อตกลงของคุณในการเลือกรับข้ อความ
ความถี่ของข้อความที่เราส่ งถึงคุณจะขึ้นอยูก่ บั ธุรกรรมของคุณกับเรา
อาจใช้ ระบบโทรศัพท์ อตั โนมัตเิ พือ่ ส่ งข้ อความถึงคุณ
เพือ่ ให้ คุณได้ รับอนุญาตให้ ซื้อสิ นค้ าหรือบริการใด ๆ

5.4. การส่ งข้อมูล SMG อาจเสนอโอกาสเป็ นครัง้ คราวให้คุณหรือผูใ้ ช้อน่ื โพสต์หรือส่งการให้คะแนน ข้อแนะนํา ความคิดเห็นทางวิดโี อ แนวคิด บันทึก
กรอบความคิด หรื อข้อมูลหรื อเนื้ อหาอื่น ๆ ให้แก่หรื อผ่านการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG โดยสมัครใจ (เรียกโดยรวมว่า "การส่ งข้ อมูล")
คุณเป็ นและจะยังเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อการส่ งข้อมูลของคุณและผลที่ตามมาจากการส่ งข้อมูล รวมทั้งการโพสต์การส่ งข้อมูลดังกล่าว
คุณจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเสี ยหายใด ๆ อันเป็ นผลมาจากการละเมิดลิขสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์
หรื ออันตรายอื่นใดอันเป็ นผลมาจากการส่ งข้อมูลของคุณ เมื่อทําการส่ งข้อมูลหรื อโพสต์การส่ งข้อมูล คุณควรจํากัดการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลให้มากที่สุด
เนื่องจากการส่ งข้อมูลอาจเชื่อมโยงกับคุณตามรายละเอียดที่ให้ไว้
การส่ ง โพสต์ หรื อถ่ายโอนการส่ งข้อมูลให้ SMG (และ/หรื อตัวแทน) หรื อพื้นที่ใด ๆ ของบริ การต่าง ๆ ของ SMG คุณยอมรับโดยอัตโนมัติ
หรื อรับประกันว่าคุณหรื อเจ้าของเนื้อหาอื่นใดที่คุณส่ งได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ SMG และตัวแทนทัว่ โลกของเรา สิ ทธิ อนั ไม่ผกู ขาด โอนสิ ทธิ์ ย่อยได้
(ผ่านหลายระดับ) ถ่ายโอนได้ ไม่มีค่าลิขสิ ทธิ์ อย่างถาวร ไม่สามารถเพิกถอน ที่จะใช้ ทําซํ้า ให้สิทธิ์ ย่อย (ผ่านหลายระดับ) แจกจ่าย สร้างผลงานสื บเนื่อง
ดําเนินการ และนําเข้าการส่ งข้อมูลของคุณ (ทั้งหมดหรื อบางส่ วน) ในสื่ อใด ๆ ที่ขณะนี้เป็ นที่รู้จกั หรื อพัฒนาหลังจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
ไม่วา่ เชิงพาณิ ชย์หรื ออื่น ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้คุณ อีกนัยหนึ่งคือ SMG มีสิทธิ์ โดยอัตโนมัติในการใช้การส่ งข้อมูลของคุณ--รวมถึงการทําซํ้า
การเปิ ดเผย การเผยแพร่ หรื อการออกอากาศการส่ งข้อมูลของคุณ--ทุกที่ ทุกเวลา ในสื่ อใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
โดยปราศจากค่าธรรมเนียมหรื อติดค้างข้อผูกพันใด ๆ ต่อคุณ นอกจากนี้ คุณอนุญาตให้ผใู ้ ช้รายอื่นเข้าถึง ชม จัดเก็บ
หรื อทําซํ้าการส่ งข้อมูลของคุณสําหรับการใช้งานส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้ คุณยินยอมให้ SMG (และ/หรื อตัวแทน) มีสิทธิ์ ในการใช้การส่ งผลงานใด ๆ
ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ได้ทุกที่ คุณจะไม่มีสิทธิ์ ได้รับการชําระเงินทุกประเภท หาก SMG (และ/หรื อตัวแทน)
ใช้การส่ งข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณ การส่ งข้อมูลทั้งหมดถือว่าไม่เป็ นความลับและไม่มีกรรมสิ ทธิ์
การส่ งข้อมูลที่คุณโพสต์อาจนําไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
คุณรับทราบว่าคุณไม่คาดหวังถึงความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวกับการส่ งข้อมูลของคุณ
คุณรับทราบด้วยว่าคุณส่ งข้อมูลโดยสมัครใจและเป็ นความเสี่ ยงของคุณเอง คุณควรใช้วิจารณญาณเมื่อโพสต์ขอ้ มูล หมายเหตุ หรื อเนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับ
SMG ลูกค้าของ SMG หรื อหน่วยงานหรื อบุคคลอื่นใด คุณอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสําหรับความเสี ยหายจากผูใ้ ช้อื่น ๆ SMG
หรื อบุคคลภายนอก อันเป็ นผลมาจากการหมิ่นประมาทหรื อการส่ งข้อมูลสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายโดยคุณ
เมื่อทําการโพสต์การส่ งผลงาน
คุณอาจเลือกที่จะเชื่อมโยงการส่ งข้อมูลของคุณกับชื่อผูใ้ ช้หรื อนามแฝง เว้นแต่กฎหมายที่บงั คับใช้ในประเทศที่คุณอาศัยอยูก่ าํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น
SMG จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายสําหรับการส่ งข้อมูลใด ๆ โดยผูใ้ ช้ แม้วา่ การส่ งข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นการหมิ่นประมาทหรื อการดําเนินการอื่น ๆ
SMG ไม่รับผิดชอบและไม่รับรองความคิดเห็น คําแนะนํา หรื อการเสนอแนะที่โพสต์หรื อส่ งไปยังหรื อผ่านการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
SMG เจาะจงปฏิเสธการความรับผิดชอบใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้องกับการส่ งข้อมูลดังกล่าว SMG จะไม่ยืนยันหรื อตรวจสอบคุณสมบัติ
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ภูมิหลัง หรื อความสามารถของผูใ้ ช้หรื อข้อมูลที่ผใู ้ ช้โพสต์ไปยังหรื อผ่านการให้บริ การต่าง
ขอให้คุณใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณในการเตรี ยมการส่ งข้อมูลของคุณ

