คําแปล
นโยบายความเปนสวนตัวและคุกกี้
เว็บไซต www.zara.com เปนพอรทัลขายสินคาทางอินเทอรเน็ต (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา พอรทัลหรือเว็บไซต) ซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัทไอทีเอ็กซ เมอรเคน บี.วี. (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา ไอทีเอ็กซ เมอรเคน) ซึ่งเปนบริษัทในเครืออินดิ
เท็กซ กรุป ประเทศเนเธอรแลนด และ บริษัท กากันท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจดทะเบียนพาณิชยเลขที่ 10454500973 และมีที่
อยูจดทะเบียนที่ ชั้น 19 หองเอ็มแอล 1907 – 1908 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย (ตอไปในนโยบาย
ฉบับนี้เรียกวา ผูขาย) ใชพอรทัลดังกลาวเปนชองทางการขายสินคาของ ZARA ทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
นโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ระบุหลักเกณฑเบื้องตนสําหรับการประมวลผลขอมูลผานพอรทัลนี้โดยผูขายและไอทีเอ็กซ
เมอรเคน (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา บริษัท หรือ ผูรวมควบคุมขอมูล)
การที่คุณใชเว็บไซตหรือใหขอมูลสวนบุคคลของคุณ (ตามคํานิยามทายนี้) แกบริษัทผานทางพอรทัลหรือชองทางอื่นใด ถือวา
คุณใหความยินยอมแกบริษัทในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ (ตามคํานิยามทายนี้) และผูกพันตนภายใตนโยบายความ
เปนสวนตัวฉบับปจจุบัน โปรดอานขอความตามนโยบายนี้ทุกครั้งที่เขาใชเว็บไซตเพื่อใหมั่นใจวาคุณเห็นดวยกับขอความ
ดังกลาว
1.

