
 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=who%20your%20dad%20simulator


Who your dad simulator

The Who's Your Daddy เปนประสบการณแบบมัลติเพลยผูเลนคนหน่ึงทําหนาที่เหมือนผูดูแลเด็กเลนเปนพอคนอื่น เลนเปนเด็กพอมีจุดมุงหมายเพื่อใหลูก ๆ ของเขาปลอดภัยในบานของพวกเขาในวันน้ัน (ซึง่จริงๆแลวใชเวลาเพียงไมกี่นาที) ในเวลาเดียวกัน Baby มีเปาหมายที่จะติดสอมในรานอาบน◌ําในเตาอบอุนหรือตกฤดูที่
นาเกลียด: ไมมีอะไรตายและชนะไปรอบ ๆ จากน้ันบทบาทจะหันไปรอบ ๆ และผูเลนรีสตารท โอ เด็กนอยที่นาสงสาร ฉันไมตองพูดอะไรมากไปกวาพื้นฐานของเกม การควบคุมน้ันงาย: ผูเลนทัง้สองใชปุมเมาสซายและขวาและปุม WASD เพื่อยายและบรรลุเปาหมาย พอไปไดเร็วขึน้แนนอน แตเขาตองการมัน! พอตองดึงวัตถุที่
มีฟสิกสวองไวออกจากหองโถงของทารกและเปนหลักฐานของบานที่ไมมีการปองกันของเด็ก: มีสีขาวและองคประกอบบนโตะกระจกครอบครัวรอการบดขยี ้กินและถารถของครอบครัวชนกําแพงในโรงรถมันจะระเบิด พอใหนมบุตรและผลไมเพื่อชวยรักษาอาการเหลาน้ี (ไมมีผลขางเคียง) ... แมวาพวกเขาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว
เขมเพื่อแสดงถึงความเจ็บปวยและการบาดเจ็บของพวกเขา มา circum #100ผูเลนแตละคนกลายเปนพอแลวเด็กตลอดรอบ น่ีเปนคุณสมบัติที่มีประโยชนและดีเมื่อพิจารณาจากการเลนที่หลากหลายและไมสมมาตร งานของพอมันยากกวาที่เด็กจะเริ่มตนดวย แตถาคุณทํางานพอสามารถมี ups พลังงาน แบท-พอ เขาเลยมองไป
ทั่วกําแพง เด็กไมมีสิทธิ ์แตพวกเขาไมตองการ: เล็กพอที่จะซอนตัวในขณะที่พอกลมแลวกระโดดลงไปในอางอาบน◌ําเต็มรูปแบบในขณะที่ออกไปขางนอก! สิ่งน้ีอาจมองวาเปนสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไมดีเน่ืองจากเกมเปนสิ่งที่จําเปน แตใครคือพอไมมีกราฟกที่ดี สไตลการตูนดินสีที่สมจริงเดอะซิมสหรือเกมที่คลายกันในชวงกลาง
ทศวรรษ 2000 สัดสวนของตัวละครและพื้นผิวของวัตถุที่พบทั่วทัง้หองไมเปนมืออาชีพ ภาพเคลื่อนไหวไดรับการอธิบายวานากลัวเปนสวนใหญ แตอาจเปนเรื่องยากที่จะไมหัวเราะเมื่อพอยืนอยูหนาเตาอบแนนอนจะอยูและเปดคําแถลงของเขาที่จะเปดเผย ทารกโดยรวมถาพอของคุณฟงดูเหมือนชนิดของเกมที่คุณอาจ
เพลิดเพลินคุณสามารถใหวิธีที่งายในการเลนเกมและดูวามันงายที่จะเริ่มเลนมันที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดในการลอง สิ่งที่คุณตองทําคือทําใหเพื่อนที่มีใจเดียวกัน (หรือมากกวาหน่ึงคน!) สําเนาของเกมเพื่อตอบสนองความตองการและความเต็มใจที่จะลงและสกปรกในความลึกของบานชานเมืองของคุณเปนทัง้ผูดูแลและผู
กอกวน โดยรวมแลวถาพอของคุณฟงดูเหมือนเกมประเภทที่คุณสามารถเพลิดเพลินไดอาจเปนวิธีที่งายในการเลนและวิธีที่งายในการเริ่มเลนกับความพยายามเพียงเล็กนอย สิ่งที่คุณตองทําคือทําใหเพื่อนที่มีใจเดียวกัน (หรือมากกวาหน่ึงคน!) สําเนาของเกมเพื่อตอบสนองความตองการและความเต็มใจที่จะลงและสกปรกใน
ความลึกของบานชานเมืองของคุณเปนทัง้ผูดูแลและผูกอกวน โรบินแฟรแบบมัลติเพลยเยอรแบบกลมอยางรวดเร็ว งายตอการไดรับความรูสึกไรสาระของชาวบราซิลไมมีทางเลือกของกราฟกผูเลนคนเดียวในอายุคอนขางมากอารมณขันไมเหมาะสําหรับทุกคน Mac Mac rendszeren OS X SteamOS+ SteamOS+ ขัน้
ต◌ํา:ระบบปฏิบัติการ: Windows XP 64Processor: 2 GHzMemory: RAMGraphics 4 GB: GeForce 460/Radeon HD 5850/Intel HD 4600 อยางนอย 1024 MB วิดีโอ RAMDirectX: รุน 9.9 งานเครือขาย: ที่เก็บขอมูลการเชื่อมตออินเทอรเนต็บรอดแบนด: พื้นที่วาง 1 GB ขัน้ต◌ํา:OS: OS Lion 10.7Processor: 2
GHzMemory: RAMGraphics 4 GB: GeForce 460/ Radeon HD 5850 / Intel HD 460 อยางนอย 10 24 MB วิดีโอ RAMNetwork: ที่เก็บขอมูลการเชื่อมตออินเทอรเนต็บรอดแบนด: พื้นที่วาง 1 GB ขัน้ต◌ํา:OS: Linux (การกระจายสวนใหญตองทํางาน)โปรเซสเซอร: 2 GHzMemory: RAMGraphics 4 GB: GeForce 460 /



Radeon HD 5850 / / Intel HD 4 600 อยางนอย 1024 MB วิดีโอ RAMNetwork: ที่เก็บขอมูลการเชื่อมตออินเทอรเนต็บรอดแบนด: พื้นที่วาง 1 GB หนา 2 เรียกดูลาสุดขายดีที่สุดและลดราคาผลิตภัณฑสบาย ๆ Steam ตอนน้ีสามารถใชไดหนา 3 คุณสามารถขอเงินคืนสําหรับการซื้อเกือบทัง้หมดบน Steam ไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม คอมพิวเตอรของคุณอาจไมตรงตามขอกําหนดของฮารดแวร คุณอาจซื้อของปนโดยบังเอิญ คุณอาจเลนเกมเปนเวลาหน่ึงชั่วโมงและไมชอบมัน ไมเปนไร วาลวhelp.steampowered.comคืนเงินตามคําขอดวยเหตุผลใดก็ตามหากมีการรองขอภายในระยะเวลาการสงคืนที่จําเปนและในกรณีของเกมหากมีการเลนชื่อ
นอยกวาสองชั่วโมง น่ีคือรายละเอียดเพิ่มเติม แตแมวาคุณจะไมไดตกจากกฎการคืนเงินที่เราอธิบายไวคุณยังสามารถขอเงินคืนและเราจะดู การคืนเงินเต็มจํานวนสําหรับการซื้อของคุณจะดําเนินการภายในหน่ึงสัปดาหหลังจากไดรับการอนุมัติ คุณจะไดรับเงินคืนในกองทุนกระเปาสตางค Steam หรือวิธีการชําระเงินที่ใชใน
การซื้อ หากดวยเหตุผลใดก็ตาม Steam ไมสามารถคืนเงินโดยใชวิธีการชําระเงินเริ่มตนได Steam Wallet ของคุณจะถูกเครดิตเต็มจํานวน (วิธีการชําระเงินบางวิธีที่มีใหใชงานผาน Steam ในประเทศของคุณอาจไมรองรับการคืนเงินสําหรับการซื้อของคุณไปยังวิธีการชําระเงินเดิม คลิกที่น่ีเพื่อดูรายการทัง้หมด) ขอเสนอการ
คืนเงินของ Steam ใชกับเกมและแอพซอฟตแวรใน Steam Store ภายในสองสัปดาหนับจากวันที่ซื้อและมีเวลาเลนนอยกวาสองชั่วโมง ตอไปน้ีเปนภาพรวมของวิธีการทํางานของการคืนเงินสําหรับการซื้อประเภทอื่นๆ การคืนเงิน DLC สําหรับเน้ือหาที่ดาวนโหลดได (เน้ือหา Steam Store ที่สามารถใชในเกมหรือแอพ
ซอฟตแวรอื่น DLC ที่ซื้อใน Steam Store) สามารถขอคืนเงินไดภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ซื้อและหากมีการเลนที่อยูพื้นฐานนอยกวาสองชั่วโมงนับตัง้แตการซื้อ DLC ตราบใดที่ DLC ไมไดใชแกไขหรือถายโอน โปรดทราบวาในบางกรณี Steam อาจไมสามารถคืนเงิน DLC ของบุคคลที่สามบางรายการได (ตัวอยางเชนหาก
DLC ไมสามารถแมแตตัวละครของเกม) ขอยกเวนเหลาน้ีจะถูกทําเครื่องหมายอยางชัดเจนวาไมสามารถคืนเงินไดในหนารานคากอนที่จะซื้อ การคืนเงินสําหรับการซื้อในเกมใหการคืนเงินไอน◌ําใหกับ ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงของการซื้อเวนแตจะมีการใชรายการในเกมแกไขหรือถายโอน นักพัฒนาบุคคลที่สามจะมีโอกาส
รายการในเกมในขอกําหนดเหลาน้ี เมื่อคุณทําการซื้อ Steam จะบอกคุณวานักพัฒนาเกมตัดสินใจที่จะคืนเงินสําหรับผลิตภัณฑในเกมที่คุณซื้อหรือไม มิฉะน้ันการซื้อในเกมที่ทําในเกมที่ไมใชวาลวจะไมไดรับเงินคืนผาน Steam การคืนเงินชื่อที่ซื้อไวลวงหนาหากคุณซื้อที่อยูลวงหนาบน Steam (และชําระเงินลวงหนาสําหรับที่
อยู) คุณสามารถขอเงินคืนไดตลอดเวลากอนที่จะออกที่อยูน้ัน ระยะเวลาการคืนเงินมาตรฐาน 14 วัน / สองชั่วโมงสามารถใชไดตัง้แตวันที่วางจําหนายเกมเปนตนไป การคืนเงิน Steam Wallet คุณสามารถขอเงินคืนจากกองทุน Steam Wallet ไดภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ซื้อหากคุณซื้อบน Steam และหากคุณยังไมไดใชเงิน
เหลาน้ี การสมัครสมาชิกแบบตออายุไดสําหรับเน้ือหาและบริการบางอยาง Steam เสนอการเขาถึงเปนประจํา (เชน รายเดือน รายป) ซึง่คุณชําระเงินซ◌ํา ๆ หากไมมีการใชการสมัครใชงานแบบตออายุไดในระหวางรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบัน คุณสามารถขอเงินคืนไดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการซื้อครัง้แรกหรือภายใน
48 ชั่วโมงหลังจากการตออายุอัตโนมัติ เน้ือหาจะถือวาใชหากมีการเลนเกมใด ๆ ภายในการสมัครสมาชิกในระหวางรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบันหรือหากมีการใชสิทธิประโยชนหรือสวนลดที่เกี่ยวของกับการสมัครสมาชิกใชแกไขหรือถายโอน โปรดทราบวาคุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ใชงานอยูไดตลอดเวลาใน
หนารายละเอียดบัญชี หลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครใชงานของคุณจะไมตออายุโดยอัตโนมัติ แตคุณจะยังคงเขาถึงเน้ือหาและประโยชนของการสมัครใชงานของคุณจนกวาจะสิน้สุดรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบัน ฮารดแวร Steam ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไวในนโยบายการคืนเงินฮารดแวรคุณสามารถขอเงินคืน
สําหรับฮารดแวร Steam และอุปกรณเสริมที่ซื้อผาน Steam ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม คุณตองสงคืนฮารดแวรใหเราภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากขอเงินคืนตามคําแนะนําจากเรา สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงคืนและลบฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ Steam โปรดดูนโยบายการคืนเงินฮารดแวร คุณ
สามารถรับเงินคืนเต็มจํานวนสําหรับแพคเกจที่ซื้อใน Steam Store หากไมมีรายการใดในแพ็คเกจถูกถายโอนและหากเวลาการใชงานทัง้หมดของรายการทัง้หมดในแพ็คเกจนอยกวาสองชั่วโมง หากแพ็กเกจมีไอสินคาในเกมหรือ DLC ที่ไมสามารถขอคืนเงินได Steam จะบอกคุณวาแพ็กเกจเต็มจํานวนสามารถขอคืนเงินได
หรือไมในระหวางการเช็คเอาท การซื้อที่อยูนอก Steam Valve อาจไมคืนเงินการซื้อที่ทํานอก Steam (ตัวอยางเชน คียซีดีที่ซื้อจากบุคคลที่สามหรือบัตรกระเปาสตางค Steam) การแบน VAC หาก VAC (ระบบปองกันการโกงวาลว) ไดหามคุณจากเกมคุณจะสูญเสียสิทธิใ์นการคืนเงินเกม เน้ือหาวิดีโอเราไมสามารถคืนเงินให
คุณจากไอน◌ําได (เชน ภาพยนตร ภาพยนตรสัน้ ซีรีส ตอน และบทชวยสอน) เวนแตวิดีโอจะมาพรอมกับเน้ือหาที่คืนเงินไดอื่นๆ (ไมใชวิดีโอ) การคืนเงินสําหรับของขวัญที่ยังไมไดสงสามารถขอคืนเงินไดภายในระยะเวลาการคืนเงินมาตรฐาน 14 วัน / สองชั่วโมง คืนเงินได ของขวัญสามารถคืนเงินภายใตเงื่อนไขเดียวกัน
หากผูรับของขวัญเริ่มตนการคืนเงิน จํานวนเงินที่ใชในการซื้อของขวัญจะถูกสงกลับไปยังลูกคาเดิม สิทธิการถอนตัวของสหภาพยุโรปเพื่อทําความเขาใจสิทธิในการถอนเงินคลิกที่น่ีเพื่ออธิบายวากฎหมายการถอนตัวของสหภาพยุโรปทํางานอยางไรสําหรับลูกคา Steam การคืนเงินในทางที่ผิดถูกออกแบบมาเพื่อลบความเสี่ยง
ของการซื้อบน Steam ไมใชวิธีรับเกมฟรี หากเราเชื่อวาคุณกําลังใชเงินคืนที่ละเมิดเราอาจไมไดเสนอใหคุณ เราไมถือวาไมเหมาะสมที่จะขอเงินคืนไปยังที่อยูที่ซื้อทันทีกอนการขายและจากน้ันซื้อที่อยูน้ีใหมสําหรับราคาขายทันที คุณสามารถขอเงินคืนหรือความชวยเหลืออื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อ Steam
help.steampowered.comได ก.ค. 20, 2020 10:00 A.M. คอมพิวเตอรของคุณอาจไมตรงตามขอกําหนดของฮารดแวร คุณอาจซื้อของปนโดยบังเอิญ คุณอาจเลนเกมเปนเวลาหน่ึงชั่วโมงและไมชอบมัน ไมเปนไร วาลวhelp.steampowered.comคืนเงินตามคําขอดวยเหตุผลใดก็ตามหากมีการรองขอภายในระยะเวลาการสง
คืนที่จําเปนและในกรณีของเกมหากมีการเลนชื่อนอยกวาสองชั่วโมง น่ีคือรายละเอียดเพิ่มเติม แตแมวาคุณจะไมไดตกจากกฎการคืนเงินที่เราอธิบายไวคุณยังสามารถขอเงินคืนและเราจะดู การคืนเงินเต็มจํานวนสําหรับการซื้อของคุณจะดําเนินการภายในหน่ึงสัปดาหหลังจากไดรับการอนุมัติ คุณจะไดรับเงินคืนในกองทุน
กระเปาสตางค Steam หรือวิธีการชําระเงินที่ใชในการซื้อ หากดวยเหตุผลใดก็ตาม Steam ไมสามารถคืนเงินโดยใชวิธีการชําระเงินเริ่มตนได Steam Wallet ของคุณจะถูกเครดิตเต็มจํานวน (วิธีการชําระเงินบางวิธีที่มีใหใชงานผาน Steam ในประเทศของคุณอาจไมรองรับการคืนเงินสําหรับการซื้อของคุณไปยังวิธีการชําระ
เงินเดิม คลิกที่น่ีเพื่อดูรายการทัง้หมด) ขอเสนอการคืนเงินของ Steam ใชกับเกมและแอพซอฟตแวรใน Steam Store ภายในสองสัปดาหนับจากวันที่ซื้อและมีเวลาเลนนอยกวาสองชั่วโมง ตอไปน้ีเปนภาพรวมของวิธีการทํางานของการคืนเงินสําหรับการซื้อประเภทอื่นๆ การคืนเงิน DLC สําหรับเน้ือหาที่ดาวนโหลดได (เน้ือหา
Steam Store ที่สามารถใชในเกมหรือแอพซอฟตแวรอื่น DLC ที่ซื้อใน Steam Store) สามารถขอคืนเงินไดภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ซื้อและหากมีการเลนที่อยูพื้นฐานนอยกวาสองชั่วโมงนับตัง้แตการซื้อ DLC ตราบใดที่ DLC ไมไดใชแกไขหรือถายโอน โปรดทราบวาในบางกรณี Steam อาจไมสามารถคืนเงิน DLC ของ
บุคคลที่สามบางรายการได (ตัวอยางเชนหาก DLC ไมสามารถแมแตตัวละครของเกม) ขอยกเวนเหลาน้ีจะถูกทําเครื่องหมายอยางชัดเจนวาไมสามารถคืนเงินไดในรานคากอนซื้อ การคืนเงินสําหรับการซื้อในเกมจะใหการคืนเงินไอน◌ําสําหรับการซื้อในเกมที่พัฒนาโดย Valve ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงของการซื้อเวนแตจะมี
การใชรายการในเกมแกไขหรือถายโอน นักพัฒนาบุคคลที่สามจะมีโอกาส ชวยใหคุณสามารถคืนเงินผลิตภัณฑในเกมภายใตขอกําหนดเหลาน้ี เมื่อคุณทําการซื้อ Steam จะบอกคุณวานักพัฒนาเกมตัดสินใจที่จะคืนเงินสําหรับผลิตภัณฑในเกมที่คุณซื้อหรือไม มิฉะน้ันการซื้อในเกมที่ทําในเกมที่ไมใชวาลวจะไมไดรับเงินคืน
ผาน Steam การคืนเงินชื่อที่ซื้อไวลวงหนาหากคุณซื้อที่อยูลวงหนาบน Steam (และชําระเงินลวงหนาสําหรับที่อยู) คุณสามารถขอเงินคืนไดตลอดเวลากอนที่จะออกที่อยูน้ัน ระยะเวลาการคืนเงินมาตรฐาน 14 วัน / สองชั่วโมงสามารถใชไดตัง้แตวันที่วางจําหนายเกมเปนตนไป การคืนเงิน Steam Wallet คุณสามารถขอเงินคืน
จากกองทุน Steam Wallet ไดภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ซื้อหากคุณซื้อบน Steam และหากคุณยังไมไดใชเงินเหลาน้ี การสมัครสมาชิกแบบตออายุไดสําหรับเน้ือหาและบริการบางอยาง Steam เสนอการเขาถึงเปนประจํา (เชน รายเดือน รายป) ซึง่คุณชําระเงินซ◌ํา ๆ หากไมมีการใชการสมัครใชงานแบบตออายุไดในระหวาง
รอบการเรียกเก็บเงินปจจุบัน คุณสามารถขอเงินคืนไดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการซื้อครัง้แรกหรือภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการตออายุอัตโนมัติ เน้ือหาจะถือวาใชหากมีการเลนเกมใด ๆ ภายในการสมัครสมาชิกในระหวางรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบันหรือหากมีการใชสิทธิประโยชนหรือสวนลดที่เกี่ยวของกับการสมัคร
สมาชิกใชแกไขหรือถายโอน โปรดทราบวาคุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ใชงานอยูไดตลอดเวลาในหนารายละเอียดบัญชี หลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครใชงานของคุณจะไมตออายุโดยอัตโนมัติ แตคุณจะยังคงเขาถึงเน้ือหาและประโยชนของการสมัครใชงานของคุณจนกวาจะสิน้สุดรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบัน
