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การปกป้องความเป็น
สว่นตวัและขอ้มลู 
บทนํา 
ขอ้มลูสว่นบคุคลมบีทบาทสําคัญอยา่งมากตอ่สังคมและเศรษฐกจิ ยิง่ไปกวา่นัน้ ผูค้น
ตา่งตอ้งการการควบคมุและความชดัเจนมากขึน้เกีย่วกับวธิกีารใชแ้ละปกป้องขอ้มลูสว่น
บคุคลจากองคก์รทีม่ปีฏสิัมพันธด์ว้ย 

 
ที ่Dropbox ความเชือ่มั่นคอืรากฐานความสัมพันธร์ะหวา่งเรากับผูค้นและธรุกจินับลา้น
ทั่วโลก เราใหค้วามสําคัญกับความมั่นใจทีค่ณุมอบใหแ้กเ่รา และเราจะรับผดิชอบในการ
ปกป้องขอ้มลูของคณุอยา่งจรงิจัง 

 
 

คาํม ัน่สญัญาของเราทีม่ตีอ่คณุ 
เรามุง่มั่นทีจ่ะปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล
ของคณุ ขอ้ตกลงการ ใชบ้รกิารของ 
Dropbox จะระบถุงึความรับผดิชอบ
ของคณุเมือ่ใชบ้รกิารของเรา นโยบาย
ความเป็นสว่นตัว ของเรา จะพูดถงึคํามั่น
สัญญาในการรักษาความเป็นสว่นตัวแก่
ผูใ้ช ้และจะอธบิายวธิทีีเ่รารวบรวม ใช ้
และจัดการกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
เมือ่คณุใชบ้รกิารของเรา หากคณุอาศัย
อยูใ่นอเมรกิาเหนือ (สหรัฐอเมรกิา 
แคนาดา และเม็กซโิก) Dropbox, Inc. 
จะทําหนา้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารของคณุ 

สําหรับผูใ้ชอ้ืน่ๆ ทัง้หมด Dropbox 
International Unlimited Company 
จะทําหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่น
บคุคลของคณุ 

 
หากคณุเป็นผูใ้ช ้Dropbox Business 
หรอื Dropbox Education องคก์ร
ของคณุจะทําหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคมุ
ขอ้มลูสําหรับขอ้มลูสว่นบคุคล
ทัง้หมดทีม่อบใหแ้ก ่Dropbox เพือ่
การใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกับ Dropbox 
Business หรอื Dropbox Education 
ผูค้วบคมุ 

ขอ้มลูจะกําหนดวัตถปุระสงคห์รอื
วธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
โดย Dropbox จะทําหนา้ทีเ่ป็นผู ้
ประมวลผลขอ้มลูเพือ่ประมวลผล
ขอ้มลูในนามขององคก์รของคณุ เมือ่
คณุใช ้Dropbox Business หรอื 
Dropbox Education และ ขอ้ตกลง
ทางธรุกจิ ของเรารวมถงึคํามั่นสัญญา
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มลู
และการโอนยา้ยขอ้มลูระหวา่ง
ประเทศ 

 

บนัทกึการตดิตามของเรา: การปฏบิตัติามขอ้กาํหนด 
การปฏบิัตติามขอ้กําหนดเป็นวธิทีีม่ี
ประสทิธภิาพในการประเมนิความ
น่าเชือ่ถอืของบรกิาร เราสนับสนุนและ
ยนิดใีหบ้รกิารตรวจสอบอสิระเพือ่
รับรองวา่การรักษาความปลอดภัยและ
ความเป็นสว่นตัวของเราสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานและกฎระเบยีบทีย่อมรับกัน
อยา่งกวา้งขวางทีส่ดุ เชน่ ISO 27001, 
ISO 27017, ISO 27018, HIPPA / 
HITECH, Germany BSI C5 และ 
SOC 1, 2 และ 3 

นอกจากนี้ เรายังเป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิาร
คลาวดร์ายแรกทีไ่ดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27018 ซึง่เป็น
มาตรฐานทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับ
สากลสําหรับแนวปฏบิัตดิา้นความเป็น
สว่นตัวและการปกป้องขอ้มลูบนคลาวด์
ในระดับผูนํ้า ผูต้รวจสอบอสิระภายนอก
ของเรา จะทดสอบการควบคมุของเรา
และจัดทํารายงานรวมถงึความคดิเห็น
ของพวกเขา เราอาจแชรข์อ้มลูเหลา่นี้
ใหก้ับคณุเมือ่สามารถทําได ้

โปรดทราบวา่ แมโ้ดยท่ัวไปขอบเขตของ
การรับรองและรายงานการตรวจสอบของ
เราจะหมายถงึ Dropbox Business และ 
Dropbox Education แตก่ารควบคมุสว่น
ใหญข่องเรานัน้มผีลกบัผูใ้ช ้Dropbox 
Basic, Plus และ Professional เชน่กัน 
คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ
มาตรฐานทีเ่ราปฏบิัตติามและวธิกีาร
ตรวจสอบแนวการปฏบิัตขิองเราไดท้ีห่นา้  
เว็บการปฏบิัตติามขอ้กําหนด 

https://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
mailto:sales@dropbox.com
https://www.dropbox.com/privacy#terms
https://www.dropbox.com/privacy#terms
https://www.dropbox.com/privacy
https://www.dropbox.com/privacy#business_agreement
https://www.dropbox.com/privacy#business_agreement
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
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สถาปตัยกรรมของ Dropbox: การ
ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
ที ่ Dropbox เราเชือ่วา่การปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณเริม่ตน้ดว้ยการรักษาขอ้มูลของ
คณุใหป้ลอดภัย ดว้ยเหตนุี้ Dropbox จงึไดร้ับการออกแบบมาพรอ้มกับการปกป้องหลายชัน้ 
รวมถงึการถา่ยโอนขอ้มลูไฟลท์ีป่ลอดภัย การเขา้รหัส และการควบคมุระดับแอปพลเิคชันที่
กระจายอยู่ท่ัวโครงสรา้งพืน้ฐานทีป่ลอดภัยและปรับขนาดได ้

 