การรวบรวมขอมูลและวัตถุประสงคหลักในการประมวลผลขอมูล

เมื่อคุณใชพอรทัลนี้ บริษัทจะรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา ขอมูล
สวนบุคคล) ขอมูลสวนบุคคลรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลสวนบุคคลที่คุณระบุในการสมัครเขาใชพอรทัล การใชพอรทัล และ/
หรือทําการซื้อสินคาผานพอรทัล ขอมูลดังกลาวรวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท ที่อยูสําหรับการสงมอบ
สินคาและจัดสงเอกสารเรียกเก็บเงิน ลายมือชื่อ (เมื่อมีการรวบรวมขอมูลการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต) ขอมูลเสียง (เมื่อมีการ
โทรศัพทถึงฝายลูกคาสัมพันธ) วันเดือนปเกิด อายุ เพศ วิธีการชําระเงิน ขอมูลประวัติการซื้อสินคา รหัสประจําตัวผูใช และ
ขอมูลการชําระเงินของคุณ
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หากคุณไมใหขอมูลแกบริษัทตามคําขอ อาจทําใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงคของบริษัทในการรวบรวมขอมูล
เชน จัดหาสินคาใหแกคุณ
บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
ก) การลงทะเบียนผูใชพอรทัล: ขอมูลสวนบุคคลที่ใหไวแกบริษัทเพื่อลงทะเบียนเปนผูใชพอรทัลจะถูกนําไปใชการ
ประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณวาเปนผูใชของเว็บไซต และเพื่อใหคุณสามารถเขาถึงบริการและฟงกชันตาง ๆ ซึ่ง
คุณมีสิทธิไดรับในฐานะผูใชลงทะเบียน
ข) การซื้อสินคา: จะถูกนําไปใชการจัดทํา การอํานวยความสะดวก และการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายสินคาที่คุณซื้อใหแก
ผูขายหรือสัญญาอื่นใดระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย และจะถูกนํามาใชในดานการบริหารจัดการและดานกฎหมายที่
เกี่ยวของ
นอกจากนี้ บริษัทอาจใชขอมูลของคุณเพื่อติดตอคุณทางอีเมล โทรศัพท หรือขอความทางโทรศัพท (SMS) เพื่อแจงให
คุณทราบถึงสถานะคําสั่งซื้อของคุณและการติดตอสื่อสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับบริการตาง ๆ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของพอรทัล
ในกรณีที่คุณใหขอมูลของบุคคลภายนอกแกบริษัท คุณจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการใหบุคคลดังกลาวรับทราบ
และใหความยินยอมตอการใหขอมูลนี้ซึ่งจะถูกนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุทายนี้ ในกรณีการซื้อสินคาหรือบัตร
กํานั ล (ต อไปในนโยบายฉบั บนี้ เรี ยกวา สิน คา ) ขอ มูล ของบุค คลภายนอกที่ให ไว จะถูก นํา มาใชเ พื่อ วัต ถุป ระสงค
ดังตอไปนี้เทานั้น (1) จัดการการสงมอบหรือยืนยันการไดรับสินคา และ (2) ดําเนินการตอบคําถามหรือดําเนินการตาม
คําขอตาง ๆ ของคุณหรือบุคคลภายนอก
ค) การรับของกํานัล: ในกรณีที่คุณมีบัตรกํานัลและประสงคที่จะคืนสินคาที่เกี่ยวของกับบัตรดังกลาวผานเว็บไซต บริษัทจะ
นํารายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งขอมูลสวนบุคคลของคุณซึ่งคุณระบุในแบบฟอรมการคืนสินคามาใชเพื่อ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้เทานั้น (ก) ดําเนินการตามคําขอตาง ๆ และดําเนินการเก็บสินคาจากที่อยูของคุณ (ข) ดําเนินการ
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ตามคําขอใด ๆ ที่เกี่ยวของกับบัตรกํานัลดังกลาวหรือการคืนสินคาตามคําขอของคุณ และ (ค) ยืนยันการไดรับการคืน
สินคาและการสงใบรับบัตรของขวัญ (Voucher Receipt) หรือบัตรของขวัญ (Voucher Card) ทางอีเมลหรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน พรอมกับจํานวนเงินที่บริษัทจะคืนให
ง) คําขอตาง ๆ: หากคุณประสงคที่จะทําการสอบถามใด ๆ โดยการกรอกแบบฟอรมการติดตอสอบถามที่จัดใหมีในพอรทัล
นี้ บริษัทอาจใชขอมูลสวนบุคคลและรายละเอียดในการติดตอของคุณเพื่อตอบคําถามของคุณ รวมทั้งคําถามที่เกี่ยวของ
กับ บริ ก ารด านเทคนิ คของพอร ทั ล การปฏิบั ติ การของพอรทั ล และข อ สงสั ยเกี่ ยวกั บคํ าสั่ ง ซื้อ เป น ตน บริ ษั ทอาจ
จําเปนตองติดตอคุณทางอีเมล โทรศัพท หรือขอความทางโทรศัพท (SMS) เพื่อการดําเนินการตามการสอบถามของคุณ
อยางเหมาะสม
ผูใช (คุณ) รับรองวาขอมูลสวนบุคคลที่ใหไวเปนขอมูลที่ถูกตองแทจริงและรับรองวาจะแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลดังกลาว หากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ แกเว็บไซต อินดิเท็กซ กรุป ผูขาย หรือ
บุคคลภายนอกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากการใหขอมูลในแบบฟอรมการลงทะเบียนที่ไมถูกตอง เปนเท็จ หรือไมครบถวน ใหผูใช
เปนผูรับผิดชอบเพียงผูเดียว
2.

การลงทะเบียนรับจดหมายขาว

ผูใชสามารถยอมรับการเปนสมาชิกเพื่อรับจดหมายขาว (Newsletter) ของบริษัทผานพอรทัล โดยสมัครใจ
หากคุณใหความยินยอมลวงหนา ไอทีเอ็กซ เมอรเคนจะทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาของ ZARA และสินคาของยี่หอ/บริษัทอื่นซึ่งใชชองทางจําหนายของอินดิเท็กซ กรุป (โดยรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
หัวขอสินคาตกแตง สิ่งทอ เสื้อผาสําเร็จรูป และสินคาตกแตงบาน รวมถึงขอมูลดานอื่น ๆ เชน เครื่องสําอาง หรือสินคาหนัง และ
การพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส) ใหคุณ รวมทั้ง การสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสินคาหรือ
บริการดังกลาวนี้ทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอี่นใดในทํานองเดียวกัน (เชน ขอความทางโทรศัพท (SMS)) หรือทาง
โทรศัพท
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หากคุณเปนผูใชที่ลงทะเบียนแลว คุณสามารถเปลี่ยนหัวขอขอมูลขาวสารที่คุณตองการไดรับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สามารถทําไดโดยเขาไปในขอมูลบัญชีของฉัน (My Account) คุณจะไดรับขอความอิเล็กทรอนิกสเฉพาะเทาที่คุณใหความ
ยินยอม หรือตามที่กฎหมายอนุญาตโดยประการอื่นใด คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายขาวดังกลาวโดยเขาไปในหัวขอ
จดหมายขาว (Newsletter)
3.

