
ZOOM WHY NOT FASTER REWARDS | ข้อตกลงและเง่ือนไข 

  

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีเป็นขอ้ตกลงและเง่ือนไขอย่างเป็นทางการ (“ขอ้ตกลงและเง่ือนไข”) ของการ
แข่ งขัน  ZOOM WHY NOT FASTER REWARDS ( “การแข่ งขัน” )  และ  NIKE อาจท าการแก้ไข
เปล่ียนแปลง หรืออพัเดทขอ้ตกลงและเง่ือนไขดังกล่าวได้ทุกเม่ือ ในการเขา้ร่วมการแข่งขนัน้ี ผูเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัแต่ละคนยอมรับและตกลงจะผูกพนัตนตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขเหล่าน้ี NIKE ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการแข่งขนัน้ีไดทุ้กเม่ือ 
 

ผู้มีสิทธเิข้าร่วมแข่งขัน 
  

1. เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั (ตามท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี) ท่ีปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี

เท่านั้น ท่ีจะมีสิทธิเขา้ร่วมในการแข่งขนั 

2. การแข่งขนัน้ีเปิดรับสมคัรเฉพาะผูท่ี้อาศยัในประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ไปจนถึง 30

กนัยายน 2562 

3. เฉพาะสมาชิก NIKE+ เท่านั้น (ซ่ึงต่อไปน้ีในท่ีน้ีจะเรียกว่า สมาชิก) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมการแข่งขนั

ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวล้่วงหนา้เพื่อมีสิทธ์ิเขา้ร่วมในการแข่งขนั 

4. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั ไม่จ าเป็นตอ้งมีการซ้ือสินคา้ 

5. สมาชิกตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 18 ปีบริบูรณ์ในวนัสมคัรสมาชิกท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีจะตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากบิดามารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมายและตอ้งลงนามในแบบฟอร์มปลดเปล้ืองความรับผิด
(https://s3.nikecdn.com/events-platform/pre-prod/NET_Admin/legal/2019-08-

27_3287_ZoomRewards_Waiver.pdf) 

 

วิธีด าเนินการการแข่งขัน 
 

1. ผูเ้ขา้ร่วมสามารถร่วมกิจกรรมไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ไปจนถึง 30 กนัยายน 2562 
2. ช่วงเวลาของกิจกรรม จะเกิดขึ้นตั้งแต่ 1 กนัยายน 2562 ไปจนถึง 30 กนัยายน 2562  

3. แลกรับของรางวลัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ไปจนถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 หรือจนกวา่ของรางวลั
จะหมด 

4. เพื่อใหมี้สิทธ์ิในการเป็นผูช้นะ ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งท าตามขั้นตอนต่อไปน้ีภายในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม:  

 

https://s3.nikecdn.com/events-platform/pre-prod/NET_Admin/legal/2019-08-27_3287_ZoomRewards_Waiver.pdf
https://s3.nikecdn.com/events-platform/pre-prod/NET_Admin/legal/2019-08-27_3287_ZoomRewards_Waiver.pdf


a. ว่ิงใหเ้ร็วท่ีสุดส าหรับระยะ 5km, 10km, 21km และ 42km โดยใช ้ NRC App ตลอดช่วง

ระยะเวลากิจกรรม 

b. แสดงตรา NRC Achievement  ในงาน Nike Why Not Faster Zoom Rewards ใหก้บัพนกังานใน
ร้านคา้ของเราเพื่อท าการยนืยนั 

5. ของรางวลัมีจ านวนจ ากดั ผูท่ี้มาก่อนจะไดรั้บของรางวลัก่อนเท่านั้นตามวนัท่ีเร่ิมรับสิทธ์ิ 

6. การแลกรับของรางวลัจะจดัขึ้นท่ีร้าน Nike สาขา Siam Square 1 (SQ1) ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ไป
จนถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 หรือจนกวา่ของรางวลัจะหมด 

7. ผูเ้ขา้ร่วมสามารถชนะแต่ละหมวดหมู่ (5km, 10km, 21km หรือ 42km) ไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้นภายใน
ช่วงระยะเวลาของกิจกรรม 

8. ผูเ้ขา้ร่วมมีสิทธ์ิท่ีจะชนะไดห้ลายหมวดหมู่ (5km, 10km, 21km หรือ 42km) ภายในช่วงระยะเวลาของ
กิจกรรม 