โครงสรา้งพืน้ฐานของเรา: ไฟล ์
โครงสรา้งพืน้ฐานสําหรับไฟลข์อง Dropbox ประกอบดว้ยสว่นประกอบ
ตา่งๆ ทีป่รากฏในแผนภาพดา้นลา่ง 

 

 

เซริฟ์เวอรเ์มทาดาตา้ 
ขอ้มลูพืน้ฐานบางอยา่งเกีย่วกับขอ้มูลของผูใ้ช ้ซึง่เรยีกวา่ "นยิาม
ขอ้มลู" จะไดร้ับการเก็บรักษาในบรกิารพืน้ทีจั่ดเก็บขอ้มูลแยกตา่งหาก 
และจะทําหนา้ทีเ่ป็นดัชนีสําหรับขอ้มูลในบัญชขีองผูใ้ช ้นยิามขอ้มลู
ประกอบดว้ยบัญชพีืน้ฐานและขอ้มลูผูใ้ช ้เชน่ ทีอ่ยูอ่เีมล ชือ่ และชือ่
อปุกรณ์ นยิามขอ้มลูยังประกอบดว้ยขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกับไฟล ์รวมถงึ 
ชือ่และประเภทของไฟล ์ซึง่จะชว่ยสนับสนุนคุณสมบัต ิเชน่ ประวัติ
เวอรช์ัน การกูค้นื และการซงิค ์

 

ฐานขอ้มูลของนยิามขอ้มูล 
นยิามขอ้มลูของไฟลจ์ะไดร้ับการจัดเก็บในบรกิารฐานขอ้มลูบนพืน้ฐาน
ของ MySQL ซึง่จะแยกสว่นและทําซ้ําเมือ่จําเป็นเพือ่ใหบ้รรลตุาม
ขอ้กําหนดดา้นประสทิธภิาพและความพรอ้มใชง้านในระดับสงู 

 
เซริฟ์เวอรบ์ล็อก 
ตามดไีซน์แลว้ Dropbox จะใหบ้รกิารกลไกการรักษาความปลอดภัยทีไ่ม่
เหมอืนใคร ซึง่เหนือกวา่การเขา้รหัสแบบดัง้เดมิ เพือ่ปกป้องขอ้มลูของ
ผูใ้ช ้ไฟลป์ระมวลผลของเซริฟ์เวอรบ์ล็อกจากแอปพลเิคชั่น Dropbox จะ
แบง่ไฟลแ์ตล่ะไฟลอ์อกเป็นบล็อก โดยเขา้รหัสแต่ละบล็อกไฟลโ์ดยใช ้
รหัสทีแ่ข็งแกร่ง และเมือ่มกีารปรับปรุงก็จะซงิคเ์ฉพาะบล็อกทีไ่ดร้ับการ
แกไ้ขเทา่นัน้ เมือ่แอปพลเิคชนั Dropbox ตรวจพบไฟลใ์หมห่รอืพบการ
เปลีย่นแปลงกับไฟลท์ีม่ ีแอปพลเิคชันจะแจง้เตอืนเซริฟ์เวอรบ์ล็อกถงึ
การเปลีย่นแปลง และบล็อกไฟลท์ีไ่ดร้ับการแกไ้ขใหม่จะไดร้ับการ
ประมวลผลและถ่ายโอนไปยังเซริฟ์เวอรจั์ดเก็บขอ้มลู 

 

เซริฟ์เวอรจ์ดัเก็บขอ้มลูบล็อก 
เนื้อหาจรงิของไฟลจ์ากผูใ้ชจ้ะไดร้ับการจัดเก็บในบล็อกทีเ่ขา้รหัสดว้ยเซริฟ์เวอรจั์ดเก็บขอ้มลูบล็อก กอ่นการสง่เนื้อหา ไคลเอนท ์Dropbox จะแบง่ไฟล์
ออกเป็นบล็อกไฟลเ์พือ่เตรยีมใหก้ับพืน้ทีจั่ดเก็บขอ้มูล เซริฟ์เวอรจั์ดเก็บขอ้มลูบล็อกจะทําหนา้ทีเ่ป็นระบบ Content-Addressable Storage (CAS) ซึง่จะ
ดงึขอ้มลูบล็อกไฟลท์ีเ่ขา้รหัสแต่ละบล็อกตามคา่ของแฮช 

 
เซริฟ์เวอรแ์สดงตวัอยา่ง 
เซริฟ์เวอรแ์สดงตัวอยา่งจะทําหนา้ทีส่รา้งตัวอยา่งของไฟล ์ตัวอยา่งจะแสดงไฟลข์องผุใ้ชใ้นฟอรแ์มตไฟลต์า่งๆ ซึง่เหมาะสมกับการแสดงบนอปุกรณ์ของ
ผูใ้ชป้ลายทางมากกวา่ เซริฟ์เวอรแ์สดงตัวอยา่งจะดงึขอ้มลูบล็อกไฟลจ์ากเซริฟ์เวอรจั์ดเก็บขอ้มูลบล็อกเพือ่สรา้งตัวอยา่ง เมือ่มกีารสง่คําขอแสดง
ตัวอยา่งไฟล ์เซริฟ์เวอรแ์สดงตัวอยา่งจะดงึขอ้มลูตัวอยา่งทีแ่คชเอาไวจ้ากเซริฟ์เวอรจั์ดเก็บขอ้มูลตัวอยา่งและสง่ใหก้ับเซริฟ์เวอรบ์ล็อก ในทา้ยทีส่ดุ 
เซริฟ์เวอรบ์ล็อกจะแสดงตัวอยา่งใหแ้กผู่ใ้ช ้

 
เซริฟ์เวอรจ์ดัเก็บตวัอยา่ง 
ตัวอยา่งทีแ่คชเอาไวจ้ะไดร้ับการจัดเก็บในรูปแบบทีเ่ขา้รหัสเอาไวใ้นเซริฟ์เวอรจั์ดเก็บตัวอยา่ง 