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและการโอนขอมูลระหวางประเทศ

เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในหัวขอขางตน อาจมีบางกรณีซึ่งบริษัทจําเปนตองนําขอมูลที่คุณใหไวแกบริษัทไป
เปดเผยตอหรือโอนไปยังบริษัทแม (Holding Company) ของอินดิเท็กซ กรุป (บริษัทอินดัสเตรีย เดอ ดีเซนโย เท็กซทิล เอส.เอ.
(อินดิเท็กซ เอส.เอ.)) และนิติบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอินดิเท็กซ กรุป (โดยรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอที่กลาว
ไวขางตน) คุณรับทราบวาการที่คุณลงทะเบียนและใหขอมูลแกบริษัทผานเว็บไซตนี้ ถือวาคุณไดทําการอนุมัติโดยชัดแจงให
บริษัทเปดเผยและ/หรือโอนขอมูลดังกลาวไปยังบริษัทในเครืออินดิเท็กซ กรุป ที่กลาวไวขางตน ซึ่งตั้งอยูในประเทศซึ่งเปน
สมาชิก สหภาพยุโ รป อี กทั้ ง เพื่อ การปฏิบัติ ตามวั ตถุ ประสงคที่ ระบุใ นหัว ขอ 1.ข และ 1.ง ขางตน อาจมีบางกรณี ที่ผู ขาย
จําเปนตองนําขอมูลที่คุณใหไวแกบริษัทไปเปดเผยตอหรือโอนไปยังนิติบุคคลอื่นซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท กากันท
(ประเทศไทย) จํากัด คุณรับทราบวาการที่คุณลงทะเบียนและใหไวซึ่งขอมูลแกบริษัทผานเว็บไซตนี้ ถือวาคุณไดทําการอนุมัติ
โดยชัดแจงใหบริษัทนําขอมูลดังกลาวไปเปดเผยตอ และ/หรือโอนไปยังบริษัทที่กลาวไวขางตน (กลาวคือ บริษัทในเครือของ
บริษัท กากันท (ประเทศไทย) จํากัด)
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง บริษัทอาจเปดเผยขอมูลแกบริษัทยอยและบริษัทในเครือของอินดิเท็กซ เอส.เอ. ผูประมวลผล
ขอมูลซึ่งเปนบุคคลภายนอก ศูนยก ระจายสินคา สถาบันการเงิน หรื อผูใหบริการอื่น ๆ ที่เปนบุคคลภายนอก ซึ่งใหความ
ชวยเหลือในการดําเนินกิจการของบริษัท (เชน การตรวจสอบการฉอโกง การเรียกชําระเงิน โปรแกรมการเปนตัวแทนขายสินคา
หรือบริการ และโปรแกรมของรางวัล ผูใหบริการทางเทคโนโลยี การจัดการธุรกรรมทางการเงิน บริการโลจิสติกส การขนสง
การจัดการคําสั่งซื้อ และบริการหลังการขาย และ/หรือการวิเคราะหธุรกรรมซึ่งดําเนินการผานเว็บไซตเพื่อใหการรับประกันที่
เหมาะสมแกผูใชของบริษัทในการซื้อสินคา เปนตน) หรือตามที่จําเปนเพื่อประมวลผลการซื้อสินคาของคุณ การที่คุณใหขอมูล

คําแปล
ในเว็บไซตนี้หรือแกบริษัทโดยประการอื่นใด ถือวาคุณไดทําการอนุมัติโดยชัดแจงใหบริษัทเปดเผยและประมวลผลขอมูลของ
คุณที่ใหไว และเพื่อการใหบริการมีประสิทธิภาพ ความยินยอมของคุณตอการเขาถึงหรือการเปดเผยขอมูลที่กลาวมาขางตนนี้ ให
รวมถึงกรณีที่ ผูใหบริการตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศไทย
4.