ฮารดแวร Steam ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไวในนโยบายการคืนเงินฮารดแวรคุณสามารถขอเงินคืนสําหรับฮารดแวร Steam และอุปกรณเสริมที่ซื้อผาน Steam ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม คุณตองสงคืนฮารดแวรใหเราภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากขอเงินคืนตามคําแนะนําจากเรา สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงคืนและลบฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ Steam โปรดดูนโยบายการคืนเงินฮารดแวร คุณสามารถรับเงินคืนเต็มจํานวนสําหรับแพคเกจที่ซื้อใน Steam Store หากไมมีรายการใดในแพ็คเกจถูกถายโอนและหากเวลาการใชงานทัง้หมดของรายการทัง้หมดในแพ็คเกจนอยกวาสองชั่วโมง หากแพ็กเกจมีไอสินคาในเกม
หรือ DLC ที่ไมสามารถขอคืนเงินได Steam จะบอกคุณวาแพ็กเกจเต็มจํานวนสามารถขอคืนเงินไดหรือไมในระหวางการเช็คเอาท การซื้อที่อยูนอก Steam Valve อาจไมคืนเงินการซื้อที่ทํานอก Steam (ตัวอยางเชน คียซีดีที่ซื้อจากบุคคลที่สามหรือบัตรกระเปาสตางค Steam) การแบน VAC หาก VAC (ระบบปองกันการโกง
วาลว) ไดหามคุณจากเกมคุณจะสูญเสียสิทธิใ์นการคืนเงินเกม เน้ือหาวิดีโอเราไมสามารถรับเงินคืนได สําหรับเน้ือหาวิดีโอบน Steam (เชน ภาพยนตร ภาพยนตรสัน้ ซีรีส ตอน และบทชวยสอน) เวนแตวิดีโอจะมาพรอมกับเน้ือหาที่คืนเงินไดอื่นๆ (ไมใชวิดีโอ) การคืนเงินของขวัญสําหรับของขวัญที่แลกเปลี่ยนแลวจะตองเปน
ไปตามมาตรฐาน 14 วัน / สองชั่วโมง รอบ ระยะ เวลา ของขวัญที่แลกแลวอาจไดรับคืนภายใตเงื่อนไขเดียวกันหากผูรับของขวัญเริ่มตนการคืนเงิน จํานวนเงินที่ใชในการซื้อของขวัญจะถูกสงกลับไปยังลูกคาเดิม สิทธิการถอนตัวของสหภาพยุโรปเพื่อทําความเขาใจสิทธิในการถอนเงินคลิกที่น่ีเพื่ออธิบายวากฎหมายการถอน
ตัวของสหภาพยุโรปทํางานอยางไรสําหรับลูกคา Steam การคืนเงินในทางที่ผิดถูกออกแบบมาเพื่อลบความเสี่ยงของการซื้อบน Steam ไมใชวิธีรับเกมฟรี หากเราเชื่อวาคุณกําลังใชเงินคืนที่ละเมิดเราอาจไมไดเสนอใหคุณ เราไมถือวาไมเหมาะสมที่จะขอเงินคืนไปยังที่อยูที่ซื้อทันทีกอนการขายและจากน้ันซื้อที่อยูน้ีใหมสําหรับ
ราคาขายทันที คุณสามารถขอเงินคืนหรือความชวยเหลืออื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อ Steam help.steampowered.comได อัปเดตลาสุด 10 พฤศจิกายน 2020 หนา 5 นําเสนอ STAR WARS™: ผูพัฒนา Squadrons: ผูเผยแพรแรงจูงใจ: ศิลปะอิเล็กทรอนิกสรีวิวทัง้หมด: สวนใหญเปนบวก (15,757) ผูพัฒนาการเก็บเกี่ยวเหล็ก: สํานัก
พิมพศิลปะ KING: Deep Silver รีวิวทัง้หมด: สวนใหญเปนบวก (3,167) ) Destiny 2: Shadowkeep Developer: Bungie Publisher: Bungie รีวิวทัง้หมด: สวนใหญเปนลบ (2716) Tom Clancy's Rainbow Six® ผูพัฒนาลอม: สํานักพิมพ Ubisoft Montreal: Ubisoft รีวิวทัง้หมด: เปนบวกมาก (685,496) ใหม! - เรียกดูประเภทหรือ
ธีมโปรโมชั่นฤดูหนาวดูเกมทัง้หมดในรายการที่อยากได Live We ไมมีคําแนะนําสวนตัวสําหรับคุณตอนน้ีเราสามารถเสนอชื่อที่แตกตางกันสองสามเกมหากคุณเลนเกมหลายเกม คุณยังคงทําเงินไดมากกวาน้ีหรือไม? ดูเกมสุม เราไมมีคําแนะนําใด ๆ ที่น่ีที่เราสามารถแสดงใหคุณเห็น บางทีมันอาจจะเปนความผิดพลาด หรือ
อาจจะไมมีการบันทึกเวลาเลนเกม คุณสามารถกดการปรับปรุงหรือกลับมาเมื่อคุณเลนแลว บางทีคุณอาจตองการเห็นเกมสุม? หนา 6 แนะนํา STAR WARS™: ผูพัฒนา Squadrons: ผูเผยแพรแรงจูงใจ: ศิลปะอิเล็กทรอนิกส รีวิวทัง้หมด: สวนใหญเปนบวก (15,757) ผูพัฒนาการเก็บเกี่ยวเหล็ก: สํานักพิมพ KING Art: Deep
Silver รีวิวทัง้หมด: สวนใหญเปนบวก (3167) Destiny 2: นักพัฒนา Shadowkeep: สํานักพิมพ Bungie: Bungie รีวิวทัง้หมด: สวนใหญเปนลบ (2716) Tom Clancy's Rainbow Six® ผูพัฒนาลอม: สํานักพิมพ Ubisoft Montreal: Ubisoft รีวิวทัง้หมด: เปนบวกมาก (685,496) ใหม! - เรียกดูประเภทหรือธีมโปรโมชั่นฤดูหนาวดูเกม
ทัง้หมดในรายการที่อยากได Live We ไมมีคําแนะนําสวนตัวสําหรับคุณตอนน้ีเราสามารถเสนอชื่อที่แตกตางกันสองสามเกมหากคุณเลนเกมหลายเกม คุณยังคงทําเงินไดมากกวาน้ีหรือไม? ดูเกมสุม เราไมมีคําแนะนําใด ๆ ที่น่ีที่เราสามารถแสดงใหคุณเห็น บางทีมันอาจจะเปนความผิดพลาด หรืออาจจะไมมีการบันทึกเวลา
เลนเกม คุณสามารถกดการปรับปรุงหรือกลับมาเมื่อคุณเลนแลว บางทีคุณอาจตองการเห็นเกมสุม? หนา 7 คุณสามารถขอเงินคืนสําหรับการซื้อ Steam เกือบทุกประเภท - ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม คอมพิวเตอรของคุณอาจไมตรงกับ คุณอาจซื้อของปนโดยบังเอิญ คุณอาจเลนเกมเปนเวลาหน่ึงชั่วโมงและไมชอบมัน ไมเปนไร
วาลวhelp.steampowered.comคืนเงินตามคําขอดวยเหตุผลใดก็ตามหาก ภายในระยะเวลาคืนสินคาที่ตองการและในกรณีของเกมหากมีการเลนชื่อนอยกวาสองชั่วโมง น่ีคือรายละเอียดเพิ่มเติม แตแมวาคุณจะไมไดตกจากกฎการคืนเงินที่เราอธิบายไวคุณยังสามารถขอเงินคืนและเราจะดู การคืนเงินเต็มจํานวนสําหรับการ
ซื้อของคุณจะดําเนินการภายในหน่ึงสัปดาหหลังจากไดรับการอนุมัติ คุณจะไดรับเงินคืนในกองทุนกระเปาสตางค Steam หรือวิธีการชําระเงินที่ใชในการซื้อ หากดวยเหตุผลใดก็ตาม Steam ไมสามารถคืนเงินโดยใชวิธีการชําระเงินเริ่มตนได Steam Wallet ของคุณจะถูกเครดิตเต็มจํานวน (วิธีการชําระเงินบางวิธีที่มีให
ใชงานผาน Steam ในประเทศของคุณอาจไมรองรับการคืนเงินสําหรับการซื้อของคุณไปยังวิธีการชําระเงินเดิม คลิกที่น่ีเพื่อดูรายการทัง้หมด) ขอเสนอการคืนเงินของ Steam ใชกับเกมและแอพซอฟตแวรใน Steam Store ภายในสองสัปดาหนับจากวันที่ซื้อและมีเวลาเลนนอยกวาสองชั่วโมง ตอไปน้ีเปนภาพรวมของวิธีการทํา
งานของการคืนเงินสําหรับการซื้อประเภทอื่นๆ การคืนเงิน DLC สําหรับเน้ือหาที่ดาวนโหลดได (เน้ือหา Steam Store ที่สามารถใชในเกมหรือแอพซอฟตแวรอื่น DLC ที่ซื้อใน Steam Store) สามารถขอคืนเงินไดภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ซื้อและหากมีการเลนที่อยูพื้นฐานนอยกวาสองชั่วโมงนับตัง้แตการซื้อ DLC ตราบใดที่
DLC ไมไดใชแกไขหรือถายโอน โปรดทราบวาในบางกรณี Steam อาจไมสามารถคืนเงิน DLC ของบุคคลที่สามบางรายการได (ตัวอยางเชนหาก DLC ไมสามารถแมแตตัวละครของเกม) ขอยกเวนเหลาน้ีจะถูกทําเครื่องหมายอยางชัดเจนวาไมสามารถคืนเงินไดในหนารานคากอนที่จะซื้อ การคืนเงินสําหรับการซื้อในเกมจะ
ใหการคืนเงินไอน◌ําสําหรับการซื้อในเกมที่พัฒนาโดย Valve ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงของการซื้อเวนแตจะมีการใชรายการในเกมแกไขหรือถายโอน นักพัฒนาบุคคลที่สามมีตัวเลือกในการอนุญาตใหมีการคืนเงินสําหรับผลิตภัณฑในเกมภายใตขอกําหนดเหลาน้ี เมื่อคุณทําการซื้อ Steam จะบอกคุณวานักพัฒนาเกมตัดสินใจที่
จะคืนเงินสําหรับผลิตภัณฑในเกมที่คุณซื้อหรือไม มิฉะน้ันการซื้อในเกมที่ทําในเกมที่ไมใชวาลวจะไมไดรับเงินคืนผาน Steam การคืนเงินชื่อที่ซื้อไวลวงหนาหากคุณซื้อที่อยูลวงหนาบน Steam (และชําระเงินลวงหนาสําหรับที่อยู) คุณสามารถขอเงินคืนไดตลอดเวลากอนที่จะออกที่อยูน้ัน ระยะเวลาการคืนเงินมาตรฐาน 14 วัน
/ สองชั่วโมงสามารถใชไดตัง้แตวันที่วางจําหนายเกมเปนตนไป การคืนเงิน Steam Wallet คุณสามารถขอเงินคืนจากกองทุน Steam Wallet ไดภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ซื้อหากคุณซื้อบน Steam และหากคุณยังไมไดใชเงินเหลาน้ี ทด แทน สําหรับเน้ือหาและบริการบางอยาง Steam จะเสนอการเขาถึงเปนประจํา (เชน ราย
เดือน รายป) ซึง่คุณชําระเงินซ◌ําๆ หากไมมีการใชการสมัครใชงานแบบตออายุไดในระหวางรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบัน คุณสามารถขอเงินคืนไดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการซื้อครัง้แรกหรือภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการตออายุอัตโนมัติ เน้ือหาจะถือวาใชหากเกมใด ๆ ภายในการสมัครสมาชิก เลนในระหวางรอบการ
เรียกเก็บเงินปจจุบัน หรือถามีการใชสิทธิประโยชนหรือสวนลดที่เกี่ยวของกับการสมัครใชงาน โปรดทราบวาคุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ใชงานอยูไดตลอดเวลาในหนารายละเอียดบัญชี หลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครใชงานของคุณจะไมตออายุโดยอัตโนมัติ แตคุณจะยังคงเขาถึงเน้ือหาและประโยชนของการสมัคร
ใชงานของคุณจนกวาจะสิน้สุดรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบัน ฮารดแวร Steam ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไวในนโยบายการคืนเงินฮารดแวรคุณสามารถขอเงินคืนสําหรับฮารดแวร Steam และอุปกรณเสริมที่ซื้อผาน Steam ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม คุณตองสงคืนฮารดแวรใหเราภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากขอเงินคืนตาม
คําแนะนําจากเรา สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงคืนและลบฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ Steam โปรดดูนโยบายการคืนเงินฮารดแวร คุณสามารถรับเงินคืนเต็มจํานวนสําหรับแพคเกจที่ซื้อใน Steam Store หากไมมีรายการใดในแพ็คเกจถูกถายโอนและหากเวลาการใชงานทัง้หมดของรายการทัง้หมดใน
แพ็คเกจนอยกวาสองชั่วโมง หากแพ็กเกจมีไอสินคาในเกมหรือ DLC ที่ไมสามารถขอคืนเงินได Steam จะบอกคุณวาแพ็กเกจเต็มจํานวนสามารถขอคืนเงินไดหรือไมในระหวางการเช็คเอาท การซื้อที่อยูนอก Steam Valve อาจไมคืนเงินการซื้อที่ทํานอก Steam (ตัวอยางเชน คียซีดีที่ซื้อจากบุคคลที่สามหรือบัตรกระเปาสตางค
Steam) การแบน VAC หาก VAC (ระบบปองกันการโกงวาลว) ไดหามคุณจากเกมคุณจะสูญเสียสิทธิใ์นการคืนเงินเกม เน้ือหาวิดีโอเราไมสามารถคืนเงินเน้ือหาวิดีโอบน Steam (เชนภาพยนตรภาพยนตรสัน้ซีรีสตอนและบทชวยสอน) เวนแตวิดีโอจะรวมอยูในเน้ือหาอื่น ๆ (ไมใชวิดีโอ) ที่คืนเงินได การคืนเงินสําหรับของขวัญ
ที่ยังไมไดสงสามารถขอคืนเงินไดภายในระยะเวลาการคืนเงินมาตรฐาน 14 วัน / สองชั่วโมง ของขวัญที่แลกแลวอาจไดรับคืนภายใตเงื่อนไขเดียวกันหากผูรับของขวัญเริ่มตนการคืนเงิน จํานวนเงินที่ใชในการซื้อของขวัญจะถูกสงกลับไปยังลูกคาเดิม สิทธิการถอนตัวของสหภาพยุโรปเพื่อทําความเขาใจสิทธิในการถอนเงิน
คลิกที่น่ีเพื่ออธิบายวากฎหมายการถอนตัวของสหภาพยุโรปทํางานอยางไรสําหรับลูกคา Steam การคืนเงินในทางที่ผิดถูกออกแบบมาเพื่อลบความเสี่ยงของการซื้อบน Steam ไมใชวิธีรับเกมฟรี หากเราเชื่อวาคุณกําลังใชเงินคืนที่ละเมิดเราอาจไมไดเสนอใหคุณ เราไมถือวาไมเหมาะสมที่จะขอเงินคืนไปยังที่อยูที่ซื้อทันทีกอน
การขายและจากน้ันซื้อที่อยูน้ีใหมสําหรับราคาขายทันที คุณสามารถขอเงินคืนหรือความชวยเหลืออื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อ Steam help.steampowered.comได อัปเดตลาสุด A.D. ธันวาคม 20, 2020 เฟรมโล 1. คําจํากัดความตอไปน้ีที่เราพูดถึงขอมูลสวนบุคคลตอไปน้ีเปนเรื่องเกี่ยวกับขอมูลที่อาจระบุวาคุณเปนบุคคล (ขอมูล
สวนบุคคล) หรือที่อาจเกี่ยวของกับคุณโดยทางออมโดยการเชื่อมโยงไปยังขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได วาลวยังประมวลผลขอมูลที่ไมระบุชื่อรวมหรือไมเพื่อวิเคราะหและสรางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคารูปแบบการใชงานและขอมูลประชากรเปนกลุมหรือบุคคล ขอมูลที่ไมระบุชื่อดังกลาวไมอนุญาตใหคุณระบุลูกคา
ที่เกี่ยวของ วาลวอาจหรืออาจไมแบงปนขอมูลที่ไมระบุชื่อกับบุคคลที่สาม 2. ทําไม Valve จึงรวบรวมและประมวลผลขอมูล Valve รวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุผลดังตอไปน้ี: (ก) (ข) ในกรณีที่จําเปนตองปฏิบัติตามขอผูกพันทางกฎหมายภายใตกฎหมายภาษี (เชน ภาระหนาที่ของเราในการเก็บขอมูลบาง
อยางภายใตกฎหมายภาษี); (ค) หากมีความจําเปนสําหรับผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายและถูกตองตามกฎหมายของ Valve หรือบุคคลที่สาม (เชนผลประโยชนของลูกคาอื่น ๆ ของเรา) (เชนผลประโยชนของลูกคาอื่น ๆ ของเรา) เวนแตผลประโยชนดังกลาวจะถูกแทนที่โดยผลประโยชนและสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายที่มีอยู
ของคุณ หรือ (ง) หากคุณไดรับความยินยอมจากคุณ เหตุผลเหลาน้ีสําหรับการรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะกําหนดและ จํากัด ขอมูลสวนบุคคลที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช (ดูสวนที่ 3 ดานลาง) ระยะเวลาที่เราจัดเก็บ (สวนที่ 4 ดานลาง) ผูที่สามารถเขาถึงได (สวนที่ 5 ดานลาง) และสิทธิแ์ละกลไกการควบคุม
อื่น ๆ ที่มีใหคุณในฐานะผูใช (สวนที่ 6 ดานลาง) 3. ประเภทและแหลงขอมูลที่เราเก็บรวบรวมขอมูลบัญชีพื้นฐาน 3.1 เมื่อคุณตัง้คาบัญชี Valve จะรวบรวมที่อยูอีเมลและประเทศที่พํานักของคุณ คุณตองใสชื่อผูใชและรหัสผานดวย ขอมูลน้ีจําเปนตอการลงทะเบียนบัญชีผูใช Steam ของคุณ เมื่อคุณตัง้คาบัญชีของคุณบัญชีของ
คุณจะนําหมายเลข (Steam ID) ที่เราใชสําหรับลิงกบัญชีผูใชของคุณในภายหลังโดยไมเปดเผยขอมูลรหัสประจําตัวของคุณโดยตรงเกี่ยวกับคุณ เราไมตองการใหคุณปอนหรือใชชื่อจริงของคุณเพื่อตัง้คาบัญชีผูใช Steam ของคุณ 3.2 ขอมูลการทําธุรกรรมและการชําระเงินเพื่อทําธุรกรรมบน Steam ใหเสร็จสมบูรณ (เชน การ
ซื้อเน้ือหาและบริการการสมัครสมาชิกหรือกองทุน Steam Wallet ของคุณ) คุณอาจตองใหขอมูลการชําระเงินกับ Valve เพื่อเปดใชงานการทําธุรกรรม หากคุณชําระเงินดวยบัตรเครดิตคุณตองใหขอมูลบัตรเครดิตทั่วไปของ Valve (ชื่อ หมายเลขบัตรเครดิตวันหมดอายุและรหัสความปลอดภัย) ที่ Valve ประมวลผลและสงตอ
ไปยังผูใหบริการชําระเงินที่คุณเลือกเพื่อเปดใชงานการทําธุรกรรมและทําการตรวจสอบการตอตานการฉอโกง ในทํานองเดียวกัน Valve จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการชําระเงินของคุณ ดวยเหตุผลเดียวกัน 3.3 ขอมูลอื่นๆ ที่คุณสง รวบรวม และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจนเมื่อคุณใหขอมูลสวนบุคคลกับเราอยาง
ชัดเจน หรือสงเปนสวนหน่ึงของการสื่อสารกับผูอื่นผาน Steam เชน ในฟอรัมชุมชน Steam การแชท หรือเมื่อคุณใหคําติชมหรือเน้ือหาที่ผูใชสรางขึน้อื่นๆ ขอมูลน้ีรวมถึง: ขอมูลที่คุณโพสตแสดงความคิดเห็นหรือติดตามในเน้ือหาและบริการใด ๆ ของเรา ขอมูลที่สงผานการแชท ขอมูลที่คุณใหไวเมื่อคุณขอขอมูลหรือการ