9. หากตอ้งการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อไดท่ี้ support-bkk@whynotfasterbkk.run 
 

รางวัล 
 

1. รายการรางวลัดงัน้ี:  
a. เร็วท่ีสุดใน 5km = เขม็กลดั Nike Zoom Why Not Faster 
b. เร็วท่ีสุดใน 10km = พวงกุญแจ Nike Zoom Why Not Faster 
c. เร็วท่ีสุดใน 21km = กระเป๋าสะพาย Nike Zoom Why Not Faster 
d. เร็วท่ีสุดใน 42km = เส้ือยดื Bangkok City Nike Zoom Why Not Faster  

2. รายละเอียดของรางวลั หรือผลิตภณัฑใ์ดๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ จะเป็นไปตามท่ี NIKE ก าหนดอนัเป็น

ดุลยพินิจของ NIKE แต่เพียงผูเ้ดียว สิทธิในการซ้ือสินค้าไม่อาจโอนให้แก่กันได้และไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ ไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสด หรือของรางวลัอ่ืนได้ ผูช้นะจะตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการขา้งตน้เองทั้งหมด 

3. การตดัสินใจของ NIKE เก่ียวกบัการให้รางวลัทั้งหมด และการเพิกถอนสิทธิผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัใดๆ 

และ/หรือในทุกกรณี รวมถึงกรณีท่ีไม่ไดก้ล่าวในขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ีถือเป็นท่ีส้ินสุด และผูกพนั

ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด โดยไม่อาจมีค าถามโตแ้ยง้หรืออุทธรณ์ใดๆ เก่ียวกับการตดัสินใจของ 

NIKE 



4. NIKE ไม่รับประกัน หรือรับรองความมีอยู่ ความเหมาะสมต่อวตัถุประสงค์ในการใช้งาน ความ

เหมาะสมในการใชง้าน และคุณภาพของของรางวลัใดๆ และไม่ยอมรับความผิดใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัของ

รางวลัดงักล่าว NIKE ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนของรางวลัเป็นส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกนั หากไม่มี

ของรางวลันั้น ไม่วา่เหตุผลใดก็ตามโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ข้อตกลงและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
1. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายของตนเองท่ีเกิดขึ้นแลว้ และ/หรือจะเกิดขึ้นจากการเขา้ร่วม

ในการแข่งขัน รวมถึง (โดยไม่จ ากัดเฉพาะ) การส่ือสารโทรคมนาคม เครือข่าย ข้อความ และ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เช่นว่านั้นและค่าใชจ่้ายตามจริงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่าง หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

แข่งขนัน้ี NIKE จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการคืนเงิน การซ้ือ หรือมิเช่นนั้นก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายใดๆ แก่

หรือในนามของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  

2. โดยการเขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีจดัโดย NIKE ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเขา้ใจถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น และไม่

ควรสมคัรและเขา้ร่วม เวน้แต่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัมีความสามารถทางสุขภาพและไดรั้บการฝึกฝนอย่าง

เหมาะสม การเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการแข่งขันมีความเส่ียงต่อตัวเองและมีอันตรายจาก

อุบติัเหตุ การบาดเจ็บทางร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) และการสูญเสียทรัพยสิ์นหรือความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นจากการกระท าหรือการไม่กระท าของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเอง รวมถึง

การกระท าหรือการไม่กระท าของผูอ่ื้น และยงัอาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัไม่ทราบ และ

ไม่สามารถคาดหมายไดต้ามสมควรในเวลาน้ี โดยการเขา้ร่วมการแข่งขนั ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัยนืยนัวา่

ไดพ้ิจารณาลกัษณะและขอบเขตของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง และสมคัรใจท่ีจะรับความเส่ียงเช่นว่านั้น

ทั้งหมดนั้นทั้งท่ีทราบและไม่ทราบ แมค้วามเส่ียงเหล่านั้นจะเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของ

ฝ่ายท่ีไดรั้บการปลดเปล้ืองความรับผิด (ท่ีระบุดา้นล่าง) หรือผูอ่ื้น และจะรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีส าหรับ

การเขา้ร่วมการแข่งขนัของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัในนามของตนเองและในนามของ

ทายาทและผูจ้ดัการมรดกตกลงจะสละสิทธิและปลดเปล้ือง NIKE ผูจ้ดัการแข่งขนั สปอนเซอร์ ผูจ้ดั 