สิทธิของผูใช

ในกรณีที่เกี่ยวของ คุณมีสิทธิในการเขาถึง แกไข ลบ หรือโตแยงขอมูล โดยการสงอีเมลไปยัง dataprotection@zara.com โดย
ระบุหัวขอวา "ZARA –ประเทศไทย" ในกรณีที่จําเปน บริษัทอาจขอใหการสงคําขอดังกลาวของคุณอยูในรูปแบบที่มีความ
นาเชื่อถือโดยแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของผูขอ บริษัทมีความตั้งใจจะทําใหการรักษาความปลอดภัยและการเก็บขอมูลเปน
ความลับอยูในระดับสูงสุด ในกรณีที่คุณตัดสินใจใชสิทธิดังกลาว โปรดแจงที่อยูอีเมลที่ใชเกี่ยวกับการเขาถึง แกไข ลบ หรือ
โตแยงขอมูล
5.

ขอมูลเกี่ยวกับคุกกี้

บริษัทใชคุกกี้ในเว็บไซตนี้ ซึ่งเปนไฟลขอมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่มีขอมูลเกี่ยวกับการใชเว็บไซตนี้ของคุณ โดยมีวัตถุประสงค
หลักคือเพิ่มพูนความพึงพอใจของคุณในการใชเว็บไซตนี้ โปรดอานขอความตอไปนี้ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทใช
วัตถุประสงคของคุกกี้และขอมูลอื่น ๆ ที่นาสนใจ

คําแปล
ขอมูลเกี่ยวกับคุกกี้
คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้คือไฟลขอมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งเว็บไซตจัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทหรืออุปกรณอื่นใดของคุณ โดยมี
ขอมูลการเชื่อมตอขอมูลในเว็บไซตนั้น ๆ ของคุณ คุกกี้มีความจําเปนตอการอํานวยความสะดวกในการใชเว็บและเพื่อใหผูใช
สามารถใชเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
แมวานโยบายฉบับนี้จะใชคําสามัญวา “คุกกี้” เนื่องจากคุกกี้เปนวิธีการหลักในการเก็บขอมูลที่ใชโดยเว็บไซตนี้ก็ตาม แตยังมี
การใชพื้นที่ “การเก็บขอมูลระยะยาว” (Local Storage) ของเบราวเซอรเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันกับวัตถุประสงคของคุกกี้
ขอมูลทั้งหมดในหัวขอนี้มีผลบังคับตอ “การเก็บขอมูลระยะยาว” (Local Storage) นี้ดวย
วัตถุประสงคในการใชคุกกี้บนเว็บไซตนี้คืออะไร
คุกกี้เปนสวนสําคัญในการทํางานของเว็บไซตของบริษัท วัตถุประสงคหลักของคุกกี้ของบริษัทคือเพื่อทําใหการทองเว็บของคุณ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชนใชคุกกี้เพื่อจดจําการตั้งคาของคุณ (ภาษา ประเทศ เปนตน) ในระหวางที่คุณทองเว็บและเมื่อคุณเขา
ใชเว็บไซตในอนาคต
ขอมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้จะชวยใหบริษัทสามารถปรับปรุงเว็บไซตโดยการประเมินจํานวนและรูปแบบการใช ความเหมาะสม
ของเว็บไซตตอความสนใจสวนตัวของผูใชแตละราย การสืบคนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เปนตน
ในบางกรณี หากบริษัทไดรับความยินยอมลวงหนาจากคุณ บริษัทอาจใชคุกกี้ แท็ก หรือเครื่องมืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ข อ มู ล ซึ่ ง จะช ว ยให บ ริ ษั ท สามารถแสดงโฆษณาไม ว า จากเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท เองหรื อ จากเว็ บ ไซต ข อง
บุคคลภายนอกหรือโดยวิธีการอื่นใดแกคุณตามการวิเคราะหลักษณะการทองเว็บของคุณ
จะไมมีการนําคุกกี้บนเว็บไซตนี้ไปใชในเรื่องใด
ในคุกกี้ที่บริษัทใช บริษัทจะไมเก็บขอมูลสวนบุคคลที่มีความสําคัญ เชน ที่อยู รหัสผาน ขอมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ
เปนตน
ใครบางที่ใชขอมูลที่เก็บในคุกกี้ได
บริ ษั ท จะเป น ผู ใ ช ข อ มู ล ที่ เ ก็ บ อยู ใ นคุ ก กี้ จ ากเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท แต เ พี ย งผู เ ดี ย วเท า นั้ น เว น แต ใ นกรณี ข อง “คุ ก กี้ ข อง
บุคคลภายนอก” (third-party cookies) ตามที่ระบุทายนี้ ซึ่งมีการใชและจัดการโดยนิติบุคคลภายนอกเพื่อใหบริการตาง ๆ ตามคํา
ขอของบริษัทเพื่อปรับปรุงการใหบริการของบริษัทและทําใหการทองเว็บไซตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริการหลักที่มี
การใช “คุกกี้ของบุคคลภายนอก” (third-party cookies) คือ เพื่อใหไดมาซึ่งสถิติการเขาถึงและเพื่อรับประกันธุรกรรมการชําระ
เงินที่มีการดําเนินการ