 
บรกิารแจง้เตอืน 
บรกิารแยกตา่งหากนี้จะตรวจตราโดยเฉพาะวา่มกีารเปลีย่นแปลงตอ่บัญช ีDropbox หรอืไม ่จะไม่มกีารจัดเก็บหรอืโอนยา้ยไฟลห์รอืนยิามขอ้มลูทีน่ี่ ไคล
เอนทแ์ตล่ะรายจะสรา้งการเชือ่มต่อระยะยาวกับบรกิารการแจง้เตอืนและจะรอ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกับไฟลใ์น Dropbox บรกิารการแจง้เตอืนจะสง่
สัญญาณการเปลีย่นแปลงใหไ้คลเอนทท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยปิดการเชือ่มตอ่ระยะยาว การปิดสัญญาณการเชือ่มต่อทีไ่คลเอนทต์อ้งเชือ่มต่อเซริฟ์เวอรน์ยิาม
ขอ้มลูอยา่งปลอดภัยเพือ่ทําการซงิคก์ารเปลีย่นแปลง 

https://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
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โครงสรา้งพืน้ฐานของเรา: Paper 
Dropbox Paper (Paper) คอืคณุสมบัตขิองผลติภัณฑ ์Dropbox อยา่งไรก็ตาม Paper 
ใชช้ดุของระบบทีแ่ตกตา่งกันเป็นสว่นใหญภ่ายในสภาพแวดลอ้มโครงสรา้งพืน้ฐาน 
Dropbox ซึง่โครงสรา้งพืน้ฐานของ Paper ประกอบดว้ยสว่นประกอบดังทีป่รากฎใน
แผนภาพดา้นลา่ง  

เซริฟ์เวอรแ์อพพลเิคชนั Paper 
เซริฟ์เวอรแ์อปพลเิคชนั Paper จะ
ประมวลผลคําขอผูใ้ช ้สรา้งเอาพุ
ทของเอกสาร Paper ทีแ่กไ้ขแลว้กลับไป
ใหผู้ใ้ช ้และใหบ้รกิารการแจง้เตอืน 
เซริฟ์เวอรแ์อปพลเิคชนั Paper จะเขยีน
การแกไ้ขของผูใ้ชข้าเขา้ไปยังฐานขอ้มลู 
Paper ทีฐ่านขอ้มลูเหลา่นัน้จะเก็บไวใ้น
พืน้ทีจ่ัดเก็บขอ้มลูถาวร เซสชันการสือ่สาร
ระหวา่งเซริฟ์เวอรแ์อปพลเิคชนั Paper 
และฐานขอ้มลู Paper จะไดรั้บการ
เขา้รหัสโดยใชร้หัสทีแ่ข็งแกร่ง 

 
 
 
 
ฐานขอ้มูล Paper 
เนื้อหาจรงิของเอกสาร Paper ของผูใ้ช ้รวมถงึนยิามขอ้มลูบางอยา่งทีเ่กีย่วกับเอกสาร Paper เหลา่นี้จะไดรั้บการเขา้รหัสไวใ้นพืน้ที่
จัดเก็บถาวรบนฐานขอ้มลู Paper ซึง่รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกับเอกสาร Paper (เชน่ ชือ่ สมาชกิภาพและสทิธิท์ีใ่ชร้่วมกัน และการเชือ่มโยง
โครงการและโฟลเดอร ์และขอ้มลูอืน่) ตลอดจนเนื้อหาในเอกสาร Paper เอง รวมถงึความเห็นและงาน ฐานขอ้มลู Paper ไดรั้บการแยก
สว่นและทําซ้ําตามความจําเป็นดา้นประสทิธภิาพและความพรอ้มใชง้านระดับสงู 

 

เซริฟ์เวอรจ์ดัเก็บรูปภาพ Paper 
ภาพทีอั่พโหลดไปยังเอกสาร Paper จะถกูจัดเก็บและเขา้รหัสไวบ้นเซริฟ์เวอรภ์าพ Paper การสง่ขอ้มลูภาพระหวา่งแอพพลเิคชนั Paper 
และเซริฟ์เวอรภ์าพ Paper จะเกดิขึน้ชว่งเซสชนัทีเ่ขา้รหัส 

 

เซริฟ์เวอรต์วัอยา่ง 
เซริฟ์เวอรต์ัวอยา่งจะสรา้งตัวอยา่งทัง้ภาพทีอั่พโหลดไปยังเอกสาร Paper รวมถงึไฮเปอรล์งิกท์ีฝั่งอยูภ่ายในเอกสาร Paper สําหรับ
รูปภาพทีอั่พโหลดไปยังเอกสาร Paper เซริฟ์เวอรต์ัวอยา่งจะเรยีกขอ้มลูรปูภาพทีจ่ัดเก็บในเซริฟ์เวอรจ์ัดเก็บรูปภาพ Paper ผา่นชอ่งทาง
ทีเ่ขา้รหัส สําหรับไฮเปอรล์งิกท์ีฝั่งอยู ่เซริฟ์เวอรต์ัวอยา่งจะเรยีกขอ้มลูรูปภาพและแสดงตัวอยา่งรูปภาพโดยใชก้ารเขา้รหัสตามทีกํ่าหนด
โดยลงิกท์ีม่า ในทา้ยทีส่ดุ เซริฟ์เวอรบ์ล็อกจะแสดงตัวอยา่งใหแ้กผู่ใ้ช ้

 

เซริฟ์เวอรจ์ดัเก็บตวัอยา่ง 
Paper ใชเ้ซริฟ์เวอรจ์ัดเก็บตัวอยา่งเดยีวกบัทีร่ะบไุวใ้นแผนภาพโครงสรา้งพืน้ฐานของ Dropbox เพือ่จัดเก็บตัวอยา่งของรูปภาพทีแ่คช
เอาไว ้ตัวอยา่งจะไดรั้บการจัดเก็บไวเ้ป็นจํานวนมากในรูปแบบทีเ่ขา้รหัสไวใ้นเซริฟ์เวอรจ์ัดเก็บตัวอยา่ง 

https://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
mailto:sales@dropbox.com
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การควบคมุของ Dropbox: 
หลกัปฏบิตัภิายในของเรา 
เราใชม้าตรการทีค่รอบคลุมเพือ่ปกป้องโครงสรา้งพืน้ฐาน เครอืขา่ย และแอปพลเิคชันของเรา 
มาตรการรักษาความปลอดภัยบางสว่นทีเ่รามยีังรวมถงึการเขา้รหัสไฟลท์ีเ่หลอื การเขา้รหัสระหวา่ง
ทาง และการลบไฟลถ์าวร 
เรายังนําเสนอการฝึกอบรมดา้นความเป็นสว่นตัวและการรักษาความปลอดภัยอยา่งหนาแน่นสําหรับ
พนักงานของเราทกุคน เพือ่สรา้งวัฒนธรรมทีใ่หค้วามสําคัญกับความน่าเชือ่ถอื รายละเอยีดของการ
ควบคุมของเรามรีะบดุังนี:้ 

