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นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี ้

เว็บไซต์ www.zara.com เป็นพอร์ทัลขำยสินค้ำทำงอินเทอร์เน็ต (ต่อไปในนโยบำยฉบับน้ีเรียกว่ำ พอร์ทัลหรือเว็บไซต์) ซ่ึง

ด ำเนินกำรโดยบริษทัไอทีเอ็กซ์ เมอร์เคน บี.วี. (ต่อไปในนโยบำยฉบับน้ีเรียกว่ำ ไอทีเอ็กซ์ เมอร์เคน) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครืออินดิ

เท็กซ์ กรุ๊ป ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ บริษทั กำกนัท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงจดทะเบียนพำณิชย์เลขท่ี 10454500973 และมีท่ี

อยู่จดทะเบียนท่ี ชั้น 19 ห้องเอ็มแอล 1907 – 1908 ถนนพระรำม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย (ต่อไปในนโยบำย

ฉบบัน้ีเรียกว่ำ ผูข้ำย) ใชพ้อร์ทลัดงักล่ำวเป็นช่องทำงกำรขำยสินคำ้ของ ZARA ทำงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  

นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบบัน้ีระบุหลักเกณฑ์เบ้ืองต้นส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูลผ่ำนพอร์ทัลน้ีโดยผูข้ำยและไอทีเอ็กซ์ 

เมอร์เคน (ต่อไปในนโยบำยฉบบัน้ีเรียกว่ำ บริษทั หรือ ผูร่้วมควบคุมขอ้มูล) 

กำรท่ีคุณใช้เวบ็ไซต์หรือใหข้้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตำมค ำนิยำมท้ำยน้ี) แก่บริษทัผ่ำนทำงพอร์ทัลหรือช่องทำงอื่นใด ถือว่ำ

คุณให้ควำมยินยอมแก่บริษทัในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ (ตำมค ำนิยำมทำ้ยน้ี) และผูกพนัตนภำยใตน้โยบำยควำม

เป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบัน โปรดอ่ำนข้อควำมตำมนโยบำยน้ีทุกคร้ังท่ีเข้ำใช้เว็บไซต์เพื่อให้มั่นใจว่ำคุณเห็นด้วยกับข้อควำม

ดงักล่ำว 

1. การรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์หลักในการประมวลผลข้อมูล 

เมื่อคุณใช้พอร์ทลัน้ี บริษทัจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัคุณ (ต่อไปในนโยบำยฉบบัน้ีเรียกว่ำ ข้อมูล

ส่วนบุคคล) ขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคุณระบุในกำรสมคัรเขำ้ใชพ้อร์ทลั กำรใชพ้อร์ทลั และ/

หรือท ำกำรซ้ือสินค้ำผ่ำนพอร์ทัล ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่ส ำหรับกำรส่งมอบ

สินคำ้และจดัส่งเอกสำรเรียกเก็บเงิน ลำยมือช่ือ (เมื่อมีกำรรวบรวมข้อมูลกำรซ้ือสินคำ้ทำงอินเทอร์เน็ต) ขอ้มูลเสียง (เมื่อมีกำร

โทรศัพท์ถึงฝ่ำยลูกค้ำสัมพนัธ์) วนัเดือนปีเกิด อำยุ เพศ วิธีกำรช ำระเงิน ข้อมูลประวติักำรซ้ือสินค้ำ รหัสประจ ำตัวผูใ้ช้ และ 

ขอ้มูลกำรช ำระเงินของคุณ  
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ในบำงกรณีท่ีเฉพำะเจำะจง บุคคลภำยนอกอำจให้ขอ้มูลเก่ียวกับตวัคุณแก่เรำโดยกำรท่ีคุณใชฟี้เจอร์หรือบริกำรบนพอร์ทลั 

ตวัอย่ำงเช่น โดยกำรส่งบตัรของขวญัไปให้คุณหรือจดัส่งสินคำ้ตำมค ำสั่งซ้ือไปยงัท่ีอยู่ของคุณ ในกรณีดงักล่ำว เรำเพียงแค่

ประมวลผลขอ้มูลของคุณในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฟีเจอร์หรือบริกำรน้ี ตำมท่ีระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและกำรใชคุ้กก้ีน้ี 