สนับสนุนจากเราหรือซื้อเน้ือหาและบริการจากเรา รวมถึงขอมูลที่จําเปนในการประมวลผลคําสั่งซื้อของคุณกับผูขายการชําระเงินรายน้ัน หรือในกรณีของสินคาทางกายภาพที่มีตัวสงตอ ขอมูลที่คุณใหไวเมื่อคุณเขารวมในการแขงขัน ทัวรนาเมนต และการแขงขัน หรือตอบแบบสํารวจ เชน ขอมูลการติดตอของคุณ เมื่อคุณ
ใชไคลเอ็นต Steam และเว็บไซต เราจะเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันผานการโตตอบกับเว็บไซต เน้ือหา และบริการที่ใหบริการโดย Steam ขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง แตไม จํากัด เพียงขอมูลเบราวเซอรและอุปกรณการโตตอบทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติและขอมูลการใชงานแอพ ในทํานองเดียวกันเรา
ติดตามกระบวนการของคุณผานเว็บไซตและแอพของเราเพื่อตรวจสอบวาคุณไมใชหุนยนตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา 3.5 การใชเกมและการสมัครสมาชิกอื่น ๆ ของคุณเพื่อใหบริการแกคุณเราตองรวบรวมจัดเก็บและใชขอมูลที่แตกตางกันเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเน้ือหาและบริการของเรา ขอมูลเน้ือหา
ประกอบดวย Steam ID ของคุณและสิ่งที่เรียกวาสถิติเกม ในระหวางสถิติเกมเราคิดถึงการตัง้คาเกมความคืบหนาของเกมเวลาเกมและอุปกรณที่คุณใชรวมถึงระบบปฏิบัติการที่คุณใชการตัง้คาอุปกรณรหัสอุปกรณที่ไมซ◌ํากันและขอมูลความผิดพลาด 3.6 การติดตามขอมูลและคุกกีคุ้กกีซ้ึง่เปนไฟลขอความที่วางบน
คอมพิวเตอรของคุณและเทคโนโลยีที่คลายกัน (เชนเว็บบีคอนพิกเซลแท็กโฆษณาและตัวระบุอุปกรณ) เพื่อชวยเราวิเคราะหวาผูใชใชบริการของเราอยางไรและเพื่อปรับปรุงบริการที่เรานําเสนอเพื่อปรับปรุงการตลาดการวิเคราะหหรือฟงกชั่นเว็บไซต การใชคุกกีเ้ปนมาตรฐานบนอินเทอรเนต็ แมวาเว็บเบราวเซอรสวนใหญจะ
ยอมรับคุกกีโ้ดยอัตโนมัติ แตการตัดสินใจวาจะยอมรับคุกกีเ้หลาน้ันเปนของคุณหรือไม คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาเบราวเซอรของคุณเพื่อปองกันไมใหไดรับคุกกีห้รือแจงใหคุณทราบเมื่อมีการสงคุกกีถ้ึงคุณ การใชคุกกีค้วรเปน โดยการเลือกตัวเลือกเพื่อปฏิเสธ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการใชคุกกีใ้นแตละ
เบราวเซอร ใหดูที่ อยางไรก็ตามโปรดทราบวาหากคุณทําเชนน้ีคุณอาจไมสามารถเขาถึงฟงกชั่นเต็มรูปแบบของเว็บไซตของเราได เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการใด ๆ ของเราเซิรฟเวอรของเราบันทึกที่อยู IP ของคุณซึง่เปนหมายเลขหมายเลข เครือขายที่คอมพิวเตอรของคุณถูกกําหนดใหกับเครือขาย 3.7 คําแนะนําเน้ือหาเพื่อ
วัตถุประสงคในขอ 3(1) และ (2) และ (3) และ (3) และ (3) และ (3) และ (3) สิ่งน้ีทําเพื่อปรับปรุงประสบการณของลูกคา คุณสามารถปองกันไมใหขอมูลของคุณถูกประมวลผลดวยวิธีน้ีไดโดยการปดการโหลดหนารานคา Steam และการแจงเตือน Steam โดยอัตโนมัติในสวนอินเทอรเฟซของการตัง้คาลูกคา Steam หากคุณ
ยินยอมโดยเฉพาะหรือหากไดรับอนุญาตอยางชัดแจงจากกฎหมายการตลาดทางอีเมล Valve อาจสงขอความทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่ Valve นําเสนอไปยังที่อยูอีเมลของคุณ ในกรณีเชนน้ีเราอาจใชขอมูลที่เรารวบรวมเพื่อปรับแตงขอความทางการตลาดดังกลาวและรวบรวมขอมูลวาคุณเปดขอความ
เหลาน้ีหรือไมและลิงกใดที่คุณติดตามในขอความของพวกเขา คุณสามารถยกเลิกการสมัครหรือเพิกถอนความยินยอมในการรับอีเมลทางการตลาดไดตลอดเวลาโดยการเพิกถอนความยินยอมของคุณในหนาเดียวกับที่คุณใหไวกอนหนาน้ีหรือโดยคลิกที่ลิงกยกเลิกการสมัครในอีเมลทางการตลาดแตละฉบับ 3.8 ขอมูลที่
จําเปนสําหรับการตรวจจับการละเมิดเรารวบรวมขอมูลบางอยางที่จําเปนในการตรวจจับตรวจสอบและปองกัน SSA และกฎหมายที่ใชบังคับ (การละเมิด) ขอมูลน้ีจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจจับตรวจสอบปองกันและตามความเหมาะสมที่เกี่ยวของกับการละเมิดดังกลาวและจะถูกเก็บไวในชวงเวลาขัน้ต◌ําที่จําเปนสํา
หรับวัตถุประสงคน้ีเทาน้ัน หากขอมูลระบุวามีการละเมิดเราจะยังคงจัดเก็บขอมูลในสถานประกอบการการออกกําลังกายหรือการปองกันการเรียกรองทางกฎหมายในชวงระยะเวลาจํากัดที่เกี่ยวของหรือจนกวาคดีทางกฎหมายจะไดรับการแกไข โปรดทราบวาเราจะไมเปดเผยขอมูลเฉพาะใด ๆ ที่เก็บไวเพื่อจุดประสงคน้ีกับคุณ
หากการเปดเผยสงผลกระทบตอกลไกที่เราตรวจพบตรวจสอบและปองกันการละเมิดดังกลาว 4. ระยะเวลาของการจัดเก็บขอมูลเราจะจัดเก็บขอมูลของคุณตราบเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลหรือในกรณีที่กฎหมายที่ใชบังคับตองมีระยะเวลาการเก็บรักษาและการเก็บรักษาที่
ยาวนานขึน้สําหรับระยะเวลาการเก็บรักษาและการเก็บรักษาตามกฎหมาย ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะถูกลบบล็อกหรือไมเปดเผยตามกฎหมายที่บังคับใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง: หากคุณยุติบัญชีผูใช Steam ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะถูกลบเวนแตขอกําหนดทางกฎหมายหรือวัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายอื่น ๆ จะอนุญาต
ใหมีการจัดเก็บอีกตอไป ในบางกรณีขอมูลสวนบุคคลอาจไมถูกลบอยางสมบูรณเพื่อใหแนใจวามีความสอดคลองระหวางประสบการณการเลนเกมหรือตลาดชุมชน Steam ตัวอยางเชน การแขงขันที่คุณเลนที่มีผลตอขอมูลการจับคูและคะแนนของผูเลนคนอื่นๆ ลบ; ลบออก (รายการ) แตความสัมพันธกับรายการที่ตรงกันเหลา
น้ีจะถูกทําใหเปนแบบไมเสมอกันอยางถาวร โปรดทราบวา Valve มีหนาที่ตองเก็บขอมูลการทําธุรกรรมบางอยางภายใตกฎหมายการคาและภาษีตามกฎหมายเปนเวลาสูงสุดสิบ (10) ป หากคุณเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณหรือขอมูลสวนบุคคลของเด็กเราจะลบขอมูลสวนบุคคลของคุณ
และขอมูลสวนบุคคลของเด็กโดยไมชักชาหากการรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลขึน้อยูกับความยินยอมที่ถอนออก หากคุณยังคงมีสิทธิที่จะคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเราจะตรวจสอบการคัดคานของคุณและลบขอมูลสวนบุคคลของคุณที่ประมวลผลโดยคุณเพื่อวัตถุประสงคที่คุณคัดคานเวนแต
จะมีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นสําหรับการประมวลผลและการเก็บรักษาขอมูลหรือหากกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดใหขอมูลถูกเก็บไว 5. ทุกคนที่เขาถึงขอมูลจะไมขายขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ตามเราอาจแบงปนหรือใหการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลทุกประเภทที่เรารวบรวมตามความจําเปนเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจตอไปน้ี 5.1
Valve และบริษัทยอยอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณซึง่กันและกันและอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณซึง่กันและกันตามวรรค 2 ขางตน ในกรณีที่มีการปรับโครงสรางการขายหรือการควบรวมกิจการเราอาจถายโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวของตามกฎหมายที่บังคับใช 5.2 เราอาจแบงปนขอมูล
สวนบุคคลของคุณกับผูใหบริการบุคคลที่สามที่ใหบริการลูกคาที่เกี่ยวของกับสินคาเน้ือหาและบริการที่เผยแพรผาน Steam เราจะใชขอมูลสวนบุคคลของคุณตามนโยบายความเปนสวนตัวน้ีและตราบเทาที่จําเปนในการใหบริการลูกคา 5.3 ตามมาตรฐานอินเทอรเนต็เราอาจแบงปนขอมูลบางอยาง (รวมถึงที่อยู IP ของคุณและ
การระบุเน้ือหา Steam ที่คุณตองการเขาถึง) กับผูใหบริการเครือขายบุคคลที่สามของเราซึง่ใหบริการเครือขายและบริการเซิรฟเวอรเกมที่เกี่ยวของกับ Steam ผูใหบริการเน้ือหาของเราอนุญาตใหคุณถายโอนเน้ือหาดิจิทัลที่คุณรองขอ เชน เมื่อใช Steam โดยใชระบบเซิรฟเวอรแบบกระจายที่สงผานเน้ือหาตามตําแหนงที่ตัง้
ทางภูมิศาสตรของคุณ 5.4 เว็บไซต Google Analytics ของเราใชการวิเคราะหของ Google ซึง่เปนบริการวิเคราะหเว็บที่จัดทําโดย Google, Inc. (Google) Google Analytics ใชคุกกีเ้พื่อชวยผูประกอบการเว็บไซตวิเคราะหวาผูเขาชมใชเว็บไซตอยางไร ขอมูลที่สรางขึน้โดยคุกกีเ้กี่ยวกับการใชเว็บไซตโดยผูเขาชมมักจะถูกสง
และจัดเก็บโดย Google ไปยังเซิรฟเวอรในสหรัฐอเมริกา การไมสลายตัวของ Ip ถูกเปดใชงานบนเว็บไซตน้ี ที่อยู IP ของผูใชที่เยี่ยมชม Steam จะสัน้ลง เฉพาะในกรณีพิเศษที่อยู IP แบบเต็มจะถูกสงตอไปยังเซิรฟเวอรของ Google ในสหรัฐอเมริกาและ สัน้ลง ในนามของผูใหบริการเว็บไซต Google จะใชขอมูลน้ีเพื่อ เว็บไซต
สําหรับผูใชเพื่อสรางรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซตและเพื่อใหบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของเว็บไซตและการใชอินเทอรเนต็แกผูใหบริการเว็บไซต Google ไมไดเชื่อมโยงที่อยู IP ที่สงผาน Google Analytics กับขอมูลอื่น ๆ ที่ Google ถืออยู คุณสามารถปฏิเสธที่จะใชคุกกีโ้ดยเลือกการตัง้คาที่เหมาะสมสําหรับ
เบราวเซอรของคุณ อยางไรก็ตามโปรดทราบวาในกรณีน้ีคุณอาจไมสามารถใชฟงกชันการทํางานเต็มรูปแบบของเว็บไซตได ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Analytics รวบรวมและใชขอมูลwww.google.com/policies/privacy/partnersของคุณ นอกจากน้ีคุณยังสามารถปองกันไมให Google รวบรวมและประมวลผล
ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเว็บไซตของคุณโดยการดาวนโหลดและติดตัง้ปลัก๊อินเบราวเซอรผานลิงก 5.5 ขอมูลบางอยางที่เกี่ยวของกับบัญชีผูใช Steam ของคุณจะพรอมใชงานสําหรับผูเลนคนอื่นๆ และพันธมิตรของเราผาน Steamworks API ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลน้ีไดโดยการสอบถาม Steam ID ของคุณ อยางนอยชื่อ
บุคลิกภาพสาธารณะที่คุณเลือกคือการเปนตัวแทนของคุณบน Steam และภาพ Avatar ของคุณสามารถเขาถึงไดรวมถึงวาคุณถูกแบนสําหรับการโกงในเกมที่มีผูเลนหลายคนหรือไม คุณสามารถควบคุมความพรอมใชงานของขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณผานหนาโปรไฟลผูใชโซเชียลของ Steam ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ
ในหนาโปรไฟลของคุณจะพรอมใชงานโดยอัตโนมัติผาน Steamworks API นอกเหนือจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลวนักพัฒนาเกมและผูเผยแพรสามารถเขาถึงขอมูลบางอยางจาก Steamworks API ที่ชีนํ้าไปยังผูใชเกมที่พวกเขาเรียกใช ขอมูลน้ีมีทรัพยสินของคุณอยางนอยในเกมที่เปนปญหา ขึน้อยูกับบริการ
Steamworks ที่ใชในเกมอาจรวมถึงขอมูลกระดานผูนําความคืบหนาของคุณในเกมความสําเร็จขอมูลการจับคูเกมผูเลนหลายคนองคประกอบในเกมและขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนในการเรียกใชเกมและการสนับสนุน หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Steamworks ที่เกมไดนําไปใชโปรดดูที่หนากลัวของรานคา แมวาเรา
จะไมแบงปนขอมูลการระบุตัวตนสวนบุคคลอยางรูเทาใด เชน ชื่อจริงหรือที่อยูอีเมลของคุณ ผาน Steamworks API ผาน Steamworks API ขอมูลทัง้หมดที่แชรในโปรไฟล Steam สาธารณะของคุณจะพรอมใชงานผาน API Steamworks รวมถึงขอมูลที่สามารถระบุตัวตนได 5.6 ชุมชน Steam ประกอบดวยกระดานขอความ
ฟอรัม และ/หรือพื้นที่สนทนาที่ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารซึง่กันและกันได เมื่อคุณโพสตขอความไปยังบอรด ฟอรั่ม หรือพื้นที่สนทนา โปรดทราบวาขอมูลดังกลาวเผยแพรตอสาธารณะแลว บนอินเทอรเนต็ ดังน้ันความเสี่ยงของเขาเองจึงเปนเชนน้ัน หากคุณตองการโพสตขอมูลสวนบุคคลของคุณกับ
ความประสงคของคุณในฟอรัมชุมชนของเราโปรดใชคุณสมบัติการรายงานและหนาความชวยเหลือของ Steam เพื่อขอลบออก 5.7วาลวอาจอนุญาตให บัญชีผูใช Steam สําหรับบัญชีผูใชของบริษัทอื่น หากคุณตกลงที่จะเชื่อมโยงบัญชี Valve อาจรวบรวมและรวมขอมูลที่ Valve ไดรับจากบุคคลที่สามกับขอมูลของบัญชีผูใช
Steam ของคุณตามขอบเขตที่ไดรับอนุญาตจากความยินยอมของคุณ หากการเชื่อมโยงบัญชีจําเปนตองมีการถายโอนขอมูลสวนตัวจาก Valve ไปยังบุคคลที่สามเราจะแจงใหคุณทราบกอนที่จะทําลิงกและคุณจะไดรับโอกาสในการยินยอมใหมีการเชื่อมตอและถายโอนขอมูลของคุณ การใชขอมูลของคุณโดยบุคคลที่สามอยู
ภายใตนโยบายความเปนสวนตัวของบุคคลที่สามซึง่เราขอแนะนําใหคุณตรวจสอบ 5.8 Valve อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับคําสั่งศาลหรือกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดใหเราเปดเผยขอมูลดังกลาว 6. สิทธิและกลไกการควบคุมของคุณกฎหมายคุมครองขอมูลของเขตเศรษฐกิจยุโรปแคลิฟอรเนียและ
ดินแดนอื่น ๆ ใหสิทธิแ์กผูอยูอาศัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของพวกเขา ในขณะที่เขตอํานาจศาลอื่น ๆ อาจใหสิทธิท์างกฎหมายนอยลงเราทําใหเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใชสิทธิเ์หลาน้ีกับลูกคาของเราทั่วโลก เพื่อใหคุณสามารถใชสิทธิค์วามเปนสวนตัวของคุณไดงายเราใหสวนแยกตางหากในหนาการสนับสนุน
Steam (แดชบอรดความเปนสวนตัว) สิ่งน้ีชวยใหคุณเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณชวยใหคุณสามารถแกไขและลบไดหากจําเปนและคัดคานการใชงานในที่ที่คุณรูสึกวาจําเปน หากตองการเขาถึงใหเขาสูระบบการสนับสนุน steam และเลือกบัญชีของฉัน -&gt; ขอมูลที่เกี่ยวของกับบัญชี Steam ของคุณ ในกรณีสวนใหญ
คุณสามารถเขาถึง จัดการ หรือลบขอมูลสวนบุคคลในแดชบอรดความเปนสวนตัว แตคุณสามารถใชขัน้ตอนในสวนที่ 8 ดานลาง ในฐานะผูอยูอาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรปคุณมีสิทธิต์อไปน้ีในขอมูลสวนบุคคลของคุณ: 6.1 คุณมีสิทธิเ์ขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณเชนคุณสามารถขอขอมูลฟรี (i) เกี่ยวกับวาขอมูลสวนบุคคล
ของคุณถูกเก็บไวหรือไม (ii) ไมวาคุณจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลที่เก็บไวและ / หรือ (iii) ที่ซ◌ํากันของขอมูลสวนบุคคลที่เก็บไว คุณสามารถใชสิทธิใ์นการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลผานแดชบอรดความเปนสวนตัว หากคําขอเกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นหรือไมมีมูลความจริงหรือมากเกินไปเราขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่เหมาะสม (โดยคํานึงถึงคาใชจายในการบริหารของการรับขอมูลหรือการสื่อสารหรือการดําเนินการที่รองขอ) หรือปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําขอ 6.2 สิทธิในการแกไข หากเราประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเรามุงมั่นที่จะตรวจสอบใหแนใจวาเราใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวา
ขอมูลสวนบุคคลของคุณถูกตองและเปนปจจุบันเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม หากขอมูลสวนบุคคลของคุณไมถูกตองหรือไมสมบูรณคุณอาจเปลี่ยน แด ชบอรด 6.3 สิทธิในการลบ คุณมีสิทธิท์ี่จะ การลบขอมูลสวนบุคคลของคุณหากเหตุผลในการรวบรวมขอมูล (ดูสวนที่ 2 ขางตน) ไมมีอยูอีกตอไปหรือหากมีพื้นฐานทาง
กฎหมายอื่นสําหรับการลบ สําหรับองคประกอบบางอยางของขอมูลสวนบุคคลโปรดอานผานแดชบอรดความเปนสวนตัวหรือขอลบผานหนาการสนับสนุน Steam นอกจากน้ีคุณยังสามารถขอลบบัญชีผูใช Steam ของคุณผานหนาการสนับสนุน Steam อันเปนผลมาจากการลบบัญชีผูใช Steam ของคุณคุณจะสูญเสียการเขาถึง
บริการ Steam รวมถึงบัญชีผูใช Steam การสมัครสมาชิกและขอมูลเกี่ยวกับเกมที่เกี่ยวของกับบัญชีผูใช Steam ของคุณรวมถึงความเปนไปไดในการเขาถึงบริการอื่น ๆ ที่คุณใชกับบัญชีผูใช Steam ของคุณ เราอนุญาตใหคุณกูคืนบัญชีผูใช Steam ของคุณภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากคําขอเพื่อลบบัญชีผูใช Steam ของคุณ
คุณสมบัติน้ีชวยใหคุณไมสูญเสียบัญชีของคุณโดยไมตัง้ใจเพราะคุณสูญเสียขอมูลประจําตัวบัญชีของคุณหรือเน่ืองจากการแฮ็ค ในชวงระยะเวลาการระงับเราสามารถสรุปกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณริเริ่มกอนที่จะสงคําขอเพื่อลบบัญชีผูใช Steam ของคุณ หลังจากระยะเวลาผอนผันขอมูลสวนบุคคลที่
เกี่ยวของกับบัญชีของคุณจะถูกประมวลผลใน EDT ที่ 4 ขาง ตน ในบางกรณีการลบบัญชีผูใช Steam ของคุณและทําใหการลบขอมูลสวนบุคคลของคุณมีความซับซอน กลาวคือ หากบัญชีของคุณอยูในธุรกิจกับ Valve เน่ืองจากการทํางานกับนักพัฒนาเกม คุณจะลบบัญชีผูใช Steam ไดก็ตอเมื่อคุณไดมอบสิทธิบ์ทบาทน้ีใหกับผู
ใชรายอื่นหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจเทาน้ัน ในบางกรณีโดยคํานึงถึงความซับซอนและจํานวนแอปพลิเคชันระยะเวลาในการลบขอมูลสวนบุคคลอาจขยายไดถึงสองเดือน 6.4 สิทธิในการใหวัสดุsimiationของ หากการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณขึน้อยูกับสวนที่ 6 ของ GDPR / 2 ของนโยบายความเปน
สวนตัว.cนโยบายการปกปองขอมูล หากคุณคัดคานเราจะไมประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณอีกตอไปเวนแตบทความ 21 ของ GDPR มีผลบังคับใชโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ขอมูลเปนสิ่งจําเปนสําหรับสถานประกอบการการออกกําลังกายหรือการปองกันการเรียกรองทางกฎหมาย คุณมีสิทธิท์ี่จะรองเรียนตอหนวยงาน
กํากับดูแล 6.5 สิทธิใ์นการจํากัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลคุณมีสิทธิท์ี่จะไดรับขอมูลสวนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสรางที่ใชกันทั่วไปและเครื่องอานไดและสิทธิใ์นการถายโอนขอมูลดังกลาวไปยังผูควบคุมอื่นในรูปแบบที่มีโครงสรางที่ใชกันทั่วไปและอานดวยเครื่องและคุณมีสิทธิท์ี่จะถายโอนขอมูลดังกลาวไป
ยังผูควบคุมอื่นในกรอบของบทความ 20 ของ GDPR วาลวใชแดชบอรดความเปนสวนตัวเพื่อทําใหขอมูลสวนบุคคลของคุณพรอมใชงานในรูปแบบ HTML ที่มีโครงสรางผานแดชบอรดความเปนสวนตัวที่อธิบายไวขางตน 6.7 สิทธิในการควบคุมหลังการจํานองของคุณ ขอมูลหากกฎหมายคุมครองขอมูลของฝรั่งเศสมีผลบังคับ
ใชกับคุณคุณมีสิทธิที่จะกําหนดแนวทางสําหรับการเก็บรักษาการลบและการถายโอนขอมูลสวนบุคคลหลังจากการเสียชีวิตของคุณตามขอ 7 ของกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลเทคโนโลยีไฟลขอมูลและเสรีภาพทางแพงของ 7 ธันวาคม 1978 เด็กอายุขัน้ต◌ําสําหรับการสรางบัญชีผูใช Steam คือ 13 ป วาลวไมไดรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลจากเด็กอายุมากกวาน้ีอยางรูเทาใด หากบางประเทศใชการจํากัดอายุที่สูงขึน้ในการรวบรวมขอมูลสวนบุคคล Valve จะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองกอนที่จะสรางบัญชีผูใช Steam และรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ วาลวสนับสนุนใหผูปกครองสั่งใหลูก ๆ ของพวกเขาไมเคยปลอยขอมูลสวนบุคคล
ออนไลน 8.ติดตอ: คุณสามารถติดตอเจาหนาที่ปองกันขอมูลของวาลวที่ที่อยูตอไปน้ีของ ในขณะที่ตรวจสอบคําขอที่สงในจดหมายโปรดทราบวาเพื่อตอสูกับการฉอโกงการลวงละเมิดและการขโมยขอมูลประจําตัวการเขาถึงการแกไขหรือลบขอมูลเปนไปไดโดยการเขาสูระบบดวยบัญชีผูใช Steam ของคุณ และเลือกรายการ
เมนู -&gt; ดูบัญชีของฉัน -&gt; ขอมูลบัญชี วาลวคอรปอเรชั่น Att. เจาหนาที่คุมครองขอมูล P.O. Box 1688 Bellevue, WA 98009 ตัวแทนยุโรปสําหรับปญหาการปกปองขอมูล: วาลว GmbH Att. กฎหมาย Rödingsmarkt 9 D-20459 ฮัมบูรกเยอรมนี 9. ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูใชจากเขตเศรษฐกิจยุโรป, สหราชอาณาจักรและ
สวิสวาลวและ TR Technical Services Inc. ซึง่เปนบริษัทยอยของสหรัฐอเมริกา (วาลวดวยกัน) 100% สอดคลองกับกรอบการคุมครองความเปนสวนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและสวิส-สหรัฐอเมริกา กรอบงานโลความเปนสวนตัวสําหรับการรวบรวมการใชและการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่โอนโดยกระทรวง
พาณิชยของสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอรแลนดไปยังสหรัฐอเมริกา วาลวไดรับการรับรองจากกรมการคาวาเปนไปตามหลักการของโลความเปนสวนตัว หากมีความขัดแยงระหวางขอกําหนดของนโยบายความเปนสวนตัวน้ีและหลักการโลความเปนสวนตัวหลักการโลความเปนสวนตัวจะมีผลบังคับใช หาก
ตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Privacy Shield และดูใบรับรองของเรา ใหไปที่ ของเรา ตามหลักการของ Privacy Shield Valve จะดําเนินการแกไขขอรองเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมหรือการใชขอมูลสวนบุคคลของคุณ บุคคลในสหภาพยุโรปและสวิสที่มีคําถามหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบาย Privacy Shield ของ
เราตองติดตอ Valve ที่น่ีกอน หากคุณยังไมไดแกไขปญหาความเปนสวนตัวหรือการใชขอมูลที่ไมไดรับการจัดการอยางถูกตองโปรดติดตอผูใหบริการระงับขอพิพาทบุคคลที่สามของเราที่อยูในสหรัฐอเมริกา (ฟรี) ตามที่กําหนดไวในเอกสารการคุมครองความเปนสวนตัว ( การเรียกรองที่เหลือบางอยางอาจไมไดรับการแกไข
ในรูปแบบอื่น และอาจเปนอนุญาโตตุลาการบังคับ ในกรณีเชนน้ีเราจะทําใหตัวเลือกอนุญาโตตุลาการมีใหคุณ A A หลักการโลอธิบายความรับผิดชอบของ Valve สําหรับขอมูลสวนบุคคลซึง่ตอมาจะสงผานไปยังตัวแทนบุคคลที่สาม ภายใตหลักการ Valve จะยังคงตองรับผิดหากตัวแทนบุคคลที่สามประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลในลักษณะที่ไมสอดคลองกับหลักการเวนแต Valve จะพิสูจนวาจะไมรับผิดชอบตอเหตุการณที่ทําใหเกิดความเสียหาย คณะกรรมาธิการการคาของรัฐบาลกลางมีเขตอํานาจเหนือการปฏิบัติตามขอกําหนดของ Valve กับ Privacy Shield 10. ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูใชแคลิฟอรเนีย CCPA ใหสิทธิค์วามเปนสวนตัวบาง
อยางแกผูอยูอาศัยในรัฐแคลิฟอรเนียที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เรามุงมั่นที่จะเคารพสิทธิเหลาน้ีและเคารพ CCPA ดานลางน้ีคือสิทธิและแนวทางปฏิบัติของ Valve ที่เกี่ยวของกับพวกเขา คุณมีสิทธิท์ี่จะรู ภายใต CCPA คุณมีสิทธิท์ี่จะขอใหเราบอกคุณวาขอมูลสวนบุคคลที่เรารวบรวมใชเปดเผยและขาย
สิทธิใ์นการรองขอการลบ นอกจากน้ีคุณยังมีสิทธิท์ี่จะขอลบขอมูลสวนบุคคลในความครอบครองของเราโดยมีขอยกเวนบางประการ โปรดทราบวาคําขอลบขอมูลในบางกรณีอาจสงผลตอการใชบริการ Steam ของคุณและเราอาจปฏิเสธที่จะลบขอมูลดวยเหตุผลที่กําหนดไวในนโยบายความเปนสวนตัวน้ีหรือดวยเหตุผลที่
CCPA อนุญาต สิทธิอื่นๆ นอกจากน้ี CCPA ยังใหสิทธิแ์กผูอยูอาศัยในรัฐแคลิฟอรเนียในการเลือกไมขายขอมูลสวนบุคคลของพวกเขา ขอ 5(2) จะถูกแทนที่ดวยสิ่งตอไปน้ี นอกจากน้ีคุณยังมีสิทธิท์ี่จะไดรับแจงการปฏิบัติของเราโดยการรวบรวมหรือกอนที่จะรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณ ในที่สุดคุณมีสิทธิที่จะไมเลือก
ปฏิบัติสําหรับการใชสิทธิของคุณภายใต CCPA การใชสิทธิของคุณ วิธีหลักในการเขาถึง จัดการ หรือลบขอมูลสวนบุคคลคือผานแดชบอรดความเปนสวนตัวตามที่กําหนดไวในขอ 6 ของนโยบายน้ี ลูกคาอาจลบบัญชี Steam และขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของตามที่อธิบายไวในสวนที่ 6.3 ของนโยบายความเปนสวนตัวน้ี หาก
คุณไมสามารถเขาถึงหรือลบขอมูลผานแดชบอรดความเปนสวนตัวคุณสามารถติดตอเราเพื่อขอใชสิทธิเ์หลาน้ี หากตองการยืนยันตัวตน คุณจะตองเขาสูระบบบัญชีผูใช Steam เพื่อใชแบบฟอรม ในที่สุดคุณสามารถติดตอเราดวยคําขอ questions@valvesoftware.com กอนที่คุณจะสามารถเขาถึงหรือรับขอมูลสวนบุคคลหรือ
คําขอใด ๆ ทางอีเมลคุณตองยืนยันตัวตนของคุณโดยใชกระบวนการพิสูจนความเปนเจาของที่อธิบายไวใน คุณสามารถกําหนดตัวแทนที่ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรหรือโดยพร็อกซีเพื่อขอใชสิทธิข์องคุณภายใต CCPA ในนามของคุณ กอนที่จะยอมรับคําขอดังกลาวจากตัวแทนเราตองการ เพื่อใหหลักฐานวาคุณ
อนุญาตใหเขาดําเนินการในนามของคุณและอาจตองยืนยันตัวตนของคุณโดยตรงกับเรา เอกลักษณ แหลงที่มาวัตถุประสงคและผูรับขอมูลที่เรารวบรวม ในชวง 12 เดือนที่ผานมาเราไดรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามขอ 3 ของนโยบายความเปนสวนตัวน้ี แหลงที่มาของการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและวัตถุประสงคที่เรา
รวบรวมและประมวลผลตามที่กําหนดไวในขอ 2 ในชวง 12 เดือนที่ผานมาเราไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแตละประเภทเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจแกบุคคลที่สามในศตวรรษที่ 5 วันที่ของเวอรชัน: 1. 2020 คําจํากัดความตอไปน้ีที่เราพูดถึงขอมูลสวนบุคคลตอไปน้ีเปนขอมูลที่อาจระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคล (ขอมูลสวน
บุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได) หรือที่อาจเกี่ยวของกับคุณโดยทางออมโดยเชื่อมโยงไปยังขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได วาลวยังประมวลผลขอมูลที่ไมระบุชื่อรวมหรือไมเพื่อวิเคราะหและสรางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคารูปแบบการใชงานและขอมูลประชากรเปนกลุมหรือบุคคล ขอมูลที่ไมระบุชื่อดังกลาวไม
อนุญาตใหคุณระบุลูกคาที่เกี่ยวของ วาลวอาจหรืออาจไมแบงปนขอมูลที่ไมระบุชื่อกับบุคคลที่สาม 2. ทําไม Valve จึงรวบรวมและประมวลผลขอมูล Valve รวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุผลดังตอไปน้ี: (ก) (ข) ในกรณีที่จําเปนตองปฏิบัติตามขอผูกพันทางกฎหมายภายใตกฎหมายภาษี (เชน ภาระหนาที่ของ
เราในการเก็บขอมูลบางอยางภายใตกฎหมายภาษี); (ค) หากมีความจําเปนสําหรับผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายและถูกตองตามกฎหมายของ Valve หรือบุคคลที่สาม (เชนผลประโยชนของลูกคาอื่น ๆ ของเรา) (เชนผลประโยชนของลูกคาอื่น ๆ ของเรา) เวนแตผลประโยชนดังกลาวจะถูกแทนที่โดยผลประโยชนและสิทธิที่
ชอบดวยกฎหมายที่มีอยูของคุณ หรือ (ง) หากคุณไดรับความยินยอมจากคุณ เหตุผลเหลาน้ีสําหรับการรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะกําหนดและ จํากัด ขอมูลสวนบุคคลที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช (ดูสวนที่ 3 ดานลาง) ระยะเวลาที่เราจัดเก็บ (สวนที่ 4 ดานลาง) ผูที่สามารถเขาถึงได (สวนที่ 5 ดานลาง) และสิทธิ ์
และกลไกการควบคุมอื่น ๆ ที่มีใหคุณในฐานะผูใช (สวนที่ 6 ดานลาง) 3. ประเภทและแหลงขอมูลที่เราเก็บรวบรวมขอมูลบัญชีพื้นฐาน 3.1 เมื่อคุณตัง้คาบัญชี Valve จะรวบรวมที่อยูอีเมลและประเทศที่พํานักของคุณ คุณตองใสชื่อผูใชและรหัสผานดวย ขอมูลน้ีจําเปนตอการลงทะเบียนบัญชีผูใช Steam ของคุณ เมื่อคุณตัง้คา
บัญชีผูใชของคุณ คุณจะไดรับหมายเลขโดยอัตโนมัติ (Steam ID) ที่จะใชในภายหลังในลิงกบัญชีผูใชของคุณโดยไมเปดเผยขอมูลระบุตัวตนของคุณโดยตรง เราไมตองการใหคุณปอนหรือใชชื่อจริงของคุณเพื่อตัง้คาบัญชีผูใช Steam ของคุณ 3.2 ขอมูลการทําธุรกรรมและการชําระเงินเพื่อทําธุรกรรมบน Steam ใหเสร็จ
สมบูรณ (เชน การซื้อเน้ือหาและบริการการสมัครสมาชิกหรือกองทุน Steam Wallet ของคุณ) คุณอาจตองใหขอมูลการชําระเงินกับ Valve เพื่อเปดใชงานการทําธุรกรรม หากคุณชําระเงินดวยบัตรเครดิตคุณตองใหขอมูลบัตรเครดิตทั่วไปของ Valve (ชื่อที่อยูหมายเลขบัตรเครดิตวันหมดอายุและรหัสความปลอดภัย) ที่ Valve
ประมวลผลและสงตอไปยังผูใหบริการชําระเงินที่คุณเลือกเพื่อเปดใชงานการทําธุรกรรมและทําการตรวจสอบการฉอโกง ในทํานองเดียวกัน Valve ไดรับขอมูลจากผูใหบริการชําระเงินดวยเหตุผลเดียวกัน 3.3 ขอมูลอื่นๆ ที่คุณสง รวบรวม และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจนเมื่อคุณใหขอมูลสวนบุคคลกับเราอยาง
ชัดเจน หรือสงเปนสวนหน่ึงของการสื่อสารกับผูอื่นผาน Steam เชน ในฟอรัมชุมชน Steam การแชท หรือเมื่อคุณใหคําติชมหรือเน้ือหาที่ผูใชสรางขึน้อื่นๆ ขอมูลน้ีรวมถึง: ขอมูลที่คุณโพสตแสดงความคิดเห็นหรือติดตามในเน้ือหาและบริการใด ๆ ของเรา ขอมูลที่สงผานการแชท ขอมูลที่คุณใหไวเมื่อคุณขอขอมูลหรือการ
สนับสนุนจากเราหรือซื้อเน้ือหาและบริการจากเรา รวมถึงขอมูลที่จําเปนในการประมวลผลคําสั่งซื้อของคุณกับผูขายการชําระเงินรายน้ัน หรือในกรณีของสินคาทางกายภาพที่มีตัวสงตอ ขอมูลที่คุณใหไวเมื่อคุณเขารวมในการแขงขัน ทัวรนาเมนต และการแขงขัน หรือตอบแบบสํารวจ เชน ขอมูลการติดตอของคุณ เมื่อคุณ
ใชไคลเอ็นต Steam และเว็บไซต เราจะเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันผานการโตตอบกับเว็บไซต เน้ือหา และบริการที่ใหบริการโดย Steam ขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง แตไม จํากัด เพียงขอมูลเบราวเซอรและอุปกรณการโตตอบทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติและขอมูลการใชงานแอพ ในทํานองเดียวกันเรา
ติดตามกระบวนการของคุณผานเว็บไซตและแอพของเราเพื่อตรวจสอบวาคุณไมใชหุนยนตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา 3.5 การใชเกมและการสมัครสมาชิกอื่น ๆ ของคุณเพื่อใหบริการแกคุณเราตองรวบรวมจัดเก็บและใชขอมูลที่แตกตางกันเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเน้ือหาและบริการของเรา ขอมูลเน้ือหา
ประกอบดวย Steam ID ของคุณและสิ่งที่เรียกวาสถิติเกม ในระหวางสถิติเกมคุณสามารถดูการตัง้คาของเกมความคืบหนาของเกม ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณที่คุณกําลังใช รวมถึงระบบปฏิบัติการที่คุณใช การตัง้คาอุปกรณ รหัสอุปกรณที่ไมซ◌ํากัน และขอมูลการขัดของ 3.6 การติดตามขอมูลและคุกกีเ้ราใชคุกกีซ้ึง่เปนไฟล