ๆ

ของ

SMG

ดังนั้น

SMG

เมื่อทําการโพสต์การส่ งข้อมูล ถือว่าคุณยอมรับ แสดงออก และรับประกันว่าการส่ งข้อมูลของคุณ:
a. เป็ นจริ งและถูกต้อง;
b. เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรื อประเด็นที่กาํ หนดในการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG;
c. ไม่ละเมิด เบียดเบียน หรื อฝ่ าฝื นลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า สิ ทธิ บตั ร วรรณกรรม ความลับทางการค้า ความเป็ นส่ วนตัว การเผยแพร่ กรรมสิ ทธิ์
สัญญา หรื อสิ ทธิ์ อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก;
d. ไม่มีขอ้ มูลที่ระบุตวั บุคคล หรื อข้อมูลที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลใด ๆ
เว้นแต่คุณได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากบุคคลดังกล่าว
e. ไม่เรี ยกร้องโดยไม่มีหลักฐานพยานเกี่ยวกับบุคคลภายนอก หรื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบุคคลภายนอก;
f. ไม่มีความคิดเห็นเชิงใส่ ร้าย หมิ่นประมาท เป็ นเท็จ ทําให้เข้าใจผิด หยาบคาย อนาจาร ลามก รุ นแรง ทิฐิ เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง รังเกียจ ดูถกู
ข่มขู่ คุกคาม ต่อต้านสังคม คุกคามทางเพศหรื อเชื้อชาติ หรื อเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งที่เป็ นอันตรายหรื อคาดว่าจะเป็ นอันตรายต่อบุคคลหรื อนิ ติบุคคลใด ๆ;
g. ไม่ผิดกฎหมายและไม่กระตุน้ หรื อส่ งเสริ มการกระทําผิดกฎหมาย หรื อการสนทนาเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายโดยเจตนาทําความผิด;
h. ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิ ชย์หรื อธุรกิจ และไม่เป็ นการโฆษณาหรื อเสนอขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด ๆ (ไม่วา่ จะหวังหรื อไม่หวังผลกําไร)
หรื อเรี ยกร้องผูอ้ ื่น (รวมถึงการเรี ยกร้องขอเงินบริ จาคหรื อการมีส่วนร่ วม) ;
i. ไม่มีไวรัสหรื อองค์ประกอบที่เป็ นอันตรายอื่น ๆ หรื อก่อกวน บัน่ ทอน หรื อสร้างความเสี ยหายให้กบั การให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
หรื อเครื อข่ายที่เชื่อมโยงใด ๆ หรื อก้าวก่ายการใช้งานหรื อความพึงพอใจในการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG โดยบุคคลหรื อหน่วยงานใด ๆ; และ
j. สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ นโยบาย และข้อกําหนดตามสัญญาที่บงั คับใช้ท้ งั หมด อันเกี่ยวข้องกับการส่ งข้อมูลของคุณ
รวมถึงกับการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG กับหรื อผ่านที่คุณประกาศหรื อให้การส่ งข้อมูลประการอื่น รวมถึงข้อจํากัดด้านอายุ
คุณรับทราบและยอมรับว่า SMG มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ขอ้ ผูกมัด ในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรื อปฏิเสธที่จะประกาศหรื ออนุญาตให้ประกาศการส่ งข้อมูลใด ๆ
SMG
ไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความรับผิดต่อการส่ งข้อมูลใด
ๆ
ที่ประกาศโดยคุณหรื อบุคคลภายนอก
SMG
ไม่สามารถและไม่รับรองว่าผูใ้ ช้ทุกคนจะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติเหล่านี้
ระหว่างคุณและ
SMG
โดยคุณต้องรับความเสี่ ยงต่ออันตรายหรื อการบาดเจ็บทุกประการอันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามดังกล่าว
SMG
สนับสนุนอย่างยิง่ ให้คุณเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลน้อยที่สุดในการส่ งข้อมูล
เพราะบุคคลอื่นสามารถเห็นและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในการส่ งข้อมูลของคุณ SMG ไม่รับผิดชอบข้อมูลที่คุณเลือกเพื่อสื่ อสารผ่านการส่ งข้อมูล