หำกคุณไม่ให้ข้อมูลแก่บริษทัตำมค ำขอ อำจท ำให้บริษทัไม่สำมำรถปฏิบัติตำมวตัถุประสงค์ของบริษทัในกำรรวบรวมขอ้มูล 

เช่น จดัหำสินคำ้ให้แก่คุณ 

บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

ก) กำรลงทะเบียนผู ้ใช้พอร์ทัล: ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวแ้ก่บริษทัเพื่อลงทะเบียนเป็นผู ้ใช้พอร์ทัลจะถูกน ำไปใช้กำร

ประมวลผลเพื่อยืนยนัตวัตนของคุณว่ำเป็นผูใ้ช้ของเว็บไซต์ และเพื่อให้คุณสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรและฟังก์ชนัต่ำง ๆ ซ่ึง

คุณมีสิทธิไดร้ับในฐำนะผูใ้ชล้งทะเบียน  

ข) กำรซ้ือสินค้ำ: จะถูกน ำไปใชก้ำรจัดท ำ กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรปฏิบัติตำมสัญญำซ้ือขำยสินค้ำท่ีคุณซ้ือให้แก่

ผูข้ำยหรือสัญญำอ่ืนใดระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย และจะถูกน ำมำใช้ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด้ำนกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้ง  

นอกจำกน้ี บริษทัอำจใชข้้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณทำงอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อควำมทำงโทรศัพท์ (SMS) เพื่อแจ้งให้

คุณทรำบถึงสถำนะค ำสั่งซ้ือของคุณและกำรติดต่อส่ือสำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับบริกำรต่ำง ๆ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกับกำร

ปรับปรุงกำรรักษำควำมปลอดภยัของพอร์ทลั 

ในกรณีท่ีคุณให้ข้อมูลของบุคคลภำยนอกแก่บริษทั คุณจะเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรให้บุคคลดงักล่ำวรับทรำบ

และให้ควำมยินยอมต่อกำรให้ขอ้มูลน้ีซ่ึงจะถูกน ำมำใชเ้พื่อวตัถุประสงคต์ำมท่ีระบุทำ้ยน้ี ในกรณีกำรซ้ือสินคำ้หรือบัตร

ก ำนัล (ต่อไปในนโยบำยฉบับน้ีเรียกว่ำ สินค้ำ) ข้อมูลของบุคคลภำยนอกท่ีให้ไว้จะถูกน ำมำใช้เพื่อวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปน้ีเท่ำนั้น (1) จดักำรกำรส่งมอบหรือยืนยนักำรไดร้ับสินคำ้ และ (2) ด ำเนินกำรตอบค ำถำมหรือด ำเนินกำรตำม

ค ำขอต่ำง ๆ ของคุณหรือบุคคลภำยนอก  
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ค) กำรรับของก ำนลั: ในกรณีท่ีคุณมีบตัรก ำนลัและประสงคท่ี์จะคืนสินคำ้ที่เก่ียวขอ้งกับบตัรดงักล่ำวผ่ำนเวบ็ไซต์ บริษทัจะ

น ำรำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลรวมทั้งขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซ่ึงคุณระบุในแบบฟอร์มกำรคืนสินคำ้มำใช้เพื่อ

วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีเท่ำนั้น (ก) ด ำเนินกำรตำมค ำขอต่ำง ๆ และด ำเนินกำรเก็บสินคำ้จำกท่ีอยู่ของคุณ (ข) ด ำเนินกำร

ตำมค ำขอใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบัตรก ำนัลดังกล่ำวหรือกำรคืนสินค้ำตำมค ำขอของคุณ และ (ค) ยืนยนักำรได้รับกำรคืน

สินค้ำและกำรส่งใบรับบัตรของขวญั (Voucher Receipt) หรือบัตรของขวญั (Voucher Card) ทำงอีเมลหรือวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในท ำนองเดียวกนั พร้อมกบัจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะคืนให้  

ง) เปิดใชง้ำนระบบท่ีจ ำเป็นเพื่อป้องกนัและตรวจหำกำรใชง้ำนพอร์ทลัโดยไม่ไดร้ับอนุญำต (ตวัอย่ำงเช่น ในระหว่ำง