ขอความที่วางบนคอมพิวเตอรของคุณและเทคโนโลยีที่คลายกัน (เชนเว็บบีคอนพิกเซลแท็กโฆษณาและตัวระบุอุปกรณ) เพื่อชวยเราวิเคราะหวาผูใชใชบริการของเราอยางไรและ เราใหบริการเพื่อปรับปรุงการตลาดการวิเคราะหหรือฟงกชั่นเว็บไซตของคุณ การใชคุกกีเ้ปนมาตรฐานบนอินเทอรเนต็ แมวาเว็บเบราวเซอรสวน
ใหญจะยอมรับคุกกีโ้ดยอัตโนมัติ แตการตัดสินใจวาจะยอมรับคุกกีเ้หลาน้ันเปนของคุณหรือไม คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาเบราวเซอรของคุณเพื่อปองกันไมใหไดรับคุกกีห้รือแจงใหคุณทราบเมื่อมีการสงคุกกีถ้ึงคุณ คุณสามารถปฏิเสธที่จะใชคุกกีโ้ดยเลือกการตัง้คาที่เหมาะสมสําหรับเบราวเซอรของคุณ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการใชคุกกีใ้นแตละเบราวเซอร ใหดูที่ อยางไรก็ตามโปรดทราบวาหากคุณทําเชนน้ีคุณอาจไมสามารถเขาถึงฟงกชั่นเต็มรูปแบบของเว็บไซตของเราได เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการใด ๆ ของเราเซิรฟเวอรของเราจะบันทึกที่อยู IP ของคุณซึง่เปนหมายเลขที่กําหนดใหกับเครือขายที่คอมพิวเตอรของ
คุณเปนสวนหน่ึงโดยอัตโนมัติ 3.7 คําแนะนําเน้ือหาเพื่อวัตถุประสงคในขอ 3(1) และ (2) และ (3) และ (3) และ (3) และ (3) และ (3) สิ่งน้ีทําเพื่อปรับปรุงประสบการณของลูกคา คุณสามารถปองกันไมใหขอมูลของคุณถูกประมวลผลดวยวิธีน้ีไดโดยการปดการโหลดหนารานคา Steam และการแจงเตือน Steam โดยอัตโนมัติใน
สวนอินเทอรเฟซของการตัง้คาลูกคา Steam หากคุณยินยอมโดยเฉพาะหรือหากไดรับอนุญาตอยางชัดแจงจากกฎหมายการตลาดทางอีเมล Valve อาจสงขอความทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่ Valve นําเสนอไปยังที่อยูอีเมลของคุณ ในกรณีเชนน้ีเราอาจใชขอมูลที่เรารวบรวมเพื่อปรับแตงขอความทางการ
ตลาดดังกลาวและรวบรวมขอมูลวาคุณเปดขอความเหลาน้ีหรือไมและลิงกใดที่คุณติดตามในขอความของพวกเขา คุณสามารถยกเลิกการสมัครหรือเพิกถอนความยินยอมในการรับอีเมลทางการตลาดไดตลอดเวลาโดยการเพิกถอนความยินยอมของคุณในหนาเดียวกับที่คุณใหไวกอนหนาน้ีหรือโดยคลิกที่ลิงกยกเลิกการ
สมัครในอีเมลทางการตลาดแตละฉบับ 3.8 ขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจจับการละเมิดเรารวบรวมขอมูลบางอยางที่จําเปนในการตรวจจับตรวจสอบและปองกัน SSA และกฎหมายที่ใชบังคับ (การละเมิด) ขอมูลน้ีจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจจับตรวจสอบปองกันและตามความเหมาะสมที่เกี่ยวของกับการละเมิดดัง
กลาวและจะถูกเก็บไวในชวงเวลาขัน้ต◌ําที่จําเปนสําหรับวัตถุประสงคน้ีเทาน้ัน หากขอมูลระบุวามีการละเมิดเราจะยังคงจัดเก็บขอมูลในสถานประกอบการการออกกําลังกายหรือการปองกันการเรียกรองทางกฎหมายในชวงระยะเวลาจํากัดที่เกี่ยวของหรือจนกวาคดีทางกฎหมายจะไดรับการแกไข โปรดทราบวาขอมูลเฉพาะที่
เก็บไวเพื่อจุดประสงคน้ีไมสามารถเปดเผยตอคุณไดหากการเปดเผยสงผลกระทบตอกลไกที่เราตรวจพบตรวจสอบและปองกันดังกลาว 4. ระยะเวลาของการจัดเก็บขอมูลเราจะจัดเก็บขอมูลของคุณตราบเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลหรือในกรณีที่กฎหมายที่ใชบังคับตองมี
ระยะเวลาการเก็บรักษาและการเก็บรักษาที่ยาวนานขึน้สําหรับระยะเวลาการเก็บรักษาและการเก็บรักษาตามกฎหมาย ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะถูกลบบล็อกหรือไมเปดเผยตามกฎหมายที่บังคับใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง: หากคุณยุติบัญชีผูใช Steam ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะถูกลบเวนแตขอกําหนดทางกฎหมายหรือ
วัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายอื่น ๆ จะอนุญาตใหมีการจัดเก็บอีกตอไป ในบางกรณีขอมูลสวนบุคคลอาจไมถูกลบอยางสมบูรณเพื่อใหแนใจวามีความสอดคลองระหวางประสบการณการเลนเกมหรือตลาดชุมชน Steam ตัวอยางเชน การแขงขันที่คุณเลนที่มีผลตอขอมูลการจับคูของผูเลนคนอื่น และคะแนนของคุณจะไม
ถูกลบ แตความสัมพันธกับรายการที่ตรงกันเหลาน้ีจะถูกทําใหเปนแบบไมเสมอกันอยางถาวร โปรดทราบวา Valve มีหนาที่ตองเก็บขอมูลการทําธุรกรรมบางอยางภายใตกฎหมายการคาและภาษีตามกฎหมายเปนเวลาสูงสุดสิบ (10) ป หากคุณเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณหรือขอมูลสวน
บุคคลของเด็กเราจะลบขอมูลสวนบุคคลของคุณและขอมูลสวนบุคคลของเด็กโดยไมชักชาหากการรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลขึน้อยูกับความยินยอมที่ถอนออก หากคุณยังคงมีสิทธิที่จะคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเราจะตรวจสอบการคัดคานของคุณและลบขอมูลสวนบุคคลของคุณที่
ประมวลผลโดยคุณเพื่อวัตถุประสงคที่คุณคัดคานเวนแตจะมีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นสําหรับการประมวลผลและการเก็บรักษาขอมูลหรือหากกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดใหขอมูลถูกเก็บไว 5. ทุกคนที่เขาถึงขอมูลจะไมขายขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ตามเราอาจแบงปนหรือใหการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลทุกประเภทที่เรา



รวบรวมตามความจําเปนเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจตอไปน้ี 5.1 Valve และบริษัทยอยอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณซึง่กันและกันและอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณซึง่กันและกันตามวรรค 2 ขางตน ในกรณีที่มีการปรับโครงสรางการขายหรือการควบรวมกิจการเราอาจถายโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม
ที่เกี่ยวของตามกฎหมายที่บังคับใช 5.2 เราอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณกับผูใหบริการบุคคลที่สามที่ใหบริการลูกคาที่เกี่ยวของกับสินคาเน้ือหาและบริการที่เผยแพรผาน Steam เราจะใชขอมูลสวนบุคคลของคุณตามนโยบายความเปนสวนตัวน้ีและตราบเทาที่จําเปนในการใหบริการลูกคา 5.3 ตามมาตรฐาน
อินเทอรเนต็เราอาจแบงปนขอมูลบางอยาง (รวมถึงที่อยู IP ของคุณและการระบุเน้ือหา Steam ที่คุณตองการเขาถึง) กับผูใหบริการเครือขายบุคคลที่สามของเราที่ใหบริการเน้ือหาและบริการเซิรฟเวอรเกมดวย Steam ผูใหบริการเครือขายเน้ือหาของเราอนุญาตใหคุณ เชน เมื่อใช Steam โดยใชระบบเซิรฟเวอรแบบกระจายที่
สงเน้ือหาถึงคุณตามตําแหนงที่ตัง้ของคุณ 5.4 เว็บไซต Google Analytics ของเราใชการวิเคราะหของ Google ซึง่เปนบริการวิเคราะหเว็บที่จัดทําโดย Google, Inc. (Google) Google Analytics ใชคุกกีเ้พื่อชวยผูประกอบการเว็บไซตวิเคราะหวาผูเขาชมใชเว็บไซตอยางไร ขอมูลที่สรางขึน้โดยคุกกีเ้กี่ยวกับการใชเว็บไซตโดย
ผูเขาชมมักจะถูกสงและจัดเก็บโดย Google ไปยังเซิรฟเวอรในสหรัฐอเมริกา การไมสลายตัวของ Ip ถูกเปดใชงานบนเว็บไซตน้ี ที่อยู IP ของผูใชที่เยี่ยมชม Steam จะสัน้ลง เฉพาะในกรณีพิเศษที่อยู IP แบบเต็มจะถูกสงตอไปยังเซิรฟเวอรของ Google ในสหรัฐอเมริกาและยอใหสัน้ลงที่น่ัน ในนามของผูใหบริการเว็บไซต
Google ใชขอมูลน้ีเพื่อประเมินเว็บไซตสําหรับผูใชเพื่อสรางรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซตและเพื่อใหบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของเว็บไซตและการใชอินเทอรเนต็แกผูใหบริการเว็บไซต Google ไมไดเชื่อมโยงที่อยู IP ที่สงผาน Google Analytics กับขอมูลอื่น ๆ ที่ Google ถืออยู คุณสามารถปฏิเสธที่จะใชคุกกี้
โดยเลือกการตัง้คาที่เหมาะสมสําหรับเบราวเซอรของคุณ อยางไรก็ตามโปรดทราบวาในกรณีน้ีคุณอาจไมสามารถใชฟงกชันการทํางานเต็มรูปแบบของเว็บไซตได ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Analytics รวบรวมและใชขอมูลwww.google.com/policies/privacy/partnersของคุณ นอกจากน้ีคุณยังสามารถปองกันไม
ให Google รวบรวมและประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเว็บไซตของคุณโดยการดาวนโหลดและติดตัง้ปลัก๊อินเบราวเซอรผานลิงก 5.5 ขอมูลบางอยางที่เกี่ยวของกับบัญชีผูใช Steam ของคุณจะพรอมใชงานสําหรับผูเลนคนอื่นๆ และพันธมิตรของเราผาน Steamworks API ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลน้ีไดโดยการ
สอบถาม Steam ID ของคุณ อยางนอยชื่อบุคลิกภาพสาธารณะที่คุณเลือกคือการเปนตัวแทนของคุณบน Steam และภาพ Avatar ของคุณสามารถเขาถึงไดรวมถึงวาคุณถูกแบนสําหรับการโกงในเกมที่มีผูเลนหลายคนหรือไม คุณสามารถควบคุมความพรอมใชงานของขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณผานหนาโปรไฟลผูใชโซเชียล
ของ Steam ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะในหนาโปรไฟลของคุณจะพรอมใชงานโดยอัตโนมัติผาน Steamworks API นอกเหนือจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลวนักพัฒนาเกมและผูเผยแพรสามารถเขาถึงขอมูลบางอยางจาก Steamworks API ที่ชีนํ้าไปยังผูใชเกมที่พวกเขาเรียกใช ขอมูลน้ีมีทรัพยสินของคุณอยางนอย
ในเกมที่เปนปญหา ขึน้อยูกับบริการ Steamworks ที่ใชในเกมซึง่อาจรวมถึงขอมูลกระดานผูนําความคืบหนาของคุณในเกมความสําเร็จผูเลนหลายคน ขอมูลการจับคูองคประกอบในเกมและขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนในการใชงานเกมและใหการสนับสนุน หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Steamworks ที่เกมไดนําไปใช
โปรด บนหนารานคา แมวาเราจะไมแบงปนขอมูลการระบุตัวตนสวนบุคคลอยางรูเทาใด เชน ชื่อจริงหรือที่อยูอีเมลของคุณ ผาน Steamworks API ผาน Steamworks API ขอมูลทัง้หมดที่แชรในโปรไฟล Steam สาธารณะของคุณจะพรอมใชงานผาน API Steamworks รวมถึงขอมูลที่สามารถระบุตัวตนได 5.6 ชุมชน Steam
ประกอบดวยกระดานขอความ ฟอรัม และ/หรือพื้นที่สนทนาที่ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารซึง่กันและกันได เมื่อคุณโพสตขอความไปยังบอรดฟอรัมหรือพื้นที่แชทโปรดทราบวาขอมูลจะถูกเผยแพรสูสาธารณะทางออนไลน ดังน้ันความเสี่ยงของเขาเองจึงเปนเชนน้ัน หากคุณตองการโพสตขอมูลสวนบุคคล
ของคุณกับความประสงคของคุณในฟอรัมชุมชนของเราโปรดใชคุณสมบัติการรายงานและหนาความชวยเหลือของ Steam เพื่อขอลบออก 5.7 Valve อาจอนุญาตใหคุณเชื่อมโยงบัญชี Steam ของคุณกับบัญชีของบุคคลที่สาม หากคุณตกลงที่จะเชื่อมโยงบัญชี Valve อาจรวบรวมและรวมขอมูลที่ Valve ไดรับจากบุคคลที่สาม
กับขอมูลของบัญชีผูใช Steam ของคุณตามขอบเขตที่ไดรับอนุญาตจากความยินยอมของคุณ หากการเชื่อมโยงบัญชีจําเปนตองมีการถายโอนขอมูลสวนตัวจาก Valve ไปยังบุคคลที่สามเราจะแจงใหคุณทราบกอนที่จะทําลิงกและคุณจะไดรับโอกาสในการยินยอมใหมีการเชื่อมตอและถายโอนขอมูลของคุณ การใชขอมูลของ
คุณโดยบุคคลที่สามอยูภายใตนโยบายความเปนสวนตัวของบุคคลที่สามซึง่เราขอแนะนําใหคุณตรวจสอบ 5.8 Valve อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับคําสั่งศาลหรือกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดใหเราเปดเผยขอมูลดังกลาว 6. สิทธิและกลไกการควบคุมของคุณกฎหมายคุมครองขอมูลของเขตเศรษฐกิจ
ยุโรปแคลิฟอรเนียและดินแดนอื่น ๆ ใหสิทธิแ์กผูอยูอาศัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของพวกเขา ในขณะที่เขตอํานาจศาลอื่น ๆ อาจใหสิทธิท์างกฎหมายนอยลงเราทําใหเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใชสิทธิเ์หลาน้ีกับลูกคาของเราทั่วโลก เพื่อใหคุณสามารถใชสิทธิค์วามเปนสวนตัวของคุณไดงายเราใหสวนแยกตางหากใน
หนาการสนับสนุน Steam (แดชบอรดความเปนสวนตัว) สิ่งน้ีชวยใหคุณเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณชวยใหคุณสามารถแกไขและลบไดหากจําเปนและคัดคานการใชงานในที่ที่คุณรูสึกวาจําเปน หากตองการเขาถึงใหเขาสูระบบการสนับสนุน steam และเลือกบัญชีของฉัน -&gt; ขอมูลที่เกี่ยวของกับบัญชี Steam ของคุณ
ในกรณีสวนใหญ คุณสามารถเขาถึง จัดการ หรือลบขอมูลสวนบุคคลในแดชบอรดความเปนสวนตัว แตคุณสามารถใชขัน้ตอนในสวนที่ 8 ดานลาง ในฐานะผูอยูอาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรปคุณมีสิทธิต์อไปน้ีในขอมูลสวนบุคคลของคุณ: 6.1 คุณมีสิทธิเ์ขาถึงขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เชน ฟรี (i) (i) (ii) การเขาถึงและ/หรือ
(iii) สําเนาของขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรักษาไว คุณสามารถใชสิทธิใ์นการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลผานแดชบอรดความเปนสวนตัว หากคําขอเกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นหรือไมมีมูลความจริงหรือมากเกินไปเราขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่เหมาะสม (โดยคํานึงถึงคาใชจายในการบริหารของการ
รับขอมูลหรือการสื่อสารหรือการดําเนินการที่รองขอ) หรือปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําขอ 6.2 สิทธิในการแกไข หากเราประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเรามุงมั่นที่จะตรวจสอบใหแนใจวาเราใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของคุณถูกตองและเปนปจจุบันเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ถา
ขอมูลสวนบุคคลของคุณไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 6.3 สิทธิในการลบ คุณมีสิทธิท์ี่จะลบขอมูลสวนบุคคลของคุณหากเหตุผลในการรวบรวมขอมูล (ดูสวนที่ 2 ขางตน) ไมมีอยูอีกตอไปหรือหากมีเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ สําหรับการลบ สําหรับองคประกอบบางอยางของขอมูลสวนบุคคลโปรดอานผานแดชบอรดความเปน
สวนตัวหรือขอลบผานหนาการสนับสนุน Steam นอกจากน้ีคุณยังสามารถขอลบบัญชีผูใช Steam ของคุณผานหนาการสนับสนุน Steam อันเปนผลมาจากการลบบัญชีผูใช Steam ของคุณคุณจะสูญเสียการเขาถึงบริการ Steam รวมถึงบัญชีผูใช Steam การสมัครสมาชิกและขอมูลเกี่ยวกับเกมที่เกี่ยวของกับบัญชีผูใช Steam
ของคุณรวมถึงความเปนไปไดในการเขาถึงบริการอื่น ๆ ที่คุณใชกับบัญชีผูใช Steam ของคุณ เราอนุญาตใหคุณกูคืนบัญชีผูใช Steam ของคุณภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากคําขอเพื่อลบบัญชีผูใช Steam ของคุณ คุณสมบัติน้ีชวยใหคุณไมสูญเสียบัญชีของคุณโดยไมตัง้ใจเพราะคุณสูญเสียขอมูลประจําตัวบัญชีของคุณหรือ
เน่ืองจากการแฮ็ค ในชวงระยะเวลาการระงับเราสามารถสรุปกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณริเริ่มกอนที่จะสงคําขอเพื่อลบบัญชีผูใช Steam ของคุณ หลังจากระยะเวลาผอนผันขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชีของคุณจะถูกประมวลผลใน EDT ที่ 4 ขาง ตน ในบางกรณีการลบบัญชีผูใช Steam ของคุณและทํา