6. เว็บไซต์ และบริการของบุคคลภายนอก
บริ การต่าง ๆ ของ SMG อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริ การของบุคคลภายนอก รวมถึงสื่ อสังคมออนไลน์ (เรี ยกโดยรวมว่า "บริการที่เชื่อมโยง")
บริ การที่เชื่อมโยงไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ SMG
และ SMG
ไม่รับผิดชอบต่อบริ การที่เชื่อมโยง หรื อข้อมูลหรื อเนื้อหาใด ๆ
หรื อการถ่ายโอนรู ปแบบใดก็ตามที่ได้รับจากบริ การที่เชื่อมโยงใด
ๆ
การรวมลิงก์ไม่ได้แสดงว่า
SMG
รับรองบริ การที่เชื่อมโยงนั้นหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการของบริ การที่เชื่อมโยง SMG จะไม่สืบสวน ตรวจสอบ หรื อติดตามบริ การที่เชื่อมโยง
SMG มีลิงก์ไปยังบริ การที่เชื่อมโยงเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น การเข้าถึงบริ การที่เชื่อมโยงเป็ นความเสี่ ยงของคุณเอง
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7. ความสมบูรณ์ ของสั ญญา การปฏิเสธการรับประกัน และการจํากัดความรับผิดชอบ
SMG
รับประกันว่า
SMG
มีส่วนในข้อกําหนดเหล่านี้อย่างถูกต้องและมีอาํ นาจตามกฎหมายในการกระทําดังกล่าว
คุณรับประกันว่าคุณได้เข้าร่ วมข้อกําหนดเหล่านี้ อย่างถูกต้องและมีอาํ นาจตามกฎหมายในการกระทําดังกล่าว
ยกเว้ นตามที่ระบุอย่ างชัดแจ้ งไว้ ข้างต้ น
การให้ บริการต่ าง
ๆ
ของ
SMG
เสนอให้
"ตามสภาพ"
และ
"ตามที่มีอยู่"
ซึ่งไม่ มีการรับประกันโดยชัดแจ้ งหรือโดยนัยทุกประเภท
ความน่าเชื่อถือ
ความครบถ้วน
หรื อความตรงต่อเวลาของเนื้อหาของ
SMG
SMG
ไม่รับรองหรื อรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง
หรื อผลที่ได้รับจากการใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG และเนื้ อหาของ SMG การใช้บริ การและเนื้ อหาของ SMG เป็ นความเสี่ ยงของคุณเอง บริ การต่าง ๆ
ของ SMG และเนื้อหาของ SMG มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะ ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เนื้อหาบางส่ วนภายในบริ การต่าง ๆ ของ
SMG อาจดําเนินการโดยบุคคลภายนอก SMG ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว
บริ การต่าง ๆ
ของ SMG
และเนื้อหา SMG
เสนอให้ "ตามสภาพ"
ซึ่ งไม่มีการรับประกันใด ๆ ทุกรู ปแบบ
ตามขอบเขตสู งสุ ดซึ่ งอนุญาตโดยกฎหมายที่บงั คับใช้
SMG
เจาะจงปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทุกรู ปแบบ
รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดด้านความสามารถเชิงพาณิ ชย์
ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
สิ ทธิ์ การเป็ นเจ้าของ
การไม่ละเมิดกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ์ ของบุคคลภายนอก
การปราศจากความบกพร่ อง
การใช้งานอย่างต่อเนื่ อง
และการรับประกันโดยนัยทั้งหมดจากการเจรจาหรื อการใช้ทางการค้าใด ๆ
SMG ไม่รับประกันว่า (A) บริ การต่าง ๆ ของ SMG จะตรงตามความต้องการของคุณ (B) การใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
จะต่อเนื่องหรื อไม่มีไวรัสหรื อข้อผิดพลาด หรื อ (C) ข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข หากคุณใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG หรื อเนื้ อหาของ SMG
ส่ งผลให้จาํ เป็ นต้องได้รับการซ่อมบํารุ งหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์
หรื อการสู ญเสี ยกําไรหรื อข้อมูลของ
SMG
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้น
คําแนะนําด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใด
ๆ
จาก
SMG
หรื อตัวแทนที่ได้รับอนุญาตไม่และจะไม่ถือเป็ นการรับประกัน
เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการละเว้นการรับประกันโดยนัย ซึ่ งหมายความว่าการละเว้นข้างต้นบางประการหรื อทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้กบั คุณ
การใช้ บริการต่ าง ๆ ของ SMG เป็ นความรับผิดชอบของคุณเอง หากคุณไม่พึงพอใจกับบริ การต่าง ๆ ของ SMG รวมถึงเนื้อหาในบริ การต่าง ๆ ของ
SMG การแก้ไขปั ญหาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการหยุดใช้บริ การ SMG
คุณตกลงว่า SMG หรื อบุคคลภายนอกที่อา้ งอิงในบริ การต่าง ๆ ของ SMG จะไม่รับผิดชอบในกรณี ใด ๆ (A) ต่อความเสี ยหายในลักษณะใดก็ตาม
รวมทั้งความเสี ยหายโดยตรง โดยอ้อม เป็ นพิเศษ เชิงลงโทษ โดยบังเอิญ โดยสื บเนื่อง หรื อเกี่ยวกับการลงโทษ หรื อความเสี ยหายลักษณะอื่นใด
(รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การทดแทน
ความสู ญเสี ยการใช้
ข้อมูล
หรื อผลกําไร
หรื อการหยุดชะงักของธุรกิจ)
แต่เป็ นเหตุให้และอยูภ่ ายใต้ทฤษฎีความรับผิดชอบใด
ๆ
ที่เกิดในลักษณะใดก็ตามอันเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้หรื อการใช้หรื อไม่สามารถใช้บริ การและเนื้อหาของ SMG ไม่วา่ อยูใ่ นการรับประกัน สัญญา
ๆ)
หรื อทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด
แม้วา่
SMG
การรับผิดอย่างเคร่ งครัด
การละเมิด
(รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรื ออื่น
ได้แนะนําเกี่ยวกับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นไปแล้ว
หรื อ
(B)
ต่อการเรี ยกร้อง
ความต้องการ
หรื อความเสี ยหายอื่นใด
อันเป็ นผลจากหรื อเกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับการใช้บริ การ
SMG
ของคุณ
การปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่มีผลบังคับใช้กบั ความรับผิดอันสื บเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อหรื อการประพฤติมิชอบโดยเจตนาของเรา
และจะไม่มีผลบังคับตามขอบเขตที่กฎหมายไม่อนุญาต
หากไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
การปฏิเสธการรับประกันหรื อการจํากัดความรับผิดชอบที่กาํ หนดไว้ในส่ วนที่
7
นี้ไม่สามารถใช้หรื อไม่สามารถยอมรับได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม ความรับผิดสู งสุ ดของ SMG สําหรับความเสี ยหายลักษณะใด ๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงจะจํากัดไว้ที่
1,000 ดอลลาร์
คุณรับทราบและตกลงว่ าการจํากัดความรับผิดชอบที่กล่ าวข้ างต้ น พร้ อมด้ วยบทบัญญัตอิ นื่ ๆ ในข้ อกําหนดที่จํากัดความรับผิดชอบเหล่ านีเ้ ป็ นข้ อกําหนดที่สําคัญ
และ SMG จะไม่ ให้ สิทธิ์แก่ คุณตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดเหล่ านี้ แต่ ให้ สิทธิ์สําหรับข้ อตกลงของคุณต่ อการปฏิเสธความรับผิดชอบที่กล่ าวมาข้ างต้ น
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หากคุณเป็ นพลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนีย
คุณสละสิ ทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนียมาตรา
"การสละสิ ทธิ์ ทัว่ ไปไม่อยูใ่ นขอบเขตการเรี ยกร้อง
ซึ่ งเจ้าหนี้ไม่รับทราบหรื อสงสัยว่าอยูใ่ นความช่วยเหลือของตน
ั
หากรับรู ้ตอ้ งมีผลกระทบอย่างมากต่อการชําระหนี้ให้กบลูกหนี้"