ขั้นตอนกำรซ้ือและกำรส่งคืนสินคำ้ รวมทั้งกำรฉ้อโกงท่ีอำจเกิดข้ึนกบัคุณและ/หรือกบัเรำ ถำ้เรำพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ

ธุรกรรมนั้นอำจเป็นกำรฉ้อโกง หรือเรำตรวจพบพฤติกรรมท่ีไม่ปกติซ่ึงระบุถึงกำรใชฟี้เจอร์ ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของ

เรำในทำงท่ีฉ้อโกง กระบวนกำรน้ีอำจส่งผลตำมมำ เช่น กำรปิดกั้นธุรกรรมนั้น หรือกำรลบบญัชีผูใ้ชข้องคุณ 

จ) เพื่อจุดประสงคใ์นกำรส่งใบแจง้หน้ีและเพื่อให้คุณสำมำรถเขำ้ถึงตัว๋และใบแจง้หน้ีส ำหรับกำรสั่งซ้ือท่ีคุณไดด้ ำเนินกำร

ผ่ำนเวบ็ไซต์หรือในร้ำนคำ้ทัว่ไปของ ZARA 

ฉ) ค ำขอต่ำง ๆ: หำกคุณประสงคท่ี์จะท ำกำรสอบถำมใด ๆ โดยกำรกรอกแบบฟอร์มกำรติดต่อสอบถำมท่ีจดัให้มีในพอร์ทัล

น้ี บริษทัอำจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลและรำยละเอียดในกำรติดต่อของคุณเพื่อตอบค ำถำมของคุณ รวมทั้งค ำถำมท่ีเก่ียวข้อง

กับบริกำรด้ำนเทคนิคของพอร์ทัล กำรปฏิบัติกำรของพอร์ทัล และข้อสงสัยเก่ียวกับค ำสั่งซ้ือ เป็นต้น บริษัทอำจ

จ ำเป็นตอ้งติดต่อคุณทำงอีเมล โทรศพัท์ หรือขอ้ควำมทำงโทรศพัท์ (SMS) เพื่อกำรด ำเนินกำรตำมกำรสอบถำมของคุณ

อย่ำงเหมำะสม 

ช) กำรตลำด: ITX MERKEN จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงบริกำรท่ีเรำน ำเสนอแก่คุณให้เป็นแบบ

ส่วนตวั และช่วยให้เรำสำมำรถให้ค ำแนะน ำโดยค ำนึงถึงกำรติดต่อของคุณกบั ZARA บนพอร์ทลัและกำรวิเครำะห์โปร

ไฟล์ผูใ้ชข้องคุณ (ตวัอย่ำงเช่น โดยค ำนึงถึงกำรสั่งซ้ือของคุณและประวติักำรเรียกดู) ในท ำนองเดียวกนั เพื่อแสดง
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โฆษณำบนอินเทอร์เน็ตท่ีคุณอำจจะเห็นเมื่อเขำ้ชมเวบ็ไซต์และแอป ตัวอย่ำงเช่น บนโซเชียลมีเดีย โฆษณำที่คุณเห็นอำจ

เป็นแบบสุ่ม แต่ในบำงคร้ังอำจเป็นโฆษณำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมชอบของคุณหรือกำรสั่งซ้ือและประวติักำรเรียกดู  

- ถำ้คุณใชโ้ซเชียลมีเดีย ITX MERKEN อำจจดัหำขอ้มูลบำงอย่ำงให้แก่บริษทัเหล่ำนั้น เพื่อท่ีจะแสดงโฆษณำ 

ZARA ให้แก่คุณ และน ำเสนอโฆษณำโดยทัว่ไปให้แก่คุณและผูใ้ช ้ โดยพิจำรณำถึงโปรไฟล์ของคุณบน

โซเชียลมีเดียดงักล่ำว หำกคุณต้องกำรขอ้มูลเก่ียวกบักำรใชง้ำนขอ้มูลของคุณและวิธีกำรท ำงำนของโฆษณำ

บนโซเชียลมีเดีย โปรดทบทวนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวับนไซต์โซเชียลมีเดียต่ำงๆ ท่ีคุณมีโปรไฟล์อยู่  

- นอกจำกน้ี ITX MERKEN ยงัใชข้อ้มูลของคุณในกำรตรวจวดัและกำรวิเครำะห์เซกเมนต์เก่ียวกบัโฆษณำที่