ใหการลบขอมูลสวนบุคคลของคุณมีความซับซอน กลาวคือ หากบัญชีของคุณอยูในธุรกิจกับ Valve เน่ืองจากการทํางานกับนักพัฒนาเกม คุณจะลบบัญชีผูใช Steam ไดก็ตอเมื่อคุณไดมอบสิทธิบ์ทบาทน้ีใหกับผูใชรายอื่นหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจเทาน้ัน ในบางกรณีโดยคํานึงถึงความซับซอนและจํานวนแอปพลิเคชัน
ระยะเวลาในการลบขอมูลสวนบุคคลอาจขยายไดถึงสองเดือน 6.4 สิทธิในการใหวัสดุsimiationของ หากการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณขึน้อยูกับสวนที่ 6 ของ GDPR / 2 ของนโยบายความเปนสวนตัว.cนโยบายการปกปองขอมูล หากคุณคัดคานเราจะไมประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณอีกตอไปเวนแตเราจะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ขอมูลมีความจําเปนสําหรับสถานประกอบการการออกกําลังกายหรือการปองกันการเรียกรองทางกฎหมาย คุณมีสิทธิท์ี่จะรองเรียนตอหนวยงานกํากับดูแล 6.5 สิทธิใ์นการจํากัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลคุณมีสิทธิท์ี่จะไดรับขอมูลสวนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสรางที่ใชกันทั่วไปและ
เครื่องอานไดและสิทธิใ์นการถายโอนขอมูลดังกลาวไปยังผูควบคุมอื่นในรูปแบบที่มีโครงสรางที่ใชกันทั่วไปและอานดวยเครื่องและคุณมีสิทธิท์ี่จะถายโอนขอมูลดังกลาวไปยังผูควบคุมอื่นในกรอบของบทความ 20 ของ GDPR วาลวใชแดชบอรดความเปนสวนตัวเพื่อทําใหขอมูลสวนบุคคลของคุณพรอมใชงานในรูปแบบ
HTML ที่มีโครงสรางผานแดชบอรดความเปนสวนตัวที่อธิบายไวขางตน 6.7 สิทธิในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของคุณหลังการตายหากกฎหมายคุมครองขอมูลของฝรั่งเศสมีผลบังคับใชกับคุณคุณมีสิทธิที่จะกําหนดแนวทางสําหรับการเก็บรักษาการลบและการถายโอนขอมูลสวนบุคคลหลังจากการเสียชีวิตของคุณตาม
ขอ 7 ของขอตกลง 1978 Sombre เด็กอายุขัน้ต◌ําสําหรับการสรางบัญชีผูใช Steam คือ 13 ป วาลวไมไดรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเด็กอายุมากกวาน้ีอยางรูเทาใด หากบางประเทศใชการจํากัดอายุที่สูงขึน้ในการรวบรวมขอมูลสวนบุคคล Valve จะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองกอนที่จะสรางบัญชีผูใช Steam และ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ วาลวสนับสนุนใหผูปกครองสั่งใหลูก ๆ ของพวกเขาไมเคยปลอยขอมูลสวนบุคคลออนไลน 8.ติดตอ: คุณสามารถติดตอเจาหนาที่ปองกันขอมูลของวาลวที่ที่อยูตอไปน้ีของ ในขณะที่ตรวจสอบคําขอที่สงในจดหมายโปรดทราบวาเพื่อตอสูกับการฉอโกงการลวงละเมิดและการขโมยขอมูลประ
จําตัวการเขาถึงการแกไขหรือลบขอมูลเปนไปไดโดยการเขาสูระบบดวยบัญชีผูใช Steam ของคุณ และเลือกรายการเมนู -&gt; ดูบัญชีของฉัน -&gt; ขอมูลบัญชี วาลวคอรปอเรชั่น Att. เจาหนาที่คุมครองขอมูล P.O. Box 1688 Bellevue, WA 98009 ตัวแทนยุโรปสําหรับปญหาการปกปองขอมูล: วาลว GmbH Att. กฎหมาย
Rödingsmarkt 9 D-20459 ฮัมบูรกเยอรมนี 9. ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูใชจากเขตเศรษฐกิจยุโรป, สหราชอาณาจักรและสวิสวาลวและ TR Technical Services Inc. ซึง่เปนบริษัทยอยของสหรัฐอเมริกา (วาลวดวยกัน) 100% สอดคลองกับกรอบการคุมครองความเปนสวนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและสวิส-สหรัฐ
อเมริกา กรอบงานโลความเปนสวนตัวสําหรับการรวบรวมการใชและการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่โอนโดยกระทรวงพาณิชยของสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอรแลนดไปยังสหรัฐอเมริกา วาลวไดรับการรับรองจากกรมการคาวาเปนไปตามหลักการของโลความเปนสวนตัว หากมีความขัดแยงระหวางขอ
กําหนดของนโยบายความเปนสวนตัวน้ีและหลักการโลความเปนสวนตัวหลักการโลความเปนสวนตัวจะมีผลบังคับใช เมื่อตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลความเปนสวนตัว และเพื่อดูการรับรอง, เยี่ยมชม ของ ตามหลักการของ Privacy Shield Valve จะดําเนินการแกไขขอรองเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมหรือการใชขอมูลสวน
บุคคลของคุณ บุคคลในสหภาพยุโรปและสวิสที่มีคําถามหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบาย Privacy Shield ของเราตองติดตอ Valve ที่น่ีกอน หากคุณยังไมไดแกไขปญหาความเปนสวนตัวหรือการใชขอมูลที่ไมไดรับการจัดการอยางถูกตองโปรดติดตอผูใหบริการระงับขอพิพาทของบุคคลที่สามของเราซึง่ตัง้อยูในสหรัฐอเมริกา
( ตามที่กําหนดไวในเอกสารการคุมครองความเปนสวนตัว ( การเรียกรองที่เหลือบางอยางอาจไมไดรับการแกไขในรูปแบบอื่น และอาจเปนอนุญาโตตุลาการบังคับ ในกรณีเชนน้ีเราจะทําใหตัวเลือกอนุญาโตตุลาการมีใหคุณ หลักการโลความเปนสวนตัวอธิบายความรับผิดชอบของ Valve สําหรับขอมูลสวนบุคคลที่ตอมาสงถึง
ตัวแทนบุคคลที่สาม ภายใตหลักการ Valve จะยังคงตองรับผิดหากตัวแทนบุคคลที่สามประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในลักษณะที่ไมสอดคลองกับหลักการเวนแต Valve จะพิสูจนวาจะไมรับผิดชอบตอเหตุการณที่ทําใหเกิดความเสียหาย คณะกรรมาธิการการคาของรัฐบาลกลางมีเขตอํานาจเหนือการปฏิบัติตามขอกําหนดของ
Valve กับ Privacy Shield 10. ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูใชแคลิฟอรเนีย CCPA ใหสิทธิค์วามเปนสวนตัวบางอยางแกผูอยูอาศัยในรัฐแคลิฟอรเนียที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เรามุงมั่นที่จะเคารพสิทธิเหลาน้ีและเคารพ CCPA ดานลางน้ีคือสิทธิและแนวทางปฏิบัติของ Valve ที่เกี่ยวของกับพวกเขา คุณมีสิทธิ ์
ที่จะรู ภายใต CCPA คุณมีสิทธิท์ี่จะขอใหเราบอกคุณวาขอมูลสวนบุคคลที่เรารวบรวมใชเปดเผยและขาย สิทธิใ์นการรองขอการลบ นอกจากน้ีคุณยังมีสิทธิท์ี่จะขอลบขอมูลสวนบุคคลในความครอบครองของเราโดยมีขอยกเวนบางประการ โปรดทราบวาคําขอลบขอมูลในบางกรณีอาจสงผลตอการใชบริการ Steam ของคุณ
และเราอาจปฏิเสธที่จะลบขอมูลดวยเหตุผลที่กําหนดไวในนโยบายความเปนสวนตัวน้ีหรือดวยเหตุผลที่ CCPA อนุญาต สิทธิอื่นๆ นอกจากน้ี CCPA ยังใหสิทธิแ์กผูอยูอาศัยในรัฐแคลิฟอรเนียในการเลือกไมขายขอมูลสวนบุคคลของพวกเขา ขอ 5(2) จะถูกแทนที่ดวยสิ่งตอไปน้ี นอกจากน้ีคุณยังมีสิทธิท์ี่จะไดรับแจงการปฏิบัติ
ของเราโดยการรวบรวมหรือกอนที่จะรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณ ในที่สุดคุณมีสิทธิที่จะไมเลือกปฏิบัติสําหรับการใชสิทธิของคุณภายใต CCPA การใชสิทธิของคุณ วิธีหลักในการเขาถึง จัดการ หรือลบขอมูลสวนบุคคลคือผานแดชบอรดความเปนสวนตัวตามที่กําหนดไวในขอ 6 ของนโยบายน้ี ลูกคาสามารถลบบัญชี
Steam และที่เกี่ยวของได ตามที่อธิบายไวในขอ 6.3 ของนโยบายความเปนสวนตัวน้ี หากคุณไมสามารถเขาถึงหรือลบขอมูลผานแดชบอรดความเปนสวนตัวคุณสามารถติดตอเราเพื่อขอใชสิทธิเ์หลาน้ีโดยใชแบบฟอรมที่คุณพบ ใช . หากตองการยืนยันตัวตน คุณจะตองเขาสูระบบบัญชีผูใช Steam เพื่อใชแบบฟอรม ในที่สุด
คุณสามารถติดตอเราดวยคําขอ questions@valvesoftware.com กอนที่คุณจะสามารถเขาถึงหรือรับขอมูลสวนบุคคลหรือคําขอใด ๆ ทางอีเมลคุณตองยืนยันตัวตนของคุณโดยใชกระบวนการพิสูจนความเปนเจาของที่อธิบายไวใน คุณสามารถกําหนดตัวแทนที่ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรหรือโดยพร็อกซีเพื่อขอใชสิทธิ ์
ของคุณภายใต CCPA ในนามของคุณ กอนที่จะยอมรับคําขอดังกลาวจากตัวแทนเราตองการใหตัวแทนแสดงหลักฐานวาคุณอนุญาตใหเขาดําเนินการในนามของคุณและอาจตองยืนยันตัวตนของเขาโดยตรงกับเรา หมวดหมูแหลงที่มาวัตถุประสงคและผูรับขอมูลที่เรารวบรวม ในชวง 12 เดือนที่ผานมาเราไดรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลตามขอ 3 ของนโยบายความเปนสวนตัวน้ี แหลงที่มาของการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและวัตถุประสงคที่เรารวบรวมและประมวลผลตามที่กําหนดไวในขอ 2 ในชวง 12 เดือนที่ผานมาเราไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแตละประเภทเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจแกบุคคลที่สามในศตวรรษที่ 5 วันที่แกไข: 28 กรกฎาคม
2020 หนา 10 แนะนํา STAR WARS™: ผูพัฒนา Squadrons: ผูเผยแพรแรงจูงใจ: ศิลปะอิเล็กทรอนิกสรีวิวทัง้หมด: สวนใหญเปนบวก (15,757) ผูพัฒนาการเก็บเกี่ยวเหล็ก: สํานักพิมพศิลปะ KING: Deep Silver รีวิวทัง้หมด: สวนใหญเปนบวก (316 316)7) Destiny 2: Shadowkeep Developer: Bungie Publisher: Bungie รีวิว
ทัง้หมด: สวนใหญเปนลบ (2716) Tom Clancy's Rainbow Six® ผูพัฒนาลอม: สํานักพิมพ Ubisoft Montreal: Ubisoft รีวิวทัง้หมด: เปนบวกมาก (685,496) ใหม! - เรียกดูประเภทหรือธีมโปรโมชั่นฤดูหนาวดูเกมทัง้หมดในรายการที่อยากได Live We ไมมีคําแนะนําสวนตัวสําหรับคุณตอนน้ีเราสามารถเสนอชื่อที่แตกตางกันสอง
สามเกมหากคุณเลนเกมหลายเกม คุณยังคงทําเงินไดมากกวาน้ีหรือไม? ดูเกมสุม เราไมมีคําแนะนําใด ๆ ที่น่ีที่เราสามารถแสดงใหคุณเห็น บางทีมันอาจจะเปนความผิดพลาด หรืออาจจะไมมีการบันทึกเวลาเลนเกม คุณสามารถกดการปรับปรุงหรือกลับมาเมื่อคุณเลนแลว บางทีคุณอาจตองการเห็นเกมสุม? หนา 11 Valve
เคารพความเปนสวนตัวของผูเขาชมออนไลนและผลิตภัณฑและบริการของลูกคาและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปกปองขอมูลของคุณรวมถึง แตไม จํากัด เพียงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลผูบริโภคของรัฐแคลิฟอรเนีย (CCPA) ระเบียบการคุมครองขอมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) และกรอบการคุมครองความ
เปนสวนตัวของสวิสและสหภาพยุโรป 1. คําจํากัดความตอไปน้ีที่เราพูดถึงขอมูลสวนบุคคลตอไปน้ีเปนเรื่องเกี่ยวกับขอมูลที่อาจระบุวาคุณเปนบุคคล (ขอมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล) หรือที่อาจเกี่ยวของกับคุณโดยทางออมโดยการใหขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได วาลวยังประมวลผลกระบวนการ หรือไมวิเคราะหและสราง
สถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาพฤติกรรมการใชงานและขอมูลประชากรเปนกลุมหรือบุคคล ขอมูลที่ไมระบุชื่อดังกลาวไมอนุญาตใหคุณระบุลูกคาที่เกี่ยวของ วาลวอาจหรืออาจไมแบงปนขอมูลที่ไมระบุชื่อกับบุคคลที่สาม 2. ทําไม Valve จึงรวบรวมและประมวลผลขอมูล Valve รวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดวย
เหตุผลดังตอไปน้ี: (ก) (ข) ในกรณีที่จําเปนตองปฏิบัติตามขอผูกพันทางกฎหมายภายใตกฎหมายภาษี (เชน ภาระหนาที่ของเราในการเก็บขอมูลบางอยางภายใตกฎหมายภาษี); (ค) หากมีความจําเปนสําหรับผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายและถูกตองตามกฎหมายของ Valve หรือบุคคลที่สาม (เชนผลประโยชนของลูกคาอื่น ๆ
ของเรา) (เชนผลประโยชนของลูกคาอื่น ๆ ของเรา) เวนแตผลประโยชนดังกลาวจะถูกแทนที่โดยผลประโยชนและสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายที่มีอยูของคุณ หรือ (ง) หากคุณไดรับความยินยอมจากคุณ เหตุผลเหลาน้ีสําหรับการรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะกําหนดและ จํากัด ขอมูลสวนบุคคลที่เรารวบรวมและวิธีที่
เราใช (ดูสวนที่ 3 ดานลาง) ระยะเวลาที่เราจัดเก็บ (สวนที่ 4 ดานลาง) ผูที่สามารถเขาถึงได (สวนที่ 5 ดานลาง) และสิทธิแ์ละกลไกการควบคุมอื่น ๆ ที่มีใหคุณในฐานะผูใช (สวนที่ 6 ดานลาง) 3. ประเภทและแหลงขอมูลที่เราเก็บรวบรวมขอมูลบัญชีพื้นฐาน 3.1 เมื่อคุณตัง้คาบัญชี Valve จะรวบรวมที่อยูอีเมลและประเทศที่พํา
นักของคุณ คุณตองใสชื่อผูใชและรหัสผานดวย ขอมูลน้ีจําเปนตอการลงทะเบียนบัญชีผูใช Steam ของคุณ เมื่อคุณตัง้คาบัญชีของคุณบัญชีของคุณจะนําหมายเลข (Steam ID) ที่เราใชสําหรับลิงกบัญชีผูใชของคุณในภายหลังโดยไมเปดเผยขอมูลรหัสประจําตัวของคุณโดยตรงเกี่ยวกับคุณ เราไมตองการใหคุณปอนหรือใชชื่อ
จริงของคุณเพื่อตัง้คาบัญชีผูใช Steam ของคุณ 3.2 ขอมูลการทําธุรกรรมและการชําระเงินเพื่อทําธุรกรรมบน Steam ใหเสร็จสมบูรณ (เชน การซื้อเน้ือหาและบริการการสมัครสมาชิกหรือกองทุน Steam Wallet ของคุณ) คุณอาจตองใหขอมูลการชําระเงินกับ Valve เพื่อเปดใชงานการทําธุรกรรม หากคุณชําระเงินดวย
บัตรเครดิตคุณตองใหขอมูลบัตรเครดิตทั่วไปของ Valve (ชื่อที่อยูหมายเลขบัตรเครดิตวันหมดอายุและรหัสความปลอดภัย) ที่ Valve ประมวลผลและสงตอไปยังผูใหบริการชําระเงินที่คุณเลือกเพื่อเปดใชงานการทําธุรกรรมและทําการตรวจสอบการฉอโกง ในทํานองเดียวกัน Valve ไดรับขอมูลจากผูใหบริการชําระเงินดวย
เหตุผลเดียวกัน 3.3 ขอมูลอื่นๆ ที่คุณสงรวบรวมและ เมื่อคุณใหหรือสงใหเราอยางชัดเจนเปนสวนหน่ึงของการสื่อสารของคุณกับผูอื่นผาน Steam เชน ในฟอรัมชุมชน Steam การแชท คําติชม หรือเน้ือหาที่ผูใชสรางขึน้อื่นๆ ขอมูลน้ีจะตองรวมถึง: เน้ือหาและบริการ ขอมูลที่สงผานการแชท ขอมูลที่คุณใหไวเมื่อคุณขอขอมูล
หรือการสนับสนุนจากเราหรือซื้อเน้ือหาและบริการจากเรา รวมถึงขอมูลที่จําเปนในการประมวลผลคําสั่งซื้อของคุณกับผูขายการชําระเงินรายน้ัน หรือในกรณีของสินคาทางกายภาพที่มีตัวสงตอ ขอมูลที่คุณใหไวเมื่อคุณเขารวมในการแขงขัน ทัวรนาเมนต และการแขงขัน หรือตอบแบบสํารวจ เชน ขอมูลการติดตอของคุณ
เมื่อคุณใชไคลเอ็นต Steam และเว็บไซต เราจะเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันผานการโตตอบกับเว็บไซต เน้ือหา และบริการที่ใหบริการโดย Steam ขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง แตไม จํากัด เพียงขอมูลเบราวเซอรและอุปกรณการโตตอบทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติและขอมูลการใชงานแอพ ในทํานอง
เดียวกันเราติดตามกระบวนการของคุณผานเว็บไซตและแอพของเราเพื่อตรวจสอบวาคุณไมใชหุนยนตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา 3.5 การใชเกมและการสมัครสมาชิกอื่น ๆ ของคุณเพื่อใหบริการแกคุณเราตองรวบรวมจัดเก็บและใชขอมูลที่แตกตางกันเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเน้ือหาและบริการของเรา ขอมูล
เน้ือหาประกอบดวย Steam ID ของคุณและสิ่งที่เรียกวาสถิติเกม ในระหวางสถิติเกมเราคิดถึงการตัง้คาเกมความคืบหนาของเกมเวลาเกมและอุปกรณที่คุณใชรวมถึงระบบปฏิบัติการที่คุณใชการตัง้คาอุปกรณรหัสอุปกรณที่ไมซ◌ํากันและขอมูลความผิดพลาด 3.6 การติดตามขอมูลและคุกกีคุ้กกีซ้ึง่เปนไฟลขอความที่วางบน