คําแปล
วิธีการหลีกเลี่ยงการใชคุกกี้บนเว็บไซตนี้
หากคุณประสงคที่จะหลีกเลี่ยงการใชคุกกี้บนหนาเว็บนี้ โดยไดมีการพิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ของคุกกี้ที่ระบุไวขางตน คุณตอง
ปดการใชคุกกี้ในเบราวเซอรของคุณ และลบคุกกี้เกี่ยวกับเว็บไซตนี้ที่ที่ถูกจัดเก็บในเบราวเซอรของคุณ
คุณสามารถใชวิธีการนี้เพื่อปองกันการใชคุกกี้ไดไมวาในเวลาใด ๆ ก็ตาม
วิธีการปดและปองกันการใชคุกกี้
คุณสามารถจํากัด บล็อค หรือลบคุกกี้จากเว็บไซตนี้ไดไมวาในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยเปลี่ยนการตั้งคาของเบราวเซอรของคุณตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ แมวาการตั้งคาในแตละเบราวเซอรจะแตกตางกัน คุกกี้มักกจะมีการตั้งคาในเมนู “ตัวเลือก” (Preferences)
หรือ “เครื่องมือ” (Tools) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาคุกกี้ในเบราวเซอรของคุณ โปรดดูเมนู “ความชวยเหลือ”
(Help) ในเบราวเซอร