1542
ซึ่ งกล่าวว่า
ณ
เวลาดําเนินการสละสิ ทธิ์

8. การชดใช้ ค่าเสี ยหาย
คุณตกลงที่จะออกค่าใช้จ่ายเอง ในการแก้ต่าง ชดใช้ และดูแล SMG และลูกค้า ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนจากและต่อการสู ญเสี ย ความรับผิด
การเรี ยกร้อง
การกระทํา
หรื อข้อร้องเรี ยน
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะความเสี ยหายเป็ นตัวเงิน
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการแก้ต่าง
อีกทั้งค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมของทนายและบัญชี ที่ดาํ เนินคดีกบั SMG โดยบุคคลภายนอกใด ๆ อันเกิดจาก (a) การส่ งข้อมูลของคุณ (b)
การใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG โดยคุณ หรื อ (c) การละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ของคุณ สิ ทธิ์ ของบุคคลภายนอกหรื อกฎหมายที่บงั คับใช้
บทบัญญัติการชดใช้ค่าเสี ยหายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตามขอบเขตที่กฎหมายไม่อนุญาต SMG ขอสงวนสิ ทธิ์ โดยออกค่าใช้จ่ายเองในการแก้ต่างและควบคุมเรื่ องใด
ๆ
ภายใต้การชดใช้ค่าเสี ยหายนี้
การชําระที่มีผลต่อสิ ทธิ์ หรื อข้อผูกพันของ
SMG
ไม่สามารถดําเนินการได้โดยไม่ได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก SMG
9. การระงับข้ อพิพาท
ยกเว้นข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสิ ทธิ์ หรื อข้อผูกพันด้านทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อการเรี ยกร้องการละเมิดใด ๆ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริ กา
ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณและ SMG อันเกิดจากหรื อเกี่ยวกับข้อกําหนดเหล่านี้ควบคุม ตีความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐมิสซูรี (สหรัฐอเมริ กา)
โดยไม่คาํ นึงถึงประเทศบ้านเกิดของคุณหรื อสถานที่ที่คุณเข้าถึงบริ การ
และแม้จะมีผลขัดแย้งใด
ๆ
ต่อหลักกฎหมาย
คุณและ
SMG
ข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมดตีความตามกฎหมายของรัฐมิสซูรีซ่ ึงบังคับใช้กบั สัญญาที่ทาํ ขึ้นและดําเนินการภายในรัฐมิสซูรี
ยอมรับว่าอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสัญญาสําหรับการขายสิ นค้าระหว่างประเทศ ไม่มีผลบังคับใช้กบั การตีความหรื อการเรี ยบเรี ยงข้อกําหนดเหล่านี้
คุณและ SMG ยอมรับว่ าแต่ ละฝ่ ายอาจมีข้อเรียกร้ องต่ อกันเป็ นรายบุคคลเท่ านั้น และไม่ ใช่ ในฐานะโจทก์ หรือสมาชิกกลุ่มในกลุ่มที่มีวตั ถุประสงค์ ใด ๆ
หรือการกระทําหรือดําเนินการแทน
คุณและ SMG ยอมรับว่ าข้ อเรียกร้ องทั้งหมดจะได้ รับการแก้ ไขโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามลักษณะที่ระบุไว้ ในส่ วนที่ 9 นี้ อีกทั้งคุณและ
SMG
สละสิ ทธิ์ที่จะยืน่ ข้ อเรียกร้ องดังกล่ าวต่ อศาลยุตธิ รรม
สิ ทธิ์ที่คุณจะได้ รับหากยืน่ คําร้ องต่ อศาล
เช่ น
การเข้ าถึงการค้ นพบ
อาจใช้ ไม่ ได้ หรือจํากัดในการอนุญาโตตุลาการ
ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณและ SMG รวมทั้งตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผูอ้ าํ นวยการ ประธาน ผูส้ ื บตําแหน่ง ผูไ้ ด้รับมอบหมาย บริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ในเครื อที่เกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้
และการตีความหรื อการฝ่ าฝื น
การสิ้ นสุ ดหรื อความถูกต้องนั้น
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากข้อกําหนดเหล่านี้ รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับความถูกต้อง ขอบเขต หรื อการบังคับใช้ขอ้ กําหนดเหล่านี้ต่อการอนุญาโตตุลาการ
(เรี ยกโดยรวมว่า
"ข้ อพิพาทที่ครอบคลุม")
จะอยูภ่ ายใต้การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันในรัฐมิสซูรีซ่ ึ งดําเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริ กา (AAA) โดยสอดคล้องกับระเบียบ
(รวมถึงระเบียบและขั้นตอนสําหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภค)
มีผลบังคับใช้ในวันที่ดงั กล่าว
ก่อนเริ่ มการอนุญาโตตุลาการใด
ๆ