ตวัแทน ผูแ้ทน ผูสื้บสิทธิและผูรั้บโอนสิทธิทุกคน และบุคคลอ่ืนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัจาก

ความรับผิด ขอ้เรียกร้อง คดีความ หรือค่าเสียหายท่ีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัอาจมีต่อบุคคลดงักล่าวท่ีเกิด

จากหรือเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมการแข่งขนัในทางใดๆ ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเขา้ใจอย่า งถ่ีถว้นว่า การ

สละสิทธิน้ีรวมไปถึงขอ้เรียกร้องใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การกระท าหรือการไม่

กระท าของบุคคลใดๆ ขา้งตน้หรือผูอ่ื้น 



3. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัยินยอมให้ NIKE ใชช่ื้อและภาพเหมือนของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั (ในรูปแบบใดๆ  

และไม่วา่จะไดมี้การดดัแปลงตวัอกัษร รูปแบบ หรือสีหรือการปรับเปล่ียนอ่ืนใด) ในภาพถ่าย วีดีโอเทป 

เสียงบนัทึก และส่ืออ่ืนๆ ในวสัดุส่งเสริมการขาย วสัดุเพื่อการส่ือสารทั้งภายใน และภายนอก โดยไม่

ตอ้งได้รับความยินยอมจากผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั และไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ แก่ผูเ้ขา้ร่วมการ

แข่งขนัหรือบุคคลท่ีสามใดๆ 

4. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนและด าเนินการให้บริษทั NIKE และบริษทัในเครือ

และบริษทัย่อยของบริษทั NIKE รวมถึงบริษทั ไนก้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (“NIKE”) และพนักงาน 

กรรมการ ผูถื้อหุ้น ลูกจ้าง ตวัแทน ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูแ้ทน ผู ้รับจ้าง ผูสื้บสิทธิ ผูรั้บโอนสิทธิ และผูรั้บ

ประกนัภยั สปอนเซอร์ ผูโ้ฆษณา อาสาสมคัร และทีมงาน (เรียกรวมกนัว่า “ฝ่ายท่ีไดรั้บการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทน”) ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ขอ้

เรียกร้อง และค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความทั้งหมด) ท่ีไดรั้บ และ/หรือเกิดขึ้นโดยบุคคล

ใดๆ ในฝ่ายท่ีไดรั้บการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่ีเป็นผลมาจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัของผูเ้ขา้ร่วม

การแข่งขนั หรือการกระท าผิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขใดๆ เหล่าน้ี 

5. ดว้ยการเขา้ร่วมการแข่งขนั ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัยนิยอมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองต่อ 

NIKE หรือบุคคลอ่ืนๆ เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัระเบียบ ส่งเสริม และ/หรือด าเนินการการแข่งขนั 

และยินยอมรับขอ้มูลส่งเสริมการขาย การตลาด และการประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ จาก NIKE เป็นคร้ังคราว 

อีกทั้งผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัยงัตกลงท่ีจะท าให้โพสตข์องส่ือโซเชียลของตนเป็นโพสตส์าธารณะตามดุลย

พินิจและความตั้งใจของตนเองแต่เพียงผูเ้ดียว และจะด าเนินการเช่นนั้นหลงัจากไดเ้ขา้ใจในเร่ืองความ

เส่ียงอยา่งถ่ีถว้น และยอมรับผลใดๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าใหห้นา้ส่ือโซเช่ียลเป็นหนา้สาธารณะ 

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการละเมิดต่อความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ 

หรือในระหวา่งการส่งขอ้มูลนั้นๆ จากฝ่ังผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 

6. โดยการเขา้ร่วมการแข่งขนั ผูเ้ขา้ร่วมอนุญาตให้ NIKE และลูกจา้ง และผูแ้ทนผูมี้อ านาจ สามารถติดต่อ

ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัได้ทางโทรศพัท์ อีเมล์ และขอ้ความ เพื่อส่งขอ้มูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การแข่งขนั 

7. โดยการเขา้ร่วม ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัยอมรับท่ีจะผกูพนัตนตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี 

8. NIKE สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขขอ้ตกลงและเง่ือนไขใดๆ อนัเป็นดุลพินิจแต่เพียงผู ้

เดียว โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ NIKE สงวนสิทธิพิจารณาแต่เพียงผูเ้ดียวในการยกเลิก 