คอมพิวเตอรของคุณและเทคโนโลยีที่คลายกัน (เชนเว็บบีคอนพิกเซลแท็กโฆษณาและตัวระบุอุปกรณ) เพื่อชวยเราวิเคราะหวาผูใชใชบริการของเราอยางไรและเพื่อปรับปรุงบริการที่เรานําเสนอเพื่อปรับปรุงการตลาดการวิเคราะหหรือฟงกชั่นเว็บไซต การใชคุกกีเ้ปนมาตรฐานบนอินเทอรเนต็ แมวาเว็บเบราวเซอรสวนใหญจะ
ยอมรับคุกกีโ้ดยอัตโนมัติ แตการตัดสินใจวาจะยอมรับคุกกีเ้หลาน้ันเปนของคุณหรือไม คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาเบราวเซอรของคุณเพื่อปองกันไมใหไดรับคุกกีห้รือแจงใหคุณทราบเมื่อมีการสงคุกกีถ้ึงคุณ คุณสามารถปฏิเสธที่จะใชคุกกีโ้ดยเลือกการตัง้คาที่เหมาะสมสําหรับเบราวเซอรของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับวิธีการจัดการการใชคุกกีใ้นแตละเบราวเซอร ใหดูที่ อยางไรก็ตามโปรดทราบวาหากคุณทําเชนน้ีคุณอาจไมสามารถเขาถึงฟงกชั่นเต็มรูปแบบของเว็บไซตของเราได เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการใด ๆ ของเราเซิรฟเวอรของเราจะบันทึกที่อยู IP ของคุณซึง่เปนหมายเลขที่กําหนดใหกับ คอมพิวเตอรเปนสวนหน่ึงของ 3.7 ขอเสนอ
แนะเน้ือหาตามมาตรา 3.3, คณะกรรมาธิการจะ, ตามบทบัญญัติของคําสั่งน้ี, คํานึงถึง คําแนะนําและขอเสนอ สิ่งน้ีทําเพื่อปรับปรุงประสบการณของลูกคา คุณสามารถปองกันไมใหขอมูลของคุณถูกประมวลผลดวยวิธีน้ีไดโดยการปดการโหลดหนารานคา Steam และการแจงเตือน Steam โดยอัตโนมัติในสวนอินเทอรเฟซ
ของการตัง้คาลูกคา Steam หากคุณยินยอมโดยเฉพาะหรือหากไดรับอนุญาตอยางชัดแจงจากกฎหมายการตลาดทางอีเมล Valve อาจสงขอความทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่ Valve นําเสนอไปยังที่อยูอีเมลของคุณ ในกรณีเชนน้ีเราอาจใชขอมูลที่เรารวบรวมเพื่อปรับแตงขอความทางการตลาดดังกลาวและ
รวบรวมขอมูลวาคุณเปดขอความเหลาน้ีหรือไมและลิงกใดที่คุณติดตามในขอความของพวกเขา คุณสามารถยกเลิกการสมัครหรือเพิกถอนความยินยอมในการรับอีเมลทางการตลาดไดตลอดเวลาโดยการเพิกถอนความยินยอมของคุณในหนาเดียวกับที่คุณใหไวกอนหนาน้ีหรือโดยคลิกที่ลิงกยกเลิกการสมัครในอีเมลทางการ
ตลาดแตละฉบับ 3.8 ขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจจับการละเมิดเรารวบรวมขอมูลบางอยางที่จําเปนในการตรวจจับตรวจสอบและปองกัน SSA และกฎหมายที่ใชบังคับ (การละเมิด) ขอมูลน้ีจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจจับตรวจสอบปองกันและตามความเหมาะสมที่เกี่ยวของกับการละเมิดดังกลาวและจะถูกเก็บไว
ในชวงเวลาขัน้ต◌ําที่จําเปนสําหรับวัตถุประสงคน้ีเทาน้ัน หากขอมูลระบุวามีการละเมิดเราจะยังคงจัดเก็บขอมูลในสถานประกอบการการออกกําลังกายหรือการปองกันการเรียกรองทางกฎหมายในชวงระยะเวลาจํากัดที่เกี่ยวของหรือจนกวาคดีทางกฎหมายจะไดรับการแกไข โปรดทราบวาเราจะไมเปดเผยขอมูลเฉพาะใด ๆ ที่
เก็บไวเพื่อจุดประสงคน้ีกับคุณหากการเปดเผยสงผลกระทบตอกลไกที่เราตรวจพบตรวจสอบและปองกันการละเมิดดังกลาว 4. ระยะเวลาของการจัดเก็บขอมูลเราจะจัดเก็บขอมูลของคุณตราบเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลหรือในกรณีที่กฎหมายที่ใชบังคับตองมีระยะเวลาการ
เก็บรักษาและการเก็บรักษาที่ยาวนานขึน้สําหรับระยะเวลาการเก็บรักษาและการเก็บรักษาตามกฎหมาย ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะถูกลบบล็อกหรือไมเปดเผยตามกฎหมายที่บังคับใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง: หากคุณยุติบัญชีผูใช Steam ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะถูกลบเวนแตขอกําหนดทางกฎหมายหรือวัตถุประสงคที่ถูกตอง
ตามกฎหมายอื่น ๆ จะอนุญาตใหมีการจัดเก็บอีกตอไป ในบางกรณีขอมูลสวนบุคคลอาจไมถูกลบอยางสมบูรณเพื่อใหแนใจวามีความสอดคลองระหวางประสบการณการเลนเกมหรือตลาดชุมชน Steam ตัวอยางเชน การแขงขันที่คุณเลนที่มีผลตอขอมูลการจับคูของผูเลนคนอื่น และคะแนนของคุณจะไมถูกลบ แตความสัมพันธ
กับรายการที่ตรงกันเหลาน้ีจะถูกทําใหเปนแบบไมเสมอกันอยางถาวร โปรดทราบวา Valve มีหนาที่ตองเก็บขอมูลการทําธุรกรรมบางอยางไวใน ไมเกินสิบ (10) ปภายใตกฎหมายการคาและภาษี หากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณซึง่คุณสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลสวนบุคคลของคุณ ที่น่ังของเด็กเราจะลบ
ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลสวนบุคคลของคุณออกจากลูกของคุณโดยไมลาชาเน่ืองจากการรวบรวมขอมูลและการประมวลผลความยินยอมที่ถอนของคุณ หากคุณยังคงมีสิทธิที่จะคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเราจะตรวจสอบการคัดคานของคุณและลบขอมูลสวนบุคคลของคุณที่ประมวลผลโดยคุณเพื่อ
วัตถุประสงคที่คุณคัดคานเวนแตจะมีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นสําหรับการประมวลผลและการเก็บรักษาขอมูลหรือหากกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดใหขอมูลถูกเก็บไว 5. ทุกคนที่เขาถึงขอมูลจะไมขายขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ตามเราอาจแบงปนหรือใหการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลทุกประเภทที่เรารวบรวมตามความจําเปนเพื่อ
วัตถุประสงคทางธุรกิจตอไปน้ี 5.1 Valve และบริษัทยอยอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณซึง่กันและกันและอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณซึง่กันและกันตามวรรค 2 ขางตน ในกรณีที่มีการปรับโครงสรางการขายหรือการควบรวมกิจการเราอาจถายโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวของตามกฎหมายที่
บังคับใช 5.2 เราอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณกับผูใหบริการบุคคลที่สามที่ใหบริการลูกคาที่เกี่ยวของกับสินคาเน้ือหาและบริการที่เผยแพรผาน Steam เราจะใชขอมูลสวนบุคคลของคุณตามนโยบายความเปนสวนตัวน้ีและตราบเทาที่จําเปนในการใหบริการลูกคา 5.3 ตามมาตรฐานอินเทอรเนต็เราอาจแบงปนขอมูล
บางอยาง (รวมถึงที่อยู IP ของคุณและการระบุเน้ือหา Steam ที่คุณตองการเขาถึง) กับผูใหบริการเครือขายบุคคลที่สามของเราซึง่ใหบริการเครือขายและบริการเซิรฟเวอรเกมที่เกี่ยวของกับ Steam ผูใหบริการเน้ือหาของเราอนุญาตใหคุณถายโอนเน้ือหาดิจิทัลที่คุณรองขอ เชน เมื่อใช Steam โดยใชระบบเซิรฟเวอรแบบ
กระจายที่สงผานเน้ือหาตามตําแหนงที่ตัง้ทางภูมิศาสตรของคุณ 5.4 เว็บไซต Google Analytics ของเราใชการวิเคราะหของ Google ซึง่เปนบริการวิเคราะหเว็บที่จัดทําโดย Google, Inc. (Google) Google Analytics ใชคุกกีเ้พื่อชวยผูประกอบการเว็บไซตวิเคราะหวาผูเขาชมใชเว็บไซตอยางไร ขอมูลที่สรางขึน้โดยคุกกีเ้กี่ยว
กับการใชเว็บไซตโดยผูเขาชมมักจะถูกสงและจัดเก็บโดย Google ไปยังเซิรฟเวอรในสหรัฐอเมริกา การไมสลายตัวของ Ip ถูกเปดใชงานบนเว็บไซตน้ี ที่อยู IP ของผูใชที่เยี่ยมชม Steam จะสัน้ลง เฉพาะในกรณีพิเศษที่อยู IP แบบเต็มจะถูกสงตอไปยังเซิรฟเวอรของ Google ในสหรัฐอเมริกาและยอใหสัน้ลงที่น่ัน ในนามของผูให
บริการเว็บไซต Google ใชขอมูลน้ีเพื่อประเมินเว็บไซตสําหรับผูใชเพื่อสรางรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซตและเพื่อใหบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของเว็บไซตและการใชอินเทอรเนต็แกผูใหบริการเว็บไซต Google ไม ที่อยู IP ที่สงผาน Google Analytics ดวยขอมูลอื่นๆ ที่ Google ถืออยู คุณอาจปฏิเสธคุกกี ้การ
ตัง้คาที่ถูกตองสําหรับเบราวเซอรของคุณ อยางไรก็ตามโปรดทราบวาในกรณีน้ีคุณอาจไมสามารถใชฟงกชันการทํางานเต็มรูปแบบของเว็บไซตได ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Analytics รวบรวมและใชขอมูลwww.google.com/policies/privacy/partnersของคุณ นอกจากน้ีคุณยังสามารถปองกันไมให Google
รวบรวมและประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเว็บไซตของคุณโดยการดาวนโหลดและติดตัง้ปลัก๊อินเบราวเซอรผานลิงก 5.5 ขอมูลบางอยางที่เกี่ยวของกับบัญชีผูใช Steam ของคุณจะพรอมใชงานสําหรับผูเลนคนอื่นๆ และพันธมิตรของเราผาน Steamworks API ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลน้ีไดโดยการสอบถาม Steam
ID ของคุณ อยางนอยชื่อบุคลิกภาพสาธารณะที่คุณเลือกคือการเปนตัวแทนของคุณบน Steam และภาพ Avatar ของคุณสามารถเขาถึงไดรวมถึงวาคุณถูกแบนสําหรับการโกงในเกมที่มีผูเลนหลายคนหรือไม คุณสามารถควบคุมความพรอมใชงานของขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณผานหนาโปรไฟลผูใชโซเชียลของ Steam ขอมูล
ที่เปดเผยตอสาธารณะในหนาโปรไฟลของคุณจะพรอมใชงานโดยอัตโนมัติผาน Steamworks API นอกเหนือจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลวนักพัฒนาเกมและผูเผยแพรสามารถเขาถึงขอมูลบางอยางจาก Steamworks API ที่ชีนํ้าไปยังผูใชเกมที่พวกเขาเรียกใช ขอมูลน้ีมีทรัพยสินของคุณอยางนอยในเกมที่เปนปญหา
ขึน้อยูกับบริการ Steamworks ที่ใชในเกมอาจรวมถึงขอมูลกระดานผูนําความคืบหนาของคุณในเกมความสําเร็จขอมูลการจับคูเกมผูเลนหลายคนองคประกอบในเกมและขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนในการเรียกใชเกมและการสนับสนุน หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Steamworks ที่เกมไดนําไปใชโปรดดูที่หนากลัวของ
รานคา แมวาเราจะไมแบงปนขอมูลการระบุตัวตนสวนบุคคลอยางรูเทาใด เชน ชื่อจริงหรือที่อยูอีเมลของคุณ ผาน Steamworks API ผาน Steamworks API ขอมูลทัง้หมดที่แชรในโปรไฟล Steam สาธารณะของคุณจะพรอมใชงานผาน API Steamworks รวมถึงขอมูลที่สามารถระบุตัวตนได 5.6 ชุมชน Steam ประกอบดวย
กระดานขอความ ฟอรัม และ/หรือพื้นที่สนทนาที่ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารซึง่กันและกันได เมื่อคุณโพสตขอความไปยังบอรดฟอรัมหรือพื้นที่แชทโปรดทราบวาขอมูลจะถูกเผยแพรสูสาธารณะทางออนไลน ดังน้ันความเสี่ยงของเขาเองจึงเปนเชนน้ัน หากคุณตองการโพสตขอมูลสวนบุคคลของคุณกับ
ความประสงคของคุณในฟอรัมชุมชนของเราโปรดใชคุณสมบัติการรายงานและหนาความชวยเหลือของ Steam เพื่อขอลบออก 5.7 Valve อาจอนุญาตใหคุณเชื่อมโยงบัญชี Steam ของคุณกับบัญชีของบุคคลที่สาม หากคุณตกลงที่จะเชื่อมโยงบัญชี Valve อาจรวบรวมและ ขอมูลที่ Valve ไดรับจากบุคคลที่สามดวยขอมูลของ
บัญชีผูใช Steam ของคุณตามขอบเขตที่ไดรับอนุญาตในเวลาที่คุณยินยอม หากการเชื่อมตอระหวางบัญชีจําเปน วาลวจะไดรับแจงเกี่ยวกับเรื่องน้ีกอนที่จะเชื่อมโยงและคุณจะไดรับโอกาสในการยินยอมใหเชื่อมโยงและถายโอนขอมูลของคุณ การใชขอมูลของคุณโดยบุคคลที่สามอยูภายใตนโยบายความเปนสวนตัวของ
บุคคลที่สามซึง่เราขอแนะนําใหคุณตรวจสอบ 5.8 Valve อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับคําสั่งศาลหรือกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดใหเราเปดเผยขอมูลดังกลาว 6. สิทธิและกลไกการควบคุมของคุณกฎหมายคุมครองขอมูลของเขตเศรษฐกิจยุโรปแคลิฟอรเนียและดินแดนอื่น ๆ ใหสิทธิแ์กผูอยูอาศัยที่
เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของพวกเขา ในขณะที่เขตอํานาจศาลอื่น ๆ อาจใหสิทธิท์างกฎหมายนอยลงเราทําใหเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใชสิทธิเ์หลาน้ีกับลูกคาของเราทั่วโลก เพื่อใหคุณสามารถใชสิทธิค์วามเปนสวนตัวของคุณไดงายเราใหสวนแยกตางหากในหนาการสนับสนุน Steam (แดชบอรดความเปนสวนตัว) สิ่ง
น้ีชวยใหคุณเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณชวยใหคุณสามารถแกไขและลบไดหากจําเปนและคัดคานการใชงานในที่ที่คุณรูสึกวาจําเปน หากตองการเขาถึงใหเขาสูระบบการสนับสนุน steam และเลือกบัญชีของฉัน -&gt; ขอมูลที่เกี่ยวของกับบัญชี Steam ของคุณ ในกรณีสวนใหญ คุณสามารถเขาถึง จัดการ หรือลบขอมูล
สวนบุคคลในแดชบอรดความเปนสวนตัว แตคุณสามารถใชขัน้ตอนในสวนที่ 8 ดานลาง ในฐานะผูอยูอาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรปคุณมีสิทธิต์อไปน้ีในขอมูลสวนบุคคลของคุณ: 6.1 คุณมีสิทธิเ์ขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณเชนคุณสามารถขอขอมูลฟรี (i) เกี่ยวกับวาขอมูลสวนบุคคลของคุณถูกเก็บไวหรือไม (ii) ไมวาคุณจะ
สามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลที่เก็บไวและ / หรือ (iii) ที่ซ◌ํากันของขอมูลสวนบุคคลที่เก็บไว คุณสามารถใชสิทธิใ์นการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลผานแดชบอรดความเปนสวนตัว หากคําขอเกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นหรือไมมีมูลความจริงหรือมากเกินไปเราขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่เหมาะสม
(โดยคํานึงถึงคาใชจายในการบริหารของการรับขอมูลหรือการสื่อสารหรือการดําเนินการที่รองขอ) หรือปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําขอ 6.2 สิทธิในการแกไข หากเราประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเรามุงมั่นที่จะตรวจสอบใหแนใจวาเราใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของคุณถูกตองและเปน
ปจจุบันเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ถาขอมูลสวนบุคคลของคุณไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 6.3 สิทธิในการลบ คุณมีสิทธิท์ี่จะลบขอมูลสวนบุคคลของคุณหากเหตุผลในการรวบรวมขอมูล (ดูสวนที่ 2 ขางตน) ไมมีอยูอีกตอไปหรือหากมีเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ สําหรับการลบ สําหรับองคประกอบบางอยางของขอมูลสวน
บุคคลโปรดอานผานแดชบอรดความเปนสวนตัวหรือขอลบผานหนาการสนับสนุน Steam คุณยังสามารถขอให บัญชีผูใช Steam ผานหนาการสนับสนุน Steam อันเปนผลมาจากการลบบัญชีผูใช Steam ของคุณคุณจะสูญเสียการเขาถึงบริการ Steam รวมถึงบัญชีผูใช Steam การสมัครสมาชิกและขอมูลเกี่ยวกับเกมที่
เกี่ยวของกับบัญชีผูใช Steam ของคุณรวมถึงความเปนไปไดในการเขาถึงบริการอื่น ๆ ที่คุณใชกับบัญชีผูใช Steam ของคุณ เราอนุญาตใหคุณกูคืนบัญชีผูใช Steam ของคุณภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากคําขอเพื่อลบบัญชีผูใช Steam ของคุณ คุณสมบัติน้ีชวยใหคุณไมสูญเสียบัญชีของคุณโดยไมตัง้ใจเพราะคุณสูญเสีย
ขอมูลประจําตัวบัญชีของคุณหรือเน่ืองจากการแฮ็ค ในชวงระยะเวลาการระงับเราสามารถสรุปกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณริเริ่มกอนที่จะสงคําขอเพื่อลบบัญชีผูใช Steam ของคุณ หลังจากระยะเวลาผอนผันขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชีของคุณจะถูกประมวลผลใน EDT ที่ 4 ขาง ตน ในบางกรณีการลบ