เรำแสดงให้ผูใ้ชเ้ห็นบนแพลตฟอร์มบำงแห่งท่ีท ำงำนร่วมกันกบัเรำ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยน้ี ITX MERKEN 

จะท ำงำนร่วมกบับุคคลภำยนอกเหล่ำน้ีท่ีเสนอเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นให้แก่เรำ (ตวัอย่ำงเช่น คุกก้ี, พิกเซล, SDK) 

เพื่อใชบ้ริกำรต่ำงๆ เหล่ำน้ี โปรดอย่ำลืมว่ำ แมว้่ำ ITX MERKEN จะไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีระบุถึงตวัตนแก่ผูท้  ำ

งำนร่วมกนัเหล่ำน้ี แต่ฝ่ำยไอทีอำจให้ตวัระบุบำงอย่ำงแก่พวกเขำในแต่ละคร้ัง (ตวัอย่ำงเช่น ID กำรโฆษณำที่

เก่ียวพนักบัอุปกรณ์ ตวัระบุท่ีเก่ียวพนักบัคุกก้ี ฯลฯ) ถำ้คุณตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองน้ี โปรด

ทบทวนนโยบำยกำรใชคุ้กก้ีของเรำ ในท ำนองเดียวกนั คุณสำมำรถรีเซ็ต ID กำรโฆษณำ หรือปิดใชง้ำน

โฆษณำแบบเป็นส่วนตวับนอุปกรณ์ของคุณ (ถำ้คุณได้ติดตั้งแอปของเรำไวบ้นอุปกรณ์ iOS คุณก็สำมำรถ

ปรับเปลี่ยนกำรก ำหนดค่ำของคุณใน Settings/Privacy/Ads (กำรตั้งค่ำ/ควำมเป็นส่วนตวั/โฆษณำ) ถำ้คุณใช้

อุปกรณ์ Android โปรดไปท่ี Settings/Google/Ads (กำรตั้งค่ำ/Google/โฆษณำ)   

ซ) กำรเพิ่มประสิทธิภำพของขอ้มูล: เมื่อ ITX MERKEN รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจำกหลำยๆ แหล่งท่ีมำ บริษทัอำจ

รวมขอ้มูลเขำ้ดว้ยกนัภำยใต้เงื่อนไขบำงอย่ำงเพื่อจุดประสงคใ์นกำรปรับปรุงควำมเขำ้ใจเก่ียวกับควำมตอ้งกำรและ

ควำมชอบของคุณที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และบริกำร (รวมถึงเพื่อจุดประสงคใ์นกำรวิเครำะห์ กำรสร้ำงโปรไฟล์ผูใ้ช้ 

กำรวิจยัตลำด กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเชิงคุณภำพ และกำรปรับปรุงกำรติดต่อของเรำกบัลูกคำ้ของเรำ) ตวัอย่ำงเช่น ส่ิงน้ี

หมำยถึง วิธีท่ี ITX MERKEN อำจรวมขอ้มูลของคุณ ถำ้คุณมีบญัชีท่ีลงทะเบียน และโดยกำรใชอ้ีเมลเดียวกนัท่ีลิงก์ไปยงั
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บญัชีของคุณ คุณท ำกำรสั่งซ้ือในฐำนะผูเ้ย่ียมชม หรือไปยงัขอ้มูลท่ีมกีำรคอมไพล์โดยอัตโนมติั (เช่น เลขท่ีอยู่ IPและท่ี

อยู่ MAC หรือเมตำดำตำ้) ท่ี ITX MERKEN อำจลิงก์กบัขอ้มูลท่ีคุณได้แจง้แก่เรำโดยตรงผ่ำนกิจกรรมของคุณบนพอร์ทลั 

หรือในร้ำนสำขำใดๆ ของเรำ (ตวัอย่ำงเช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสั่งซ้ือของคุณ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสั่งซ้ือออนไลน์หรือ

ในร้ำนคำ้ทัว่ไป ควำมชอบของคุณ ฯลฯ) 

 

ผูใ้ช ้(คุณ) รับรองว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวเ้ป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงและรับรองว่ำจะแจง้ให้บริษทัทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขใด ๆ เก่ียวกับข้อมูลดังกล่ำว หำกเกิดกำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยใด ๆ แก่เว็บไซต์ อินดิเท็กซ์ กรุ๊ป ผูข้ำย หรือ