เล่ือน หรือแกไ้ขการแข่งขนัตามท่ีจ าเป็น โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทราบล่วงหนา้ โดยไม่

มีความรับความผิดใดๆ ท่ีเกิดขึ้นตามมา 

9. การตดัสินใจของ NIKE ในเร่ืองการแข่งขนัถือเป็นท่ีส้ินสุดและมีผลผกูพนัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 
โดยการเขา้ร่วมการแข่งขนัน้ี ท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตวั และเง่ือนไขการใช้งานของเราท่ีระบุใน
เวบ็ไซต ์(แนบลิ้งค)์ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมการแข่งขนัอ่านและท าความเขา้ใจนโยบายความเป็นส่วนตวัและเง่ือนไขการ
ใชง้านทางดิจิตอลของ NIKE ท่ีระบุในเวบ็ไซต ์NIKE (แนบลิ้งค)์ ก่อนท่ีจะด าเนินการใดๆ เพื่อเขา้ร่วมการ 
แข่งขนั 
 
1. เราเกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัท่านอย่างไร 

เม่ือท่านเขา้ถึงระบบการลงทะเบียนของการแข่งขนัใดๆ เราอาจเก็บขอ้มูล IP Address และขอ้มูลเวบ็ล็
อกมาตรฐานของท่าน เช่น ขอ้มูลการติดต่อของท่าน ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ และขอ้มูลใน
ลกัษณะเดียวกนัอ่ืนๆ หากคุณสร้างบญัชี NIKE + เราจะเก็บขอ้มูลเช่น ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์
และขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนัอ่ืนๆ 

2. เราใช้คุกกี ้(cookies) อย่างไร 
เราไม่ใช้คุกก้ี (cookies) ตลอดการแข่งขนั ท่านอาจเจอคุกก้ีท่ีใช้โดยบุคคลท่ีสามเม่ือใชง้านระบบการ
ลงทะเบียนการแข่งขนัในเวบ็ไซตบ์างเวบ็ไซตท่ี์เราไม่ไดค้วบคุม (เช่น หากคุณดูหน้าเวบ็เพจท่ีสร้างโดย
บุคคลท่ีสาม หรือใช้แอปพลิเคชันท่ีพฒันาโดยบุคคลท่ีสาม อาจมีคุกก้ีจากเว็บเพจหรือแอปพลิเคชัน
เหล่านั้น) 

3. เรารักษาและจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร 
ตลอดทั้งนโยบายฉบบัน้ี เราใช้ค  าว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล” เพื่ออา้งอิงขอ้มูลท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบับุคคลใด
โดยเฉพาะเจาะจง และอาจถูกใช้เพื่อระบุตวัตนบุคคลนั้นได ้เราไม่ถือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นรวมถึง
ข้อมูลท่ีท าให้ไม่ปรากฏช่ือเพื่อท่ีจะได้ไม่ระบุตัวตนบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เราจัดเก็บและ
ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในคอมพิวเตอร์ของเราในประเทศไทย และท่ีศูนยรั์บรอง
ลูกคา้และปฏิบติัการหลายแห่งทัว่โลก เช่น มาเลเซียและจีน และเรารักษาขอ้มูลนั้นทั้งในทางกายภาพ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ และระเบียบขั้นตอน เราใชวิ้ธีการป้องกนัคอมพิวเตอร์อนัไดแ้ก่ ไฟร์วอลส์ และการ
เขา้รหสัขอ้มูล เราควบคุมการเขา้ถึงอาคารและแฟ้มขอ้มูลของเราในทางกายภาพ และเราอนุญาตเฉพาะ
ลูกจา้งท่ีตอ้งรับผิดชอบในส่วนงานน้ีเท่านั้นในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
 



4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเกบ็อย่างไร 
จุดประสงค์หลกัของเราในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล คือเพื่อมอบประสบการณ์ทีปลอดภยั ราบร่ืน มี
ประสิทธิภาพ และเก่ียวกบัท่านโดยตรงใหก้บัท่าน ดว้ยเหตุน้ี เราจึงใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ 