การฝึกอบรม 
สว่นการปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชข้อง
เรามคีวามเกีย่วขอ้งกับการสรา้งและพัฒนา
วัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยและความ
เป็นสว่นตัว พนักงานของ Dropbox ตอ้ง
ยอมรับนโยบายการรักษาความปลอดภัย 
รวมถงึนโยบายดา้นความเป็นสว่นตัวของ
ขอ้มลูผูใ้ช ้กอ่นทีจ่ะไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ
ระบบ เฉพาะพนักงานทีม่คีวามจําเป็นเฉพาะ
เท่านัน้ทีจ่ะมสีทิธิเ์ขา้ถงึระบบดังกล่าวได ้
พนักงานยังตอ้งเขา้ร่วมการฝึกอบรมดา้นการ
รักษาความปลอดภัยและความเป็นสว่นตัวที่
สําคัญเป็นประจําทกุปี 

การเขา้รหสัสําหรบัการถา่ยโอน 
เพือ่ปกป้องขอ้มลูของไฟลท์ีถ่า่ยโอนระหวา่ง
ไคลเอนต ์Dropbox (ปัจจุบันคอืเดสกท็์อป 
มอืถอื API หรอืเว็บ) และเซริฟ์เวอรส์ว่นหนา้
ของ Dropbox การเชือ่มตอ่แบบเขา้รหัสจะ
ไดร้ับการตรวจสอบเพือ่ใหม่ั้นใจวา่การจัดสง่
จะปลอดภัย ในทํานองเดยีวกัน การเชือ่มตอ่ที่
เขา้รหัสจะไดร้ับการการตรวจสอบเพือ่ปกป้อง
ขอ้มลูเอกสาร Paper ในระหวา่งการถา่ยโอน
ระหวา่งไคลเอนท ์Paper (ปัจจุบันคอืมอืถอื 
API หรอืเว็บ) และบรกิารทีโ่ฮสต ์การเชือ่มตอ่
เหลา่นี้จะไดร้ับการเขา้รหัสโดยใช ้Secure 
Sockets Layer (SSL) /Transport Layer 
Security (TLS) เพือ่สรา้งอโุมงคท์ีป่ลอดภัย
ซึง่ไดร้ับการปกป้องดว้ยการเขา้รหัส 128 บติ
หรอืมาตรฐานการเขา้รหัสขัน้สงู (Advanced 
Encryption Standard - AES) ขัน้สงู 

การเขา้รหสัสําหรบัการจดัเก็บขอ้มูล 
ไฟลท์ีผู่ใ้ชอ้ัพโหลดจะไดร้ับการจัดเก็บไวใ้น
เซริฟ์เวอรจั์ดเก็บของ Dropbox เป็นบล็อก
ไฟลแ์ยก แตล่ะบล็อกจะไดร้ับการเขา้รหัสโดย
ใชม้าตรฐานการเขา้รหัสขัน้สงู (Advanced 
Encryption Standard - AES) 256 บติ เฉพาะ 

 
บล็อคทีไ่ดร้ับการแกไ้ขเทา่นัน้ทีจ่ะทําการซงิค ์
ในทํานองเดยีวกัน ขอ้มลูเอกสาร Paper ที่
จัดเก็บไวใ้นฐานขอ้มลู Paper จะไดร้ับการ
เขา้รหัสทีเ่หลอืโดยใชม้าตรฐานการเขา้รหัส
ขัน้สงู (Advanced Encryption Standard - 
AES) 256 บติ 

การลบไฟลและเอกสาร Paper ถาวระ  
เมือ่ผูใ้ช ้Dropbox หรอืผูดู้แลระบบของทมี 
Dropbox Business หรอื Dropbox 
Education ทําเครือ่งหมายไฟลเ์ป็นการลบ
ถาวร ขัน้ตอนนี้จะเป็นการกระตุน้กระบวนการ
ใหล้บไฟลอ์ยา่งถาวร ในทํานองเดยีวกนั 
เมือ่ผูใ้ชห้รอืผูด้แูลระบบของทมี Dropbox 
Business หรอื Dropbox Education ทํา
เครือ่งหมายเอกสาร Paper เป็นการลบถาวร 
จะมกีระบวนการทีค่ลา้ยกันในการลบขอ้มลู
เอกสาร Paper และขอ้มูลรูปภาพอยา่งถาวร 

คําขอสทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคล  
สําหรับสทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มูลสว่นบคุคล
นอกเหนือจากไฟลแ์ละเอกสาร Paper ที่
จัดเก็บดว้ย Dropbox ผูใ้ชส้ามารถลงชือ่เขา้
ใชใ้นเว็บไซตแ์ละไปที ่หนา้ บัญช ีโดยหนา้
บัญชจีะแสดงขอ้มลู เชน่ ชือ่และทีอ่ยู่อเีมล
ทีเ่ชือ่มโยงกับบัญช ีและผูใ้ชย้ังสามารถดูที่
อยู ่IP ของเซสชันทีเ่ชือ่มตอ่กับ
คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์เคลือ่นที ่รวมถงึ
แอปทีเ่ชือ่มตอ่กับบัญชขีองผูใ้ชไ้ดจ้าก หนา้
การรักษาความปลอดภัย และหนา้ของ แอป 
ทีเ่ชือ่มตอ่ 

 
ผูใ้ช ้Dropbox ยังมตีัวเลอืกในการสง่คําขอ
สทิธิเ์ขา้ถงึหรอืลบขอ้มูลสว่นบคุคลอืน่ๆ 
เกีย่วกับผูใ้ชท้ี ่Dropbox อาจรวบรวมอกีดว้ย 
สามารถดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับกระบวนการนี้
ไดใ้นศูนย ๋ชว่ยเหลอืของ Dropbox 