ผูส้ ร้างข้อความจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์ถึงอีกฝ่ ายล่วงหน้าอย่างน้อย
60
วันเกี่ยวกับเจตนาที่จะยืน่ ขอการอนุญาโตตุลาการ
SMG
จะออกประกาศดังกล่าวโดยส่ งไปยังอีเมลที่คุณระบุไว้เมื่อสร้างบัญชีหรื อส่ งไปยังอีเมลอื่นใดที่คุณระบุไว้กบั SMG คุณต้องส่ งการแจ้งดังกล่าวให้กบั SMG
ทางอีเมลถึง privacyofficer@smg.com
การชําระค่าธรรมเนียมการยืน่
การจัดการ
และอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะควบคุมโดยระเบียบของ
AAA
แต่หากคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายการอนุญาโตตุลาการมีขอ้ จํากัดสําหรับคุณ
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
SMG
จะชําระค่าธรรมเนียมการยืน่ ฟ้ อง
การจัดการ
และอนุญาโตตุลาการให้มากที่สุดตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าจําเป็ น
เพื่อป้ องกันไม่ให้การอนุญาโตตุลาการมีค่าใช้จ่ายสําหรับคุณ หากอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าข้อเรี ยกร้องที่คุณอ้างสิ ทธิ์ ในการอนุญาโตตุลาการไม่สลักสําคัญ
คุณยอมรับชําระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการที่
SMG
จ่ายในนามของคุณคืนแก
SMG
ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของคุณที่ตอ้ งชําระภายใต้กฎของ AAA
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อนุญาโตตุลาการหนึ่ งคนจะได้รับเลือกตามกฎอนุญาโตตุลาการพาณิ ชย์
AAA
การอนุญาโตตุลาการจะดําเนิ นการเป็ นภาษาอังกฤษ
อนุญาโตตุลาการจะมีอาํ นาจให้สิทธิ์ ในการบรรเทาทุกข์ใด
ๆ
ในศาลภายใต้กฎหมายหรื อโดยเท่าเทียมกัน
่
และคําตัดสิ นชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็ นที่สิ้นสุ ดและมีผลผูกพันกับคูสัญญา และอาจกําหนดเป็ นคําตัดสิ นในศาลที่มีเขตอํานาจใด ๆ อย่างไรก็ตาม
อนุญาโตตุลาการจะไม่มีอาํ นาจตัดสิ นชี้ขาดลงโทษหรื อค่าเสี ยหายเชิงลงโทษ
สิ ทธิ์ ซึ่ งแต่ละฝ่ ายสละในที่น้ ี
หากไม่ปฏิบตั ิตามจะถือเป็ นการใช้อาํ นาจการอนุญาโตตุลาการเกินจําเป็ น
อนุญาโตตุลาการจะใช้กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของข้อกําหนดเหล่านี้
และเป็ นมูลเหตุในการพิจารณาของศาล
การตัดสิ นใจของอนุญาโตตุลาการต้องมีคาํ อธิ บายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเป็ นความลับ
SMG
และคุณตกลงที่จะส่ งเรื่ องข้อพิพาทที่ครอบคลุมใด
ๆ
ให้กบั การอนุญาโตตุลาการเป็ นรายกรณี เท่านั้น
ทั้ง
SMG
และคุณไม่ มีสิทธิ์ตดั สิ นชี้ขาดข้ อพิพาทที่ครอบคลุมใด
ๆ
ในฐานะกลุ่ม
ตัวแทน
หรือคณะเอกชนในนามของสาธารณชน
และอนุญาโตตุลาการจะไม่ มีอาํ นาจในการดําเนินคดีเป็ นกลุ่ม
ตัวแทน
หรือคณะเอกชนในนามของสาธารณชน
หากพบว่าบทบัญญัติใด
ๆ
ของข้อตกลงที่จะตัดสิ นชี้ขาดในส่ วนที่ 9 นี้บงั คับใช้ไม่ได้ บทบัญญัติที่บงั คับใช้ไม่ได้จะตัดออก และบังคับใช้ขอ้ กําหนดการอนุญาโตตุลาการที่เหลือ
(แต่ท้ งั นี้จะไม่มีการอนุญาโตตุลาการเป็ นกลุ่ม ตัวแทน หรื อคณะเอกชนในนามของสาธารณชน) ไม่วา่ จะมีบทกฎหมายหรื อกฎหมายใด ๆ ในข้อขัดแย้งดังกล่าว
ต้องดําเนินการแจ้งเตือนคําร้องเรี ยนที่เกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้ ภายในหนึ่ง (1) ปี หลังเกิดการร้องเรี ยนดังกล่าว มิฉะนั้นจะเสี ยสิ ทธิ์ ตลอดไป
สําหรับวัตถุประสงค์ของส่ วนที่
9
นี้
ข้อกําหนดเหล่านี้และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะอยูภ่ ายใต้และกํากับดูแลโดยพระราชบัญญัติการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง 9 U.S.C. มาตรา 1-16
(FAA)
หมายเหตุ เมื่อยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้
ถือว่าคุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าจะสละสิ ทธิ์ ในการร้องเรี ยนหรื อกระทําใด
ภายใต้กฎหมายของเขตอํานาจศาลนอกสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการร้องเรี ยนหรื อการกระทําใด
ๆ
รวมถึงที่อยูข่ องคุณเองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับข้อพิพาทใด ๆ อยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา ตามข้อกําหนดของส่ วนที่ 9 นี้