• ใหบ้ริการและใหก้ารรับรองลูกคา้ท่ีท่านตอ้งการ 
• ด าเนินธุรกรรมและแจง้เตือนเร่ืองธรุกรรมของท่าน 
• ยติุขอ้พิพาท จดัเก็บค่าธรรมเนียม และแกไ้ขปัญหา 
• ป้องกนักิจกรรมท่ีอาจตอ้งห้ามหรือผิดกฎหมาย และสร้างขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับการเขา้

ร่วมการแข่งขนั 
• ปรับปรุง ตรวจวดั และพฒันาบริการ เน้ือหา และผงัเวบ็ไซตข์องเรา 
• แจง้เตือนขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาดตามเป้าหมาย การบริการใหม่ และขอ้เสนอส่งเสริมการ

ขายตามช่องทางการส่ือสารท่ีท่านเลือก และ 
• เปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อความถูกตอ้งและตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวกบับุคคลท่ีสาม 

5. การตลาด 
เราไม่ขายหรือให้บุคคลท่ีสามเช่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดโดยท่ีไม่ได้
รับความยนิยอมอยา่งชดัแจง้จากท่าน เราอาจรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเขา้กบัขอ้มูลท่ีเราเก็บมาจาก
บริษทัอ่ืน และใชข้อ้มูลน้ีเพื่อพฒันาและปรับปรุงบริการ เน้ือหา และการโฆษณาของเรา 

6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกบับุคคลอ่ืนอย่างไร 
เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบั 

• ผูจ้ ัดการแข่งขัน เพื่อจัดให้มีเน้ือหา ผลิตภัณฑ์ และการบริการร่วม (เช่น การลงทะเบียน 
ธุรกรรมและการรับรองลูกคา้) เพื่อช่วยตรวจสอบและป้องกนัการกระท าท่ีอาจผิดกฎหมายและ
ฝ่าฝืนนโยบายของเรา และเพื่อแนะน าการตดัสินใจเร่ืองผลิตภณัฑ์ การบริการ การส่ือสาร 
สมาชิกของกลุ่มบริษทัของเราจะใชข้อ้มูลน้ีเพื่อส่งขอ้มูลทางการตลาดให้ท่านเม่ือท่านขอรับ
บริการเท่านั้น 

• ผูใ้ห้บริการภายใตส้ัญญาผูใ้ห้ความช่วยเหลือในการด าเนินการทางธุรกิจของเราบางส่วน (เช่น 
การป้องกันการฉ้อโกง การติดตามหน้ีสิน การบันทึกและการออกอากาศทางโทรทัศน์ 
การตลาด การบริการทางเทคโนโลยี) สัญญาของเราก าหนดให้ผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีใชข้อ้มูลของ
ท่านเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการท่ีด าเนินการให้เราเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวั 



• ส าหรับบริษทัท่ีเราวางแผนว่าจะควบรวมเขา้ดว้ยกนัเหรือถูกซ้ือนั้น หากขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านจะถูกใชน้ าไปใชโ้ดยขดัแยง้กบันโยบายฉบบัน้ี ท่านจะไดรั้บการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

• การบงัคบัใชก้ฎหมาย เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือบุคคลท่ีสามอ่ืนๆ เม่ือ 
o เราถูกบงัคบัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามหมายศาล ค าสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย

ในลกัษณะเดียวกนั 
o เราจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎสมาคมบตัรเครดิต 
o เราใหค้วามร่วมมือในการสืบสวนตามกฎหมายท่ีด าเนินการอยู่ 
o เราเช่ือมัน่อยา่งสุจริตใจวา่การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นเพื่อจะป้องกนั

อนัตรายทางการยภาพ หรือความสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานกิจกรรมท่ีตอ้งสงสัย
วา่ผิดกฎหมายหรือเพื่อสืบสวนการฝ่าฝืนขอ้ตกลงผูใ้ชง้านของเรา และ 

• บุคคลท่ีสามอ่ืนๆ เม่ือไดรั้บความยนิยอมหรือค าสั่งจากท่าน 
• โปรดรับทราบวา่บุคคลท่ีสามเหล่าน้ีอาจอยูใ่นประเทศอ่ืนซ่ึงกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูล

ส่วนบุคคลนั้น อาจเขม้งวดนอ้ยกวา่กฎหมายในประเทศของคุณ NIKE จะไม่ขายหรือใหบุ้คคล
ท่ีสามเช่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการด าเนินธุรกิจตามปกติ และจะแบ่งปันขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านกบับุคคลท่ีสามตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ีเท่านั้น 

 