การควบคมุความเป็นสว่นตวัที ่Dropbox 
ทมีโปรแกรมความเป็นสว่นตัวมหีนา้ที่
รับผดิชอบดําเนนิการโปรแกรมความเป็นสว่นตัว
ของ Dropbox ซึง่เริม่ดําเนนิการดา้นความเป็น
สว่นตัวทีส่ําคัญ และเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นความ
เป็นสว่นตัวตามการออกแบบวงจรชวีติของ
ขอ้มลูของเรา โปรแกรมความเป็นสว่นตัวของ 
Dropbox ยังไดร้ับการสนับสนุนเพิม่เตมิโดยทมี
ยอ่ยดา้นกฎหมายทีทํ่างานขา้มฟังกช์ันอกี
หลายทมี ทมีย่อยเหลา่นี้จะเสรมิความ
เชีย่วชาญเพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการและดูแลงาน
ประจําวันใหแ้กโ่ปรแกรมความเป็นสว่นตัว 

 ทมี DPO จะดําเนนิการแยกจากฟังกช์ันการ
ทํางานดา้นความเป็นสว่นตัวอืน่ๆ และจะทํา
หนา้ทีค่วบคุมการปฏบิัตติามและการกํากับดา้น
ความเป็นสว่นตัว โดยสนับสนุนเจา้หนา้ที่
คุม้ครองขอ้มลูในการปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยตรง 
เจา้หนา้ทีป่กป้องขอ้มลู (Data Protection 
Officer - DPO) เป็นตัวแทนในทอ้งถิน่ของ
สหภาพยุโรปและสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ 
privacy@dropbox.com  

https://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
mailto:sales@dropbox.com
https://www.dropbox.com/account
https://www.dropbox.com/account
https://www.dropbox.com/account/security
https://www.dropbox.com/account/security
https://www.dropbox.com/account/connected_apps
https://www.dropbox.com/account/security
https://www.dropbox.com/account/security
https://www.dropbox.com/help/security/access-personal-information
https://www.dropbox.com/help/security/access-personal-information
mailto:privacy@dropbox.com
mailto:privacy@dropbox.com
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หลกัการเกีย่วกบัคําขอขอ้มลูของ
ภาครฐั 

เราเขา้ใจดวีา่เมือ่ผูใ้ชว้างใจมอบขอ้มลู
สว่นบคุคลใหแ้กเ่รา ผูใ้ชม้คีวาม
คาดหวังใหเ้ราเก็บขอ้มลูนัน้เป็น
ความลับ เชน่เดยีวกับบรกิารออนไลน์
สว่นใหญ ่บางครัง้เราก็ไดรั้บคําขอ
ขอ้มลูเกีย่วกับผูใ้ชจ้ากภาครัฐดว้ย 

หลักการดา้นลา่งจะอธบิายถงึวธิทีีเ่รา
ใชจ้ัดการกับคําขอขอ้มลูทีเ่ราไดรั้บจาก
รัฐบาล 

ความโปรง่ใส 
 เราเชือ่วา่บรกิารออนไลนค์วรไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ผยแพร่จํานวนและประเภท
ของคําขอจากรัฐบาลทีผู่ใ้หบ้รกิารไดรั้บ 
และควรแจง้ใหบ้คุคลทราบเมือ่มกีาร
รอ้งขอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับพวกเขา 
ความโปร่งใสประเภทนี้จะชว่ยอํานาจให ้
ผูใ้ชด้ว้ยการชว่ยใหพ้วกเขาเขา้ใจ 

 ตัวอยา่งและรูปแบบของการกระทํา
เกนิกวา่ทีค่วรของหน่วยงานรัฐบาล เรา
จะเผยแพร่ขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกับ
คําขอเหลา่นี้และสนับสนุนสทิธิใ์นการ
ใหข้อ้มลูทีสํ่าคัญนี้เพิม่เตมิ  

ตอ่สูก้บัคําขอทีค่รอบคลุมมาก
เกนิไป  
คําขอขอ้มลูของภาครัฐควรจํากัดอยูท่ี่
ขอ้มลูทีต่อ้งการเทา่นัน้ และจะปรับแตง่
ใหแ้คบลงตามแตล่ะบคุคลและการ
สบืสวนทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายเทา่นัน้ 
เราจะปฏเิสธคําขอทีค่รอบคลมุและ
กวา้งจนเกนิไป 

การใหบ้รกิารทีเ่ชือ่ถอืได ้ 
ภาครัฐไมค่วรตดิตัง้ประตลูับ 
(backdoor) ในบรกิารออนไลน ์หรอืบกุ
รุกระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่ขอ้มลูผูใ้ช ้เราจะทํางานตอ่ไปเพือ่
ปกป้องระบบของเราและเพือ่
เปลีย่นแปลงกฎหมายทีส่รา้งความ
ชดัเจนวา่กจิกรรมประเภทนี้เป็นสิง่ผดิ
กฎหมาย 

ปกป้องผูใ้ชท้ ัง้หมด 
กฎหมายทีใ่หก้ารปกป้องบคุคลแตกตา่ง
กันโดยองิตามสถานทีท่ีบ่คุคลดังกลา่ว
พํานักอาศัยหรอืสถานะความเป็นพลเมอืง
ของบคุคลนัน้เป็นของลา้สมัย และไมไ่ด ้
สะทอ้นถงึลักษณะอันเป็นสากลท่ัวโลก
ของบรกิารออนไลน ์เราจะยังคงยนืหยัด
เพือ่ปฏริูปกฎหมายเหลา่นี้อยา่งตอ่เนื่อง 

เราไดเ้ปิดเผยหลักการเหลา่นี ้ตลอดจน
รายงานความโปร่งใสประจําปีของเราเป็น
สาธารณะบนเว็บไซต ์Dropbox website 
ที:่ https://www.dropbox.com/ 
transparency 

สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับการ
ควบคมุและวธิกีารทีเ่ราใชป้กป้องขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุ โปรดดทูี ่
เอกสารรายงานการรักษาความปลอดภัย
ธรุกจิของ Dropbox 

 