ๆ ที่คุณอาจมีต่อ SMG
ภายใต้กฎหมายประเทศของตนเอง

10. รางวัล
SMG
อาจเสนอโอกาสมอบรางวัลให้คุณเป็ นครั้งคราว เช่น คะแนนรางวัล ส่ วนลดหรื อข้อเสนอพิเศษ (เรี ยกโดยรวมว่า "รางวัล")
สิ ทธิ ประโยชน์ของรางวัลอาจมีระยะเวลาแตกต่างกัน
เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีรางวัลที่พร้อมให้บริ การคุณผ่านทางบริ การต่าง ๆ ของ SMG
ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบรายละเอียดรางวัลแต่ละรายการเมื่อคุณได้รับ
สําหรับ SurveyMini หากไม่มีการเคลื่อนไหวหลังเก้าสิ บ (90) วัน
คะแนนรางวัลจะหมดอายุ รางวัลมีไว้เพื่อให้คุณใช้งานส่ วนบุคคลเท่านั้น
ห้ามถ่ายโอน มอบหมาย จําหน่าย แลกเปลี่ยน หรื อสับเปลี่ยนรางวัล
ไม่สามารถแลกรางวัลเป็ นเงินสดและไม่สามารถนําไปรวมกับการส่ งเสริ มการขาย ข้อเสนอ หรื อส่ วนลดอื่น ๆ ของ SMG หรื อของลูกค้า
เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ จะไม่มีการออกเครดิตหรื อคืนเงินไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด ๆ หลังจากที่คุณแลกรางวัล SMG ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไข ยุติ
หรื อระงับความพร้อมให้บริ การของรางวัล คุณยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจของ SMG อันถือเป็ นที่สิ้นสุ ด และมีผลผูกพันในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับรางวัล
11. การอัปเดตในแอปพลิเคชันมือถือ
เราอาจพัฒนาและอัปเดตแอปพลิเคชันมือถือของเราเป็ นครั้งคราว (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว) ซึ่ งอาจรวมถึงการอัปเกรด การแก้ไขข้อบกพร่ อง
นอกจากนี้
โปรแกรมแก้ไข
และการแก้ไขข้อผิดพลาดอื่น
ๆ
และ/หรื อคุณสมบัติใหม่
(เรี ยกโดยรวมว่า
"การอัปเดต")
การอัปเดตอาจแก้ไขหรื อลบคุณสมบัติและการทํางานบางอย่างออกทั้งหมด คุณยอมรับว่า SMG ไม่มีขอ้ ผูกมัดในการอัปเดตหรื อสานต่อการบริ การ
หรื อเปิ ดใช้งานคุณสมบัติ หรื อการทํางานบางอย่างใด ๆ โดยเฉพาะ
ตามการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ
เมื่ออุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
จะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งต่อไปนี้เกิดขึ้น:
การอัปเดตจะดาวน์โหลดและติดตั้งอัตโนมัติ หรื อ (b) คุณอาจได้รับประกาศหรื อแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตที่พร้อมใช้งาน

(a)

กรุ ณาดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตทั้งหมดทันที
มิเช่นนั้น บริ การต่าง ๆ ของ SMG ในบางส่ วนอาจทํางานอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้
คุณยอมรับว่าการอัปเดตทั้งหมดถือเป็ นส่ วนหนึ่งในบริ การต่าง ๆ ของ SMG และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกําหนดเหล่านี้
12. การทําสั ญญาทางอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งานและ/หรื อการลงทะเบียนบริ การต่าง ๆ ของ SMG อันเป็ นการกระทําที่บ่งบอกถึงการยอมรับของคุณ
จะถือว่าคุณยินยอมที่จะทําข้อตกลงกับเราทางอิเล็กทรอนิ กส์
8
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13. ข้ อจํากัดทางภูมิศาสตร์ /การควบคุมการส่ งออก
การให้บริ การต่าง
ๆ
ของ
SMG
และเนื้อหาของ
SMG
อยูใ่ นรัฐมิสซูรี
สหรัฐอเมริ กา
และแม้วา่ แต่ละส่ วนให้เข้าถึงและใช้งานโดยบุคคลที่อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG
หรื อเนื้อหาของ SMG ในเขตอํานาจศาลของคุณได้ดว้ ยเหตุผลด้านกฎหมายหรื อการดําเนินการ หากคุณเข้าถึงบริ การต่าง ๆ ของ SMG หรื อเนื้ อหาของ
ส่ งออก
SMG
จากนอกสหรัฐอเมริ กา
ถือว่าคุณมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายท้องถิ่น
รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการนําเข้า
หรื อการส่ งออกต่อของเนื้อหาของ SMG
บริ การต่าง
ๆ
ของ
SMG
อาจอยูภ่ ายใต้กฎหมายควบคุมการส่ งออกในบางประเทศ
รวมถึงพระราชบัญญัติบริ หารการส่ งออกของสหรัฐอเมริ กาและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดดังกล่าว และคุณจะไม่ส่งออก
ส่ งออกต่อ หรื อเผยแพร่ บริ การต่าง ๆ ของ SMG หรื อทําให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG เข้าถึงได้จากเขตอํานาจศาลหรื อประเทศที่มีกฎหมาย กฎ
หรื อข้อกําหนดที่หา้ มไม่ให้มีการส่ งออก ส่ งออกต่อ หรื อเผยแพร่ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม นอกจากนี้ คุณตกลงจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด
และกฎที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรัฐบาลกลาง อีกทั้งปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ท้ งั หมดที่จาํ เป็ น (รวมถึงการขอใบอนุญาตส่ งออกใด ๆ ที่จาํ เป็ นหรื อคําอนุมตั ิอื่น ๆ
จากรัฐบาล) ก่อนส่ งออก ส่ งออกต่อ เผยแพร่ หรื อทําให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG พร้อมนําเสนอนอกสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหา SMG
ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นประเทศที่หา้ มการส่ งออกดังกล่าว และยอมรับว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา ตารางการควํ่าบาตรของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อสหรัฐอเมริ กา รายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็ นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริ กา
14. สิ ทธิ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
บริ การต่าง ๆ ของ SMG
เป็ นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิ ชย์ ดังที่ระบุไว้ใน 48
C.F.R.
§2.101
ดังนั้น
หากคุณเป็ นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาหรื อผูร้ ับจ้างใด ๆ คุณจะได้รับสิ ทธิ์ เหล่านั้นตามที่เกี่ยวข้องกับบริ การต่าง ๆ ของ SMG
ในฐานะที่เป็ นสิ ทธิ์ ที่มอบให้กบั ผูใ้ ช้รายอื่น ๆ ทั้งหมดภายใต้ใบอนุญาต โดยเป็ นไปตาม (ก) 48 C.F.R. §227.7201 ถึง 48 C.F.R.
§227.7204
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมและผูร้ ับจ้าง
หรื อ
(ข)
48
C.F.R.
§12.212
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือใบอนุญาตรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาและผูร้ ับจ้าง