เว็บไซตนี้ใชคุกกี้ใดและเพื่อวัตถุประสงคใด
ตารางทายนี้แสดงใหเห็นถึงคุกกี้ แท็ก และเครื่องมืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกันซึ่งเว็บไซตนี้ใช พรอมทั้งขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค ระยะเวลาและการจัดการ (ที่เปนกรรมสิทธิ์ของ
บริษัทและของบุคคลภายนอก) ของแตละเครื่องมือดังกลาว
คุกกี้ทางเทคนิคและคุกกี้เพือ่ การตั้งคาสวนตัว: เพื่อการระบุและการยืนยันตัวตน การทองเว็บ การปรับแตงสวนตอประสาน รายการโปรด เปนตน
คุกกี้ตอไปนี้นํามาใชเพื่อระบุตัวตนของผูใชระหวางการใชงาน ปองกันไมใหผูใชตองผานกระบวนการล็อกอินในเว็บไซตซ้ําซอน เรงกระบวนการบางประการบนเว็บไซตใหรวดเร็วขึ้น
จดจําการเลือกตาง ๆ ในระหวางการใชงาน หรือการเขาชมในเวลาตอมา จดจําหนาเว็บที่เคยมีการเขาชม เปนตน
คุกกี้
วัตถุประสงค
ระยะเวลา
การจัดการ
คุกกี้ประเภทนี้นํามาใชเพื่อระบุและยืนยันตัวตนผูใช คุกกี้นี้ยังมีขอมูลทางเทคนิคจากการใชงานของผูใชอีกดวย เชน
ชั่วคราว
คุกกี้ของบริษทั
การระบุผูใช
ระยะเวลารอการเชื่อมตอ หมายเลขเซสชั่น เปนตน
คุกกี้ประเภทนี้นํามาใชเพื่อระบุ http session ของผูใช โดยทั่วไปคุกกี้นี้มีอยูในทุกเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อระบุคําขอของผูใช
ชั่วคราว
คุกกี้ของบริษทั
หมายเลขเซสชั่น
ในระหวางการใชงาน
สถานะการเชื่ อ มโยง คุกกี้ประเภทนี้ทําใหสามารถระบุสถานะการเชื่อมโยงขอมูลของผูใชได (เวลาเริ่มการใชงาน หนาเว็บแรก การเขาใชครั้ง
ชั่วคราว
คุกกี้ของบริษทั
ขอมูล
แรก สถานะการเลื่อนหนาเว็บ สถานะการออกเสียง เปนตน)
ชั่วคราว
คุกกี้ของบริษทั
การเลือกของผูใช
คุกกี้ประเภทนี้เก็บคาการใชงานอินเทอรเน็ตที่ผูใชเลือก เชน รานคา ภาษา สกุลเงินตรา สินคา ขนาด เปนตน
รายการโปรดและการ คุกกี้ประเภทนี้ทําใหสามารถจดจําการเลือกรายการโปรด (เชน รานคา) รวมไปถึงการเลือกลาสุดของผูใช (รานคา สินคา
เลือกลาสุด
การใหความยินนยอมการติดตั้งคุกกี้ เปนตน) สําหรับการใชงานเว็บไซตครั้งตอ ๆ ไปได
คุกกี้ประเภทนี้เก็บขอมูลเกี่ยวกับตะกราสินคาขนาดเล็ก เชน รายละเอียดการระบุผูใชที่เกี่ยวของกับตะกราที่กลาวมา
ตะกราสินคา
ขางตน
คุกกี้ประเภทนี้ทําใหสามารถทําการสับเปลี่ยนระหวางโดเมนที่มีการรักษาความปลอดภัย (https) และโดเมนไมมีการ
โปรโตคอล
รักษาความปลอดภัย (http) (โปรโตคอล)