บคุคลอืน่ๆ ทีท่ํางานรว่มกบั Dropbox 
 

Dropbox จะจัดการกจิกรรมสว่นใหญท่ี่
เกีย่วขอ้งกับการใหส้ทิธิบ์รกิารของเรา 
อยา่งไรก็ตาม เราจะใชบ้รกิาร
บคุคลภายนอกทีเ่ชือ่ถอืได ้
สําหรับบรกิารของเรา (ยกตัวอยา่งเชน่ 
ผูใ้หบ้รกิารฝ่ายสนับสนุนลกูคา้ และ
บรกิารดา้นไอท)ี บคุคลภายนอกเหลา่นี ้

จะเขา้ถงึขอ้มลูของคณุเพือ่ดําเนนิการ
ในนามของเราโดยปฏบิัตติามนโยบาย
ความเป็นสว่นตัวของเรา เราเราจะ
ยังคงรับผดิชอบวธิทีีบ่คุคลภายนอก
เหลา่นี้การจัดการขอ้มลูของคณุให ้
สอดคลอ้งกับคําแนะนําของเรา 

บคุคลภายนอกแตล่ะรายตอ้งผา่น
กระบวนการตรวจสอบทีเ่ขม้งวด รวมถงึ
การตรวจสอบดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยและการทบทวนสัญญา
ตามปกต ิเพือ่ประเมนิความสามารถใน
การปฏบิัตติามคํามั่นสัญญาในการ
ปกป้องขอ้มลูของเรา 

 

การถา่ยโอนขอ้มลูระหวา่งประเทศ 
Dropbox อาศัยกลไกทางกฎหมายที่
หลากหลายสําหรับการถา่ยโอน
ขอ้มลูสว่นบคุคลระหวา่งประเทศ จาก
สหภาพยโุรปไปยังสหรัฐอเมรกิา เรา
ไดรั้บการรับรองภายใตน้โยบายความ
เป็นสว่นตัว EU-US และ Swiss-US 

โปรแกรมการคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การรวบรวม การใช ้และการเก็บรักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึการถา่ยโอน
ขอ้มลูจากสหภาพยโุรปและ
สวติเซอรแ์ลนดไ์ปยังสหรัฐอเมรกิา 
นอกเหนือจากการคุม้ครองความ
ปลอดภัยแลว้ Dropbox ยัง 
 

 

ใหก้ารรับประกันตามสัญญาทีรั่ดกมุ
เกีย่วกับความเป็นสว่นตัวของบรกิาร และ
ไดดํ้าเนนิการตามขอ้สัญญาสําหรับ
สหภาพยโุรป เพือ่ใหค้รอบคลมุการถา่ย
โอนขอ้มลูระหว่างประเทศ 

https://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
mailto:sales@dropbox.com
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/static/business/resources/Security_Whitepaper.pdf
https://www.dropbox.com/static/business/resources/Security_Whitepaper.pdf
https://www.dropbox.com/static/business/resources/Security_Whitepaper.pdf
https://www.dropbox.com/privacy#privacy
https://www.dropbox.com/privacy#privacy


สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับคณุสมบัตแิละนโยบายดา้นการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox โปรดอา่นเอกสารรายงานการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox Business หรอืตดิตอ่  
sales@dropbox.com 

 

 

 

GDPR: กฎระเบยีบดา้นความ
คุม้ครองขอ้มลูท ัว่ไป 
กฎระเบยีบดา้นความคุม้ครองขอ้มลู
ทั่วไป (General Data Protection 
Regulation หรอื GDPR) คอื
กฎระเบยีบของสหภาพยโุรปทีส่รา้ง
กรอบการทํางานทางกฎหมายเพือ่
ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลใน
สหภาพยโุรป 

GDPR คอืชิน้สว่นทีสํ่าคัญทีส่ดุสําหรับ
กฎระเบยีบดา้นการปกป้องขอ้มลูใน
ยโุรป นับตัง้แตแ่นวทางการปกป้อง
ขอ้มลูของสหภาพยโุรปในปี 1995 
และหลายๆ บรษัิท รวมถงึ Dropbox 
ทีทํ่าธรุกจิในยโุรปตอ้งลงทนุอยา่ง
หนักเพือ่ปฏบิัตติาม GDPR 

 GDPR ผสานรวมกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูท่ัวทัง้ยโุรปใหเ้ป็นหนึง่เดยีว 
และทําใหก้ฎหมายเหลา่นัน้ทันตอ่
ความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
ในชว่งสองทศวรรษทีผ่า่นมา 

กฎระเบยีบนี้สรา้งขึน้บนกรอบการทํางาน
ทางกฎหมายทีผ่า่นมาในสหภาพยโุรป 
รวมถงึ แนวทางการปกป้องขอ้มลูของ
สหภาพยโุรป และแนะนําภาระผกูพันและ
ความรับผดิชอบใหมสํ่าหรับองคก์รที่
จัดการขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึสทิธิใ์หม่ๆ  
ทีเ่คารพตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของแตล่ะ
บคุคล  

 ขอ้มลูสว่นบคุคล องคก์รทีจ่ัดตัง้ขึน้ใน
สหภาพยโุรป รวมทัง้องคก์รทีป่ระมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของของบคุคลในสหภาพ
ยโุรปจะตอ้งปฏบิัตติาม GDPR  

 

แนวทางการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด GDPR ของ Dropbox 
Dropbox มุง่มั่นในการปฏบิัตติาม 
GDPR เราใหเ้คารพตอ่ความเป็น
สว่นตัวและการรักษาความปลอดภัย
ตัง้แตแ่รกเริม่ และเมือ่เราเตบิโตขึน้ 
เรายังคงใหค้วามสําคัญกับการมุง่เนน้
จัดการและปกป้องขอ้มลูทีผู่ใ้ชว้างใจ
มอบหมายใหเ้รา Dropbox มบีันทกึ
การตดิตามกฎขอ้บังคับสงูกว่าทีร่ะบุ
ขา้งตน้ เรายังเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบ
คลาวดร์ายแรกๆ ทีไ่ดรั้บการรับรอง 
ISO 27018 สําหรับผูใ้ชท้างธรุกจิของ
เรา ดว้ยรากฐานทีแ่ข็งแกร่งนี ้
Dropbox มองวา่การปฏบิัตติาม 
GDPR เป็นววัิฒนาการของแนวทาง
ปฏบิัตแิละการควบคมุทีเ่ราม ีและ
แสดงใหเ้ห็นถงึการรเิริม่และพัฒนา
อยา่งตอ่เนื่องเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลู
สว่นบคุคลของผูใ้ชข้องเราจะไดรั้บ
การปกป้องอยูเ่สมอ 