15. การยุติ
SMG อาจแก้ไขหรื อยกเลิกบริ การต่าง ๆ ของ SMG หรื ออาจแก้ไข ระงับ หรื อยุติบญั ชีของคุณหรื อการเข้าถึงการให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG โดยคุณ
ตามดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยแจ้งหรื อไม่แจ้งให้คุณทราบได้ทุกเมื่อ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อคุณหรื อบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น
อาจมีการยุติบญั ชีของคุณและมีการปฏิเสธสิ ทธิ์ การเข้าถึงบริ การต่าง ๆ ของ SMG ของคุณ โดยมีหรื อไม่มีการแจ้งให้ทราบ หาก SMG
มีเหตุผลที่เชื่อได้วา่ คุณเป็ นผูเ้ ยาว์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ SMG อาจยุติบญั ชีและความสามารถในการใช้บริ การต่าง ๆ ของ SMG ของคุณ
โดยแจ้งหรื อไม่แจ้งให้ทราบ
หาก
SMG
มีเหตุผลที่เชื่อได้วา่ คุณให้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นความจริ ง
ไม่ครบถ้วน
หรื อไม่ถกู ต้อง
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเหล่านี้หรื อข้อกําหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณยินยอมที่จะส่ งคืนหรื อทําลายสําเนาของสื่ อเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณทําขึ้น หากเราร้องขอ
การยุติจะไม่จาํ กัดสิ ทธิ์ หรื อการเยียวยาอื่นใดของ SMG ข้อกําหนดเหล่านี้จะยังคงอยูโ่ ดยชัดแจ้ง และจะยังมีผล แม้มีการแก้ไข การหยุดให้บริ การ การระงับ
และ/หรื อการยุติดงั กล่าว
16. คําร้ องเรียนการละเมิดลิขสิ ทธิ์
SMG
เคารพสิ ทธิ ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
เราตอบสนองต่อการแจ้งเตือนการละเมิดที่ถูกกล่าวหา
ตามที่กาํ หนดโดยรัฐบัญญัติลิขสิ ทธิ์ แห่งสหัสวรรษดิจิทลั
("DMCA")
ของสหรัฐอเมริ กา
ซึ่ งรวมถึงการถอดถอนหรื อปิ ดการเข้าถึงเนื้อหาที่ร้องเรี ยนว่าเป็ นประเด็นของกิจกรรมการละเมิด ตามความเหมาะสม
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หากคุณเชื่อโดยบริ สุทธิ์ ใจว่าผลงานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ทรัพย์สินทางปั ญญาของคุณ ในหรื อผ่านบริ การต่าง ๆ ของ
SMG กรุ ณายืน่ คําร้องเรี ยนหรื อคําบอกกล่าวการละเมิดแก่ตวั แทน DMCA ของเรา โดยส่ งจดหมายไปที่:
DMCA Agent
Service Management Group, LLC
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108
หรื อส่ งอีเมลไปที่:
privacyofficer@smg.com
หนังสื อแจ้งของคุณต้องมีขอ้ มูลต่อไปนี้:
a. ลายมือชื่อที่เป็ นลายมือหรื ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินการในนามของเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิด;
b. ข้อมูลระบุของผลงานลิขสิ ทธิ์ ที่อา้ งว่าถูกละเมิด หรื อหากหนังสื อแจ้งหนึ่งฉบับครอบคลุมถึงผลงานลิขสิ ทธิ์ หลายชิ้นในเว็บไซต์ออนไลน์เว็บไซต์หนึ่ง
กรุ ณาระบุรายชื่อผลงานดังกล่าวในเว็บไซต์น้ นั ;
c. ข้อมูลระบุของเนื้อหาที่อา้ งว่าเป็ นการละเมิดหรื อเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการละเมิดซึ่ งต้องถอดถอนหรื อปิ ดการเข้าถึง
และข้อมูลที่สมเหตุสมผลเพียงพอในการอนุญาตผูใ้ ห้บริ การระบุเนื้อหาดังกล่าว;
d. ข้อมูลที่สมเหตุสมผลเพียงพอในการอนุญาตผูใ้ ห้บริ การสามารถติดต่อฝ่ ายที่ร้องเรี ยน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
และอีเมลที่สามารถใช้ติดต่อฝ่ ายที่ร้องเรี ยน ถ้ามีอยู;่
e. ข้อความที่ระบุวา่ ฝ่ ายที่ร้องเรี ยนเชื่อโดยบริ สุทธิ์ ใจว่าการใช้สื่อในลักษณะตามที่ร้องเรี ยนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ตัวแทนเจ้าของลิขสิ ทธิ์
หรื อกฎหมาย;และ
f. ข้อความที่ระบุวา่ ข้อมูลในหนังสื อแจ้งถูกต้อง และฝ่ ายที่ร้องเรี ยนได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินการในนามของเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิด
ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ
ตัวแทน DMCA ของเราจะตอบสนองเฉพาะการแจ้งเตือนและการสอบถามที่เป็ นไปตามข้อกําหนดของ DMCA โปรดดูที่
www.copyright.gov สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