ถาวร

คุกกี้ของบริษทั

ชั่วคราว

คุกกี้ของบริษทั

ชั่วคราว

คุกกี้ของบริษทั

คุกกี้สําหรับการวิเคราะหการเชื่อมโยงขอมูล
คุกกี้ประเภทนี้จัดหามาซึ่งขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเขาถึงเว็บไซตของผูใช (ไมใชการเขาถึงเนื้อหา) เพื่อนําขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเขาถึงเว็บไซตดังกลาวใหแกบริษัทในภายหลังเพื่อ
วัตถุประสงคทางสถิติ
คุกกี้
วัตถุประสงค
ระยะเวลา
การจัดการ
Origin
คุกกี้ประเภทนี้นํามาใชเพื่อระบุแหลงที่มาของผูใชเมื่อเขามาที่หนาเว็บใด ๆ ของเว็บไซตนี้ เชน ระบุวาผูใชเขามาที่หนา
ถาวร
คุกกี้ของบริษทั
(WC_GASource)
รายละเอียดสินคาจากตารางสินคา จากเบราวเซอรคนหา หรือจากเว็บไซตอื่น
คุกกี้ประเภทนี้ทําใหสามารถติดตามเว็บไซตโดยการใชเครื่องมือ Google Analytics ซึ่งเปนบริการหนึ่งของกูเกิลเพื่อให
ถาวร
บุคคลภายนอก
ไดรับขอมูลการเขาถึงเว็บไซตของผูใช ตัวอยางขอมูลที่มีการเก็บไวคือ จํานวนครัง้ ทีผ่ ูใชเขาชมเว็บไซต วันแรกและวัน
Google Analytics
สุดทายของการเขาชม ระยะเวลาการเขาชม หนาเว็บสุดทายกอนทีผ่ ูใชจะเขาถึงเว็บไซต โปรแกรมคนหาที่ผใู ชใชในการ
(__utma, __utmb,
เขาถึงเว็บไซต หรือลิงคที่ผใู ชกด สถานที่ในโลกนี้ทผี่ ูใชอยูขณะที่เขาถึงเว็บไซตเปนตน การตั้งคาคุกกี้นี้ไดมีการกําหนด
__utmc, __utmd,
ลวงหนาโดยกูเกิล และขอมูลเกี่ยวกับการใชเว็บไซตของคุณที่คุกกีส้ รางขึ้นจะไดรับการถายโอนและเก็บโดยบริษัทกูเกิล
__utmv, __utmz,
อิงค (บริษทั ทีจ่ ัดตัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนําใหคุณอานนโยบายความเปนสวนตัวของ
_ga...)
Google Analytics ที่ https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage เพื่อให
ทราบถึงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เครื่องมือดังกลาวใชและวิธีการปดคุกกี้ดังกลาว อนึ่ง บริษัทขอเรียนใหทราบวา
บริษทั จะไมรบั ผิดชอบตอเนื้อหาหรือความถูกตองของเว็บไซตของบุคคลภายนอก
คุกกี้ที่มีการถูกระบุโดยโดเมน optimizely.com หรือ www.optimizely.com ทําใหบริษัทสามารถทําใหรูปลักษณะ
ถาวร
บุคคลภายนอก
Optimizely
ความรูสึก และขอความมีความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคทั่วไปคือเพื่อใหแนใจวา ผูใชสามารถเชื่อมโยงขอมูลใน
(optimizelySegments; เว็บไซตของบริษัทไดอยางตอเนื่องโดยพิจารณาจากวิธีการที่ผูใชของบริษัทใชเว็บไซต ขอมูลบางสวนซึ่งมีการเก็บไวเพื่อ
optimizelyEndUserId การวิเคราะหในภายหลังมีดังนี้: จํานวนการปรับปรุงขอมูลที่ผูใชเห็น ขอมูลสําหรับสวนผูเยี่ยมชม เชน เบราวเซอร
optimizelyPendingLo แคมเปญ ประเภทแหลงที่มาที่เคลื่อนที่ได และสวนการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดตามที่ระบุไว เปนตน การตั้งคาคุกกี้ประเภท
gEvents;
นี้มีการกําหนดไวลวงหนาโดยผูใหบริการ กลาวคือ บริษัท ออพติไมซลี อิงค (บริษัทที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา)
optimizelyBuckets… ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ขอแนะนํ า ให คุ ณ อ า นข อ มู ล ที่ เ ว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ดั ง กล า ว https://help.optimizely.com/hc/en)
us/articles/200040335 เพื่อใหทราบถึงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทดังกลาวใช และวิธีการปดคุกกี้ดังกลาวที่ลิงค
ตอไปนี้ https://www.optimizely.com/opt_out อนึ่ง บริษัทขอเรียนใหทราบวาบริษัทไมรับผิดชอบตอเนื้อหาหรือความ

ถูกตองของเว็บไซตของบุคคลภายนอก
คุกกี้สําหรับการวิเคราะหการซื้อสินคา
คุกกี้ประเภทนี้ทําใหสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการซื้อสินคาในเว็บไซตนี้ เพื่อยืนยันวาการทําธุรกรรมตาง ๆ มีการรับประกันที่เหมาะสมแกลูกคา คุกกี้ประเภทนี้ไม
รวมถึงขอมูลที่มีความสําคัญ เชน รายละเอียดบัตร
คุกกี้
วัตถุประสงค
ระยะเวลา
การจัดการ
คุกกี้ประเภทนี้ทําใหสามารถระบุอุปกรณซึ่งใชในการซื้อสินคาในเว็บไซตนี้ (เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท เปนตน) เพื่อ
ถาวร
บุคคลภายนอก
อุปกรณการซื้อสินคา การวิเคราะหในภายหลังได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทสามารถที่จะใหการรับประกันที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
(thx_guid)
ดําเนินการซื้อสินคาแกลูกคาของบริษัทได ขอมูลในคุกกี้ประเภทนี้ถูกรวบรวมโดยบริษัทภายนอก (ไซเบอรซอรส) เพื่อ
ทําการวิเคราะหตอไป
ตารางขอมูลนี้จะมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยโดยเร็วที่สุดตามการเปลี่ยนแปลงของบริการตาง ๆ ในเว็บไซตนี้ อยางไรก็ดี ในบางกรณี ตารางขอมูลนี้อาจไมครอบคลุมถึง คุกกี้ แท็ก หรือเครื่องมืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกันอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงขอมูล แมวาเครื่องมือดังกลาวจะมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับวัตถุประสงคของคุกกี้ที่มีการระบุในตารางนี้ก็ตาม