เสน้ทางสูก่ารปฏบิัตติาม GDPR ของ 
Dropbox ไดเ้ริม่ตน้ขึน้ทันททีีม่กีาร
บังคับใชก้ฎขอ้บังคับในปี 2016 
ขัน้ตอนแรกของเราคอืจัดตัง้ทมี
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการปกป้องขอ้มลูขา้ม
ฟังกช์นัการทํางาน ซึง่ประกอบดว้ยที่
ปรกึษากฎหมาย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
รักษาความปลอดภัยและการปฏบิัติ
ตามกฎระเบยีบ รวมถงึวศิวกร
ผลติภัณฑแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน ทมี
ของเราไดทํ้าการประเมนิความ
ปลอดภัยและการปกป้องขอ้มูลตาม
ขอ้กําหนดของ GDPR 

ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการประเมนิกจิกรรมการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของเรา และ
ตดิตามวงจรชวีติของขอ้มลูสว่นบคุคลผา่น
ระบบของเรา ขัน้ตอนเหลา่นี้บางครัง้
เรยีกวา่การดําเนนิการแมปขอ้มลูและการ
ประเมนิผลกระทบการปกป้องขอ้มลูให ้
เสร็จสิน้ 

 การแมปขอ้มลูและการประเมนิผล
กระทบการปกป้องขอ้มลูใหเ้สร็จสิน้ 

นับตัง้แตนั่น้ เราไดส้รา้งกระบวนการ
และขัน้ตอนภายในทีม่ ี
อยา่งตอ่เนื่องเพือ่ใหต้รงตาม
หลักเกณฑค์วามรับผดิชอบภายใต ้
ขอ้กําหนด GDPR ขัน้ตอนนี้มี
ความสําคัญเนื่องจาก GDPR ให ้
ความสําคัญกับการตัดสนิใจโดยมี
เอกสารประกอบ และแนวทาง
ปฏบิัตทิีส่ง่ผลตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคล
มากขึน้ 

https://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
mailto:sales@dropbox.com


สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับคณุสมบัตแิละนโยบายดา้นการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox โปรดอา่นเอกสารรายงานการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox Business หรอืตดิตอ่  
sales@dropbox.com 

 

 

 

เพิม่ขดีความสามารถใหผู้ใ้ช้
ของเราในปฏบิตัติามเสน้ทาง 
GDPR 
Dropbox นําเสนอคณุสมบัตกิารควบคมุและความสามารถในการมองเห็นทีส่ามารถชว่ย
ใหค้ณุจัดการภาระหนา้ทีเ่พือ่ปกป้องขอ้มลูของคณุ รวมถงึภาระผกูพันทีส่อดคลอ้งกับ 
GDPR ไดง้่ายขึน้ แน่นอนวา่ การปฏบิัตติามกฎขอ้กําหนด GDPR ทั่วทัง้องคก์รของคณุ
ไมไ่ดเ้ริม่ตน้หรอืสิน้สดุตามความสัมพันธก์ับซัพพลายเออรข์องคณุ เชน่ Dropbox 
ในขณะทีค่ณุสมบัตสิามารถชว่ยใหค้ณุจัดการภาระผกูพันธ ์แตก็่ไมส่ามารถรับรองการ
ปฏบิัตติามไดจ้ากตัวคณุสมบัตเิอง การปฏบิัตติาม GDPR ตอ้งอาศัยการคดิอยา่งกวา้งๆ 
วา่ขอ้มลูจะเคลือ่นยา้ยและไดรั้บการปกป้องในองคก์รของคณุอยา่งไร แตล่ะองคก์รควร
ดําเนนิการตามขัน้ตอนของตนเองในการเขา้ถงึแนวทางการปฏบิัตติามขอ้กําหนด โดยมี
ซพัพลายเออรเ์ป็นพันธมติรทีสํ่าคัญในเสน้ทางดังกลา่ว 

การลดขนาดขอ้มูล 
องคป์ระกอบดา้นสําคัญของความเป็นสว่นตัว
ของ GDPR ตามขอ้กําหนดการออกแบบ คอื
องคก์รควรออกแบบบรกิารของพวกเขาใน
ลักษณะทีเ่ป็นการลดขนาดขอ้มลู ซึง่ถงึการ
มทัีศนวสิัยและการควบคุมขอ้มลูทีด่ภีายใน
องคก์รของคุณ เพือ่ชว่ยคุณในการจัดการ
ขอ้มลู แดชบอรด์ของผูดู้แลทมี Dropbox 
Business คอืเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์ในการ
ดําเนนิการนี ้เนื่องจากจะชว่ยใหคุ้ณเฝ้า
ตดิตามอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ และตรวจสอบ
กจิกรรมทีแ่ชร ์เราทํางานเพือ่ฝังความเป็น
สว่นตัวตามหลักการออกแบบลงใน
ผลติภัณฑแ์ละคุณสมบัตใิหม่ๆ  

การปกป้องและการกูค้นืขอ้มูล 
การป้องกันอปุกรณ์ทีส่ญูหาย ประวัตเิวอรช์ัน 
และการกูค้นืไฟลส์ามารถชว่ยป้องกันการสญู
หาย ความเสยีหาย หรอืการทําลายขอ้มลู
สว่นบุคคลโดยไม่ตัง้ใจ และยังชว่ยกูค้นื
ความพรอ้มใชง้านและการเขา้ถงึขอ้มูลสว่น
บคุคลในเวลาทีเ่หมาะสมไดใ้นกรณีทีเ่กดิ
เหตกุารณ์ดังกลา่ว การพสิจูน์ตัวตนดว้ยสอง
ปัจจัย คอืมาตรการสําคัญอกีประการทีเ่ราให ้
การสนับสนุนเพือ่ชว่ยปกป้องขอ้มูลของคุณ 

การเก็บบนัทกึขอ้มูล 
GDPR ยังเพิม่ภาระผูกพันแกอ่งคก์รในการเก็บ
รักษาบันทกึกจิกรรมการประมวลผลอยา่ง
ละเอยีด บันทกึการตรวจสอบและกจิกรรมการ
ตรวจสอบของเรายังชว่ยใหคุ้ณทําความเขา้ใจ
กจิกรรมการประมวลผลของคุณไดด้ขีึน้ เพือ่
สนับสนุนการเก็บบันทกึขอ้มลู 