17. ข้ อมูลสํ าหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์ เนีย
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1789.3 เราต้องแจ้งข้อมูลสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคบางส่ วนต่อไปนี้ให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียทราบ:
a. บริ การต่าง ๆ ของ SMG ถือครองและ/หรื อดําเนิ นการโดย Service Management Group, LLC, 1737 McGee
Street, Kansas City, MO 64108 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ SMG คือ 1-800-764-0439
b. การให้บริ การต่าง ๆ ของ SMG เป็ นการให้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง;
c. หากต้องการยืน่ คําร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การต่าง ๆ ของ SMG หรื อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริ การของ SMG กรุ ณาส่ งจดหมายไปยัง
Service Management Group, LLC, Attn: Data Protection Officer, 1737 McGee Street,
Kansas City, MO 64108 หรื อติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ privacyofficer@smg.com (โดยระบุหวั เรื่ องว่า
"California Resident Request" (คําขอจากผูอ้ ยูอ่ าศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย)) นอกจากนี้
คุณสามารถเขียนหนังสื อถึงฝ่ ายให้ความช่วยเหลือด้านการร้องเรี ยนของแผนกบริ การผูบ้ ริ โภคของสํานักงานกิจการผูบ้ ริ โภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ที่
400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 หรื อติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 916.445.1254
หรื อ 800.952.5210
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18. รายละเอียดเบ็ดเตล็ด
a. ข้อกําหนดและนโยบายความเป็ นส่ วนตัวเหล่านี้ที่ระบุในแต่ละเว็บไซต์ มีขอ้ ตกลงร่ วมกันทั้งหมดโดยและระหว่าง SMG กับคุณ
ซึ่ งเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในที่น้ ี
b. ข้อกําหนดเหล่านี้เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ข้อตกลงภาษาอังกฤษฉบับนี้จะมีอาํ นาจควบคุมในทุกกรณี ข้อตกลงนี้ทุกฉบับในภาษาใด ๆ
ก็ตามจะใช้สาํ หรับการอํานวยความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลผูกพันต่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
c. ข้อกําหนดเหล่านี้มีผลต่อผลประโยชน์และมีผลผูกพันต่อ SMG และผูส้ ื บตําแหน่งและผูร้ ับมอบหมายของคุณตามลําดับ
d. SMG สามารถระบุขอ้ กําหนดเหล่านี้ แต่คุณไม่สามารถระบุขอ้ กําหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับคํายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก SMG
e. หากบทบัญญัติส่วนใดส่ วนหนึ่งของข้อกําหนดเหล่านี้เป็ นหรื อกลายเป็ นว่าบังคับใช้ไม่ได้หรื อเป็ นโมฆะ
บทบัญญัติส่วนที่เหลืออยูจ่ ะยังมีผลบังคับใช้ตามเดิม เสมือนว่าไม่มีการใช้บทบัญญัติส่วนที่บงั คับใช้ไม่ได้หรื อเป็ นโมฆะดังกล่าว
f. หาก SMG หรื อคุณไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกมัดใด ๆ ภายใต้ขอ้ กําหนดเหล่านี้ และฝ่ ายอื่น ๆ ไม่ได้บงั คับใช้ขอ้ ผูกมัดดังกล่าว
การที่ไม่บงั คับใช้ในโอกาสใด ๆ จะไม่ถือเป็ นการสละสิ ทธิ์ ในข้อผูกมัด และจะไม่ปิดกั้นการบังคับใช้ในโอกาสอื่นใด
g. ไม่มีส่วนใดในข้อกําหนดเหล่านี้ที่ถือเป็ นการแต่งตั้งให้ SMG หรื อคุณเป็ นตัวแทนหรื อผูแ้ ทนของบุคคลอื่น
หรื อเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนหรื อเป็ นพันธมิตร
h. หากมีการกีดกัน SMG หรื อคุณไม่ให้ดาํ เนินการ หรื อไม่สามารถดําเนิ นการตามข้อผูกมัดใด ๆ ภายใต้ขอ้ กําหนดเหล่านี้
เนื่องด้วยสาเหตุที่อยูเ่ หนือการควบคุมอันสมควรแก่เหตุของฝ่ ายที่อา้ งถึงบทบัญญัติน้ ี
การดําเนิ นการของฝ่ ายที่ได้รับผลกระทบจะยืดระยะเวลาออกไปตามความล่าช้าหรื อการไม่สามารถปฏิบตั ิเนื่องด้วยสาเหตุดงั กล่าว
i. หัวข้อและคําอธิ บายต่าง ๆ มีไว้เพื่ออํานวยความสะดวกเท่านั้น
มีข้อสงสั ยหรือไม่ ?
หากคุณมีขอ้ สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรื อบริ การต่าง ๆ ของ SMG กรุ ณาติดต่อเราที่ privacyofficer@smg.com
คุณยังสามารถเขียนถึงเราได้ที่:
Service Management Group, LLC
Attn: Data Protection Officer
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108
®/TM trademarks © Service Management Group, LLC 2017 สงวนลิขสิ ทธิ์
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