บัญชีผูใช Steam ของคุณและทําใหการลบขอมูลสวนบุคคลของคุณมีความซับซอน กลาวคือ หากบัญชีของคุณอยูในธุรกิจกับ Valve เน่ืองจากการทํางานกับนักพัฒนาเกม คุณจะลบบัญชีผูใช Steam ไดก็ตอเมื่อคุณไดมอบสิทธิบ์ทบาทน้ีใหกับผูใชรายอื่นหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจเทาน้ัน ในบางกรณีโดยคํานึงถึงความ
ซับซอนและจํานวนแอปพลิเคชันระยะเวลาในการลบขอมูลสวนบุคคลอาจขยายไดถึงสองเดือน 6.4 สิทธิในการใหวัสดุsimiationของ หากการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณขึน้อยูกับสวนที่ 6 ของ GDPR / 2 ของนโยบายความเปนสวนตัว.cนโยบายการปกปองขอมูล หากคุณคัดคานเราจะไมประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ของคุณอีกตอไปเวนแตบทความ 21 ของ GDPR มีผลบังคับใชโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ขอมูลเปนสิ่งจําเปนสําหรับสถานประกอบการการออกกําลังกายหรือการปองกันการเรียกรองทางกฎหมาย คุณมีสิทธิท์ี่จะรองเรียนตอหนวยงานกํากับดูแล 6.5 สิทธิใ์นการจํากัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลคุณมีสิทธิท์ี่จะไดรับขอมูล
สวนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสรางที่ใชกันทั่วไปและเครื่องอานไดและสิทธิใ์นการถายโอนขอมูลดังกลาวไปยังผูควบคุมอื่นในรูปแบบที่มีโครงสรางที่ใชกันทั่วไปและอานดวยเครื่องและคุณมีสิทธิท์ี่จะถายโอนขอมูลดังกลาวไปยังผูควบคุมอื่นในกรอบของบทความ 20 ของ GDPR วาลวใชแดชบอรดความเปนสวนตัว
เพื่อทําใหขอมูลสวนบุคคลของคุณพรอมใชงานในรูปแบบ HTML ที่มีโครงสรางผานแดชบอรดความเปนสวนตัวที่อธิบายไวขางตน 6.7 สิทธิในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของคุณหลังการตายหากกฎหมายคุมครองขอมูลของฝรั่งเศสมีผลบังคับใชกับคุณคุณมีสิทธิที่จะกําหนดแนวทางสําหรับการเก็บรักษาการลบและการ
ถายโอนขอมูลสวนบุคคลหลังจากการเสียชีวิตของคุณตามขอ 7 ของขอตกลง 1978 Sombre เด็ก อยางนอย 13 ปในการสรางบัญชีผูใช Steam วาลวไมไดรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเด็กอายุมากกวาน้ีอยางรูเทาใด หากบางประเทศใชการจํากัดอายุที่สูงขึน้ในการรวบรวมขอมูลสวนบุคคล Valve จะตองไดรับความยินยอม
จากผูปกครองกอนที่จะสรางบัญชีผูใช Steam และรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ วาลวสนับสนุนใหผูปกครองสั่งใหลูก ๆ ของพวกเขาไมเคยปลอยขอมูลสวนบุคคลออนไลน 8.ติดตอ: คุณสามารถติดตอเจาหนาที่ปองกันขอมูลของวาลวที่ที่อยูตอไปน้ีของ ในขณะที่ตรวจสอบคําขอที่สงในจดหมายโปรดทราบวาเพื่อตอสูกับ
การฉอโกงการลวงละเมิดและการขโมยขอมูลประจําตัวการเขาถึงการแกไขหรือลบขอมูลเปนไปไดโดยการเขาสูระบบดวยบัญชีผูใช Steam ของคุณ และเลือกรายการเมนู -&gt; ดูบัญชีของฉัน -&gt; ขอมูลบัญชี วาลวคอรปอเรชั่น Att. เจาหนาที่คุมครองขอมูล P.O. Box 1688 Bellevue, WA 98009 ตัวแทนยุโรปสําหรับ
ปญหาการปกปองขอมูล: วาลว GmbH Att. กฎหมาย Rödingsmarkt 9 D-20459 ฮัมบูรกเยอรมนี 9. ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูใชจากเขตเศรษฐกิจยุโรป, สหราชอาณาจักรและสวิสวาลวและ TR Technical Services Inc. ซึง่เปนบริษัทยอยของสหรัฐอเมริกา (วาลวดวยกัน) 100% สอดคลองกับกรอบการคุมครองความเปนสวนตัว
ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและสวิส-สหรัฐอเมริกา กรอบงานโลความเปนสวนตัวสําหรับการรวบรวมการใชและการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่โอนโดยกระทรวงพาณิชยของสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอรแลนดไปยังสหรัฐอเมริกา วาลวไดรับการรับรองจากกรมการคาวาเปนไปตามหลักการของโล
ความเปนสวนตัว หากมีความขัดแยงระหวางขอกําหนดของนโยบายความเปนสวนตัวน้ีและหลักการโลความเปนสวนตัวหลักการโลความเปนสวนตัวจะมีผลบังคับใช หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Privacy Shield และดูใบรับรองของเรา ใหไปที่ ของเรา ตามหลักการของ Privacy Shield Valve จะดําเนินการ
แกไขขอรองเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมหรือการใชขอมูลสวนบุคคลของคุณ บุคคลในสหภาพยุโรปและสวิสที่มีคําถามหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบาย Privacy Shield ของเราตองติดตอ Valve ที่น่ีกอน หากคุณยังไมไดแกไขปญหาความเปนสวนตัวหรือการใชขอมูลที่ไมไดรับการจัดการอยางถูกตองโปรดติดตอผูใหบริการ
ระงับขอพิพาทของบุคคลที่สามของเราซึง่ตัง้อยูในสหรัฐอเมริกา ( ตามที่กําหนดไวในเอกสารการคุมครองความเปนสวนตัว ( การเรียกรองที่เหลือบางอยางอาจไมไดรับการแกไขในรูปแบบอื่น และอาจเปนอนุญาโตตุลาการบังคับ ในกรณีเชนน้ีตัวเลือกอนุญาโตตุลาการ ที่จําหนายของคุณของ หลักการโลความเปนสวนตัว
อธิบายความรับผิดชอบของ Valve สําหรับขอมูลสวนบุคคลที่ตอมาสงถึงตัวแทนบุคคลที่สาม ภายใตหลักการ Valve จะยังคงตองรับผิดหากตัวแทนบุคคลที่สามประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในลักษณะที่ไมเปนไปตามหลักการเวนแต Valve จะพิสูจนวาไมรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึน้ ความเสียหายตอความเสียหาย คณะ
กรรมาธิการการคาของรัฐบาลกลางมีเขตอํานาจเหนือการปฏิบัติตามขอกําหนดของ Valve กับ Privacy Shield 10. ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูใชแคลิฟอรเนีย CCPA ใหสิทธิค์วามเปนสวนตัวบางอยางแกผูอยูอาศัยในรัฐแคลิฟอรเนียที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เรามุงมั่นที่จะเคารพสิทธิเหลาน้ีและเคารพ
CCPA ดานลางน้ีคือสิทธิและแนวทางปฏิบัติของ Valve ที่เกี่ยวของกับพวกเขา คุณมีสิทธิท์ี่จะรู ภายใต CCPA คุณมีสิทธิท์ี่จะขอใหเราบอกคุณวาขอมูลสวนบุคคลที่เรารวบรวมใชเปดเผยและขาย สิทธิใ์นการรองขอการลบ นอกจากน้ีคุณยังมีสิทธิท์ี่จะขอลบขอมูลสวนบุคคลในความครอบครองของเราโดยมีขอยกเวนบาง
ประการ โปรดทราบวาคําขอลบขอมูลในบางกรณีอาจสงผลตอการใชบริการ Steam ของคุณและเราอาจปฏิเสธที่จะลบขอมูลดวยเหตุผลที่กําหนดไวในนโยบายความเปนสวนตัวน้ีหรือดวยเหตุผลที่ CCPA อนุญาต สิทธิอื่นๆ นอกจากน้ี CCPA ยังใหสิทธิแ์กผูอยูอาศัยในรัฐแคลิฟอรเนียในการเลือกไมขายขอมูลสวนบุคคลของ
พวกเขา ขอ 5(2) จะถูกแทนที่ดวยสิ่งตอไปน้ี นอกจากน้ีคุณยังมีสิทธิท์ี่จะไดรับแจงการปฏิบัติของเราโดยการรวบรวมหรือกอนที่จะรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณ ในที่สุดคุณมีสิทธิที่จะไมเลือกปฏิบัติสําหรับการใชสิทธิของคุณภายใต CCPA การใชสิทธิของคุณ วิธีหลักในการเขาถึง จัดการ หรือลบขอมูลสวนบุคคลคือผาน
แดชบอรดความเปนสวนตัวตามที่กําหนดไวในขอ 6 ของนโยบายน้ี ลูกคาอาจลบบัญชี Steam และขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของตามที่อธิบายไวในสวนที่ 6.3 ของนโยบายความเปนสวนตัวน้ี หากคุณไมสามารถเขาถึงหรือลบขอมูลผานแดชบอรดความเปนสวนตัวคุณสามารถติดตอเราเพื่อขอใชสิทธิเ์หลาน้ี หากตองการยืนยัน
ตัวตน คุณจะตองเขาสูระบบบัญชีผูใช Steam เพื่อใชแบบฟอรม ในที่สุดคุณสามารถติดตอเราดวยคําขอ questions@valvesoftware.com กอนที่คุณจะสามารถเขาถึงหรือรับขอมูลสวนบุคคลหรือคําขอใด ๆ ทางอีเมลคุณตองยืนยันตัวตนของคุณโดยใชกระบวนการพิสูจนความเปนเจาของที่อธิบายไวใน คุณสามารถกําหนด
ตัวแทนที่ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรหรือโดยพร็อกซีเพื่อขอใชสิทธิข์องคุณภายใต CCPA ในนามของคุณ กอนที่จะยอมรับคําขอดังกลาวจากตัวแทนเราตองการใหตัวแทนแสดงหลักฐานวาคุณอนุญาตใหเขาดําเนินการในนามของคุณและอาจตองยืนยันตัวตนของเขาโดยตรงกับเรา หมวดหมูแหลงที่มาวัตถุประสงค
และผูรับขอมูลที่เรารวบรวม ในชวง 12 เดือนที่ผานมาเราไดรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามขอ 3 ของนโยบายความเปนสวนตัวน้ี ขอมูลสวนบุคคล และวัตถุประสงคที่เรารวบรวมและประมวลผลในพื้นที่ 2 และ 3 A A หลังจาก 12 เดือนขอมูลสวนบุคคลแตละประเภทจะถูกประมวลผลในลักษณะเดียวกับขอมูลสวนบุคคลที่แทนที่
ดวยขอมูล 100000 000 000 000 000 000 0 วันที่รุน: 2020 คอมพิวเตอรของคุณอาจไมตรงตามขอกําหนดของฮารดแวร คุณอาจซื้อของปนโดยบังเอิญ คุณอาจเลนเกมเปนเวลาหน่ึงชั่วโมงและไมชอบมัน ไมเปนไร วาลวhelp.steampowered.comคืนเงินตามคําขอดวยเหตุผลใดก็ตามหากมีการรองขอภายในระยะเวลาการ
สงคืนที่จําเปนและในกรณีของเกมหากมีการเลนชื่อนอยกวาสองชั่วโมง น่ีคือรายละเอียดเพิ่มเติม แตแมวาคุณจะไมไดตกจากกฎการคืนเงินที่เราอธิบายไวคุณยังสามารถขอเงินคืนและเราจะดู การคืนเงินเต็มจํานวนสําหรับการซื้อของคุณจะดําเนินการภายในหน่ึงสัปดาหหลังจากไดรับการอนุมัติ คุณจะไดรับเงินคืนในกองทุน
กระเปาสตางค Steam หรือวิธีการชําระเงินที่ใชในการซื้อ หากดวยเหตุผลใดก็ตาม Steam ไมสามารถคืนเงินโดยใชวิธีการชําระเงินเริ่มตนได Steam Wallet ของคุณจะถูกเครดิตเต็มจํานวน (วิธีการชําระเงินบางวิธีที่มีใหใชงานผาน Steam ในประเทศของคุณอาจไมรองรับการคืนเงินสําหรับการซื้อของคุณไปยังวิธีการชําระ
เงินเดิม คลิกที่น่ีเพื่อดูรายการทัง้หมด) ขอเสนอการคืนเงินของ Steam ใชกับเกมและแอพซอฟตแวรใน Steam Store ภายในสองสัปดาหนับจากวันที่ซื้อและมีเวลาเลนนอยกวาสองชั่วโมง ตอไปน้ีเปนภาพรวมของวิธีการทํางานของการคืนเงินสําหรับการซื้อประเภทอื่นๆ การคืนเงิน DLC สําหรับเน้ือหาที่ดาวนโหลดได (เน้ือหา
Steam Store ที่สามารถใชในเกมหรือแอพซอฟตแวรอื่น DLC ที่ซื้อใน Steam Store) สามารถขอคืนเงินไดภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ซื้อและหากมีการเลนที่อยูพื้นฐานนอยกวาสองชั่วโมงนับตัง้แตการซื้อ DLC ตราบใดที่ DLC ไมไดใชแกไขหรือถายโอน โปรดทราบวาในบางกรณี Steam อาจไมสามารถคืนเงิน DLC ของ
บุคคลที่สามบางรายการได (ตัวอยางเชนหาก DLC ไมสามารถแมแตตัวละครของเกม) ขอยกเวนเหลาน้ีจะถูกทําเครื่องหมายอยางชัดเจนวาไมสามารถคืนเงินไดในหนารานคากอนที่จะซื้อ การคืนเงินสําหรับการซื้อในเกมจะใหการคืนเงินไอน◌ําสําหรับการซื้อในเกมที่พัฒนาโดย Valve ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงของการซื้อเวน
แตจะมีการใชรายการในเกมแกไขหรือถายโอน นักพัฒนาบุคคลที่สามมีตัวเลือกในการอนุญาตใหมีการคืนเงินสําหรับผลิตภัณฑในเกมภายใตขอกําหนดเหลาน้ี เมื่อคุณทําการซื้อ Steam จะบอกคุณวานักพัฒนาเกมตัดสินใจที่จะคืนเงินสําหรับผลิตภัณฑในเกมที่คุณซื้อหรือไม มิฉะน้ันการซื้อในเกมที่ทําในเกมที่ไมใชวาลวจะ
ไมไดรับเงินคืนผาน Steam การคืนเงินในชื่อที่ซื้อไวลวงหนาหากคุณซื้อที่อยูลวงหนาบน Steam (และชําระเงินสําหรับที่อยูลวงหนา) ไดตลอดเวลา กอนปญหาของที่อยูน้ัน ระยะเวลาการคืนเงินมาตรฐาน 14 วัน / สองชั่วโมงสามารถใชไดตัง้แตวันที่วางจําหนายเกมเปนตนไป การคืนเงินกระเปาสตางค Steam การคืนเงิน เงิน
วอลเล็ตไอน◌ําภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ซื้อหากซื้อบน Steam และหากคุณยังไมไดใชเงินเหลาน้ี การสมัครสมาชิกแบบตออายุไดสําหรับเน้ือหาและบริการบางอยาง Steam เสนอการเขาถึงเปนประจํา (เชน รายเดือน รายป) ซึง่คุณชําระเงินซ◌ํา ๆ หากไมมีการใชการสมัครใชงานแบบตออายุไดในระหวางรอบการเรียกเก็บ
เงินปจจุบัน คุณสามารถขอเงินคืนไดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการซื้อครัง้แรกหรือภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการตออายุอัตโนมัติ เน้ือหาจะถือวาใชหากมีการเลนเกมใด ๆ ภายในการสมัครสมาชิกในระหวางรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบันหรือหากมีการใชสิทธิประโยชนหรือสวนลดที่เกี่ยวของกับการสมัครสมาชิกใชแกไขหรือ
ถายโอน โปรดทราบวาคุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ใชงานอยูไดตลอดเวลาในหนารายละเอียดบัญชี หลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครใชงานของคุณจะไมตออายุโดยอัตโนมัติ แตคุณจะยังคงเขาถึงเน้ือหาและประโยชนของการสมัครใชงานของคุณจนกวาจะสิน้สุดรอบการเรียกเก็บเงินปจจุบัน ฮารดแวร Steam
ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไวในนโยบายการคืนเงินฮารดแวรคุณสามารถขอเงินคืนสําหรับฮารดแวร Steam และอุปกรณเสริมที่ซื้อผาน Steam ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม คุณตองสงคืนฮารดแวรใหเราภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากขอเงินคืนตามคําแนะนําจากเรา สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงคืนและลบ
ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ Steam โปรดดูนโยบายการคืนเงินฮารดแวร คุณสามารถรับเงินคืนเต็มจํานวนสําหรับแพคเกจที่ซื้อใน Steam Store หากไมมีรายการใดในแพ็คเกจถูกถายโอนและหากเวลาการใชงานทัง้หมดของรายการทัง้หมดในแพ็คเกจนอยกวาสองชั่วโมง หากแพ็กเกจมีไอสินคาในเกมหรือ DLC ที่ไม
สามารถขอคืนเงินได Steam จะบอกคุณวาแพ็กเกจเต็มจํานวนสามารถขอคืนเงินไดหรือไมในระหวางการเช็คเอาท การซื้อที่อยูนอก Steam Valve อาจไมคืนเงินการซื้อที่ทํานอก Steam (ตัวอยางเชน คียซีดีที่ซื้อจากบุคคลที่สามหรือบัตรกระเปาสตางค Steam) การแบน VAC หาก VAC (ระบบปองกันการโกงวาลว) ไดหาม
คุณจากเกมคุณจะสูญเสียสิทธิใ์นการคืนเงินเกม เน้ือหาวิดีโอเราไมสามารถคืนเงินเน้ือหาวิดีโอบน Steam (เชนภาพยนตรภาพยนตรสัน้ซีรีสตอนและบทชวยสอน) เวนแตวิดีโอจะรวมอยูในเน้ือหาอื่น ๆ (ไมใชวิดีโอ) ที่คืนเงินได การคืนเงินสําหรับของขวัญที่ยังไมไดสงสามารถขอคืนเงินไดภายในระยะเวลาการคืนเงิน
มาตรฐาน 14 วัน / สองชั่วโมง ของขวัญที่แลกแลวอาจไดรับคืนภายใตเงื่อนไขเดียวกันหากผูรับของขวัญเริ่มตนการคืนเงิน จํานวนเงินที่ใชในการซื้อของขวัญจะถูกสงกลับไปยังลูกคาเดิม สิทธิการถอนตัวของสหภาพยุโรปเพื่อทําความเขาใจสิทธิในการถอนเงินคลิกที่น่ีเพื่ออธิบายวากฎหมายการถอนตัวของสหภาพยุโรปทํา
งานอยางไรสําหรับลูกคา Steam A เพื่อลบความเสี่ยงของการซื้อบน Steam ไมใชวิธีรับเกมฟรี หากเราเชื่อวาคุณกําลังใชเงินคืนที่ละเมิดเราอาจไมไดเสนอใหคุณ เราไมถือวาไมเหมาะสมที่จะขอเงินคืนสําหรับที่อยูที่สามารถเปนไดเทาน้ัน ขายแลวซื้อคืนทันทีชื่อน้ันสําหรับราคาขาย คุณสามารถขอเงินคืนหรือความชวยเหลือ
อื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อ Steam help.steampowered.comได อัปเดตลาสุด A.D. ธันวาคม 20, 2020
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