การดแูลสทิธิก์ารเขา้ถงึ  
ภายในแดชบอรด์ของผูดู้แลทมี Dropbox 
Business คุณสามารถจัดการสทิธิก์ารเขา้ถงึ
ไฟล ์โฟลเดอร ์และเอกสาร Paper ของ
สมาชกิในทมีไดอ้ยา่งงา่ยดาย สําหรับลงิก์
ไฟลท์ีแ่ชร ์คุณสมบัตกิารอนุญาตลงิกข์องเรา
จะชว่ยใหคุ้ณใชร้หัสผ่านเพือ่ปกป้องลงิกท์ีแ่ชร์
ได ้โดยกําหนดวันหมดอายเุพือ่ใหส้ทิธิก์าร
เขา้ถงึชัว่คราว และจํากัด การเขา้ถงึแกผู่ท้ีอ่ยู่
ในองคก์รของคุณ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ความรับผดิชอบระหวา่งผูใ้ช ้เครือ่งมอืการถา่ย
โอนบัญชขีองเราจะชว่ยใหคุ้ณถา่ยโอนไฟล์
และความเป็นเจา้ของของเอกสาร Paper จาก
ผูใ้ชร้ายหนึง่ไปยังอกีรายไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ผูดู้แลระบบยังสามารถปิดสทิธิใ์นเขา้ถงึ
บัญชขีองผูใ้ช ้พรอ้มกับรักษาขอ้มูลและการ
แชรค์วามสัมพันธเ์พือ่ใหข้อ้มลูขององคก์ร
ของคุณปลอดภัย และทา้ยทีส่ดุ คณุสมบัติ
การลบขอ้มูลระยะไกล  

 ชว่ยใหค้ณุลา้งไฟลแ์ละเอกสาร Paper 
จากอปุกรณ์ทีส่ญูหายหรอืถกูขโมยได ้

โครงสรา้งพืน้ฐานสําหรบัสหภาพยโุรป 
 ในขณะที ่GDPR ไมบ่ังคับใหต้อ้งโฮสตข์อ้มลู
สว่นบุคคลภายในสหภาพยุโรป Dropbox 
ใหบ้รกิารลกูคา้ Dropbox Business และ 
Dropbox Education ทีม่คีุณสมบัตใินการ
จัดเก็บไฟล ์(บล็อก) ในสหภาพยโุรป เรา
ใหบ้รกิารพืน้ทีจั่ดเก็บไฟลท์ีอ่ยูใ่นสหภาพยโุรป
บนโครงสรา้งพืน้ฐานของ Amazon Web 
Services (AWS) หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ
เกีย่วกับโครงสรา้งพืน้ฐานสําหรับสหภาพยโุรป  
โปรดตดิต่อทมีฝ่ายขายของเรา 

https://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
mailto:sales@dropbox.com
https://www.dropbox.com/business/contact
https://www.dropbox.com/business/contact
https://www.dropbox.com/business/contact


สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับคณุสมบัตแิละนโยบายดา้นการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox โปรดอา่นเอกสารรายงานการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox Business หรอืตดิตอ่  
sales@dropbox.com 

 

 

 

การทาํงานรว่มกนัเพือ่ปกป้องขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุ 
Dropbox ทํางานร่วมกับผูใ้ชเ้พือ่
ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชเ้อง 
เราใชม้าตรการทีค่รอบคลมุเพือ่ปกป้อง
โครงสรา้งพืน้ฐาน เครอืขา่ย และแอป
พลเิคชนั รวมถงึการฝึกอบรมพนักงาน
ในดา้นการรักษาความปลอดภัยและ
ความเป็นสว่นตัว เพือ่สรา้งวัฒนธรรมที่
ใหค้วามสําคัญสงูสดุกับความน่าเชือ่ถอื 
และ  

ดําเนนิการทดสอบและการตรวจสอบ
ระบบและหลักปฏบิัตขิองเราโดย
บคุคลภายนอกอย่างเขม้งวด 

อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ชย้ังมบีทบาทสําคัญ
ในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ตนเองดว้ย Dropbox ชว่ยใหค้ณุ
กําหนดคา่ ใชง้าน และตรวจสอบ
บัญชขีองคณุใน  

วธิทีีต่รงกับความจําเป็นดา้นความเป็น
สว่นตัว การรักษาความปลอดภัย และการ
ปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับขององคก์รของคณุ 
คูม่อืความรับผดิชอบร่วม ของเรายังชว่ย
ใหค้ณุทําความเขา้ใจขัน้ตอนตา่งๆ ทีเ่รา
ทําเพือ่รักษาบัญชขีองคณุใหป้ลอดภัยได ้
ดขีึน้ รวมถงึขัน้ตอนทีค่ณุสามารถทําได ้
เพือ่รักษาความสามารถในการมองเห็น
และควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

สรปุ 
 ทกุๆ วัน ผูใ้ชง้านหลายลา้นคนใหค้วามไวว้างใจ Dropbox ดังนัน้เพือ่ตอบแทนความ
เชือ่มั่นนัน้ เราจงึสรา้งและจะยังคงขยาย Dropbox โดยใหค้วามสําคัญกับการรักษา
ความปลอดภัยและความเป็นสว่นตัว คํามั่นสัญญาของเราในการปกป้องขอ้มลูสว่น
บคุคลของผูใ้ชเ้ป็นหัวใจสําคัญของการตัดสนิใจแตล่ะครัง้ทีเ่ราทํา สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ โปรดสง่อเีมลถงึ Privacy@dropbox.com สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ 
GDPR คณุสามารถเยีย่มชมไดท้ี ่ศนูย ์คําแนะนํา GDPR ของเรา 

https://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
mailto:sales@dropbox.com
https://assets.dropbox.com/documents/en/trust/shared-responsibility-guide.pdf
https://assets.dropbox.com/documents/en/trust/shared-responsibility-guide.pdf
https://www.dropbox.com/security/GDPR
https://www.dropbox.com/security/GDPR
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