บุคคลภำยนอกบุคคลใดบุคคลหน่ึง จำกกำรให้ขอ้มูลในแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นเท็จ หรือไม่ครบถว้น ให้ผูใ้ช้

เป็นผูร้ับผิดชอบเพียงผูเ้ดียว 

2. การลงทะเบียนรับจดหมายข่าว  

ผูใ้ชส้ำมำรถยอมรับกำรเป็นสมำชิกเพื่อรับจดหมำยข่ำว (Newsletter) ของบริษทัผ่ำนพอร์ทลั โดยสมคัรใจ  

หำกคุณให้ควำมยินยอมล่วงหน้ำ ไอทีเอ็กซ์ เมอร์เคนจะท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหำข้อมูลเก่ียวกบั

สินคำ้ของ ZARA และสินคำ้ของย่ีห้อ/บริษทัอื่นซ่ึงใชช้่องทำงจ ำหน่ำยของอินดิเท็กซ์ กรุ๊ป (โดยรวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

หัวขอ้สินคำ้ตกแต่ง ส่ิงทอ เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป และสินคำ้ตกแต่งบำ้น รวมถึงขอ้มูลดำ้นอื่น ๆ เช่น เคร่ืองส ำอำง หรือสินคำ้หนงั และ

กำรพฒันำและสนบัสนุนกิจกรรมดำ้นกำรพำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์) ให้คุณ รวมทั้ง กำรส่งขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งกับสินค้ำหรือ

บริกำรดงักล่ำวน้ีทำงอีเมลหรือวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อี่นใดในท ำนองเดียวกนั (เช่น ขอ้ควำมทำงโทรศพัท์ (SMS)) หรือทำง

โทรศพัท์ 

หำกคุณเป็นผูใ้ช้ท่ีลงทะเบียนแล้ว คุณสำมำรถเปลี่ยนหัวข้อข้อมูลข่ำวสำรท่ีคุณต้องกำรได้รับ ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว

สำมำรถท ำได้โดยเข้ำไปในข้อมูลบัญชีของฉัน (My Account) คุณจะได้รับข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ เฉพำะเท่ำท่ีคุณให้ควำม

ยินยอม หรือตำมท่ีกฎหมำยอนุญำตโดยประกำรอื่นใด คุณสำมำรถยกเลิกกำรรับจดหมำยข่ำวดังกล่ำวโดยเข้ำไปในหัวข้อ

จดหมำยข่ำว (Newsletter)  
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3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 

เพื่อกำรปฏิบัติตำมวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นหัวข้อข้ำงต้น อำจมีบำงกรณีซ่ึงบริษทัจ ำเป็นต้องน ำข้อมูลท่ีคุณให้ไวแ้ก่บริษทัไป

เปิดเผยต่อหรือโอนไปยงับริษทัแม่ (Holding Company) ของอินดิเท็กซ์ กรุ๊ป (บริษทัอินดสัเตรีย เดอ ดีเซนโย เท็กซ์ทิล เอส.เอ. 

(อินดิเท็กซ์ เอส.เอ.)) และนิติบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอินดิเท็กซ์ กรุ๊ป (โดยรวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหัวข้อท่ีกล่ำว

ไวข้้ำงต้น) คุณรับทรำบว่ำกำรท่ีคุณลงทะเบียนและให้ข้อมูลแก่บริษทัผ่ำนเว็บไซต์น้ี ถือว่ำคุณได้ท ำกำรอนุมติัโดยชัดแจง้ให้

บริษทัเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลดังกล่ำวไปยงับริษทัในเครืออินดิเท็กซ์ กรุ๊ป ท่ีกล่ำวไวข้้ำงต้น ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศซ่ึงเป็น

สมำชิกสหภำพยุโรป อีกทั้ง เพื่อกำรปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ท่ีระบุในหัวข้อ 1.ข และ 1.ง ข้ำงต้น อำจมีบำงกรณีท่ีผูข้ำย

จ ำเป็นต้องน ำข้อมูลท่ีคุณให้ไวแ้ก่บริษทัไปเปิดเผยต่อหรือโอนไปยงันิติบุคคลอื่นซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัท กำกันท์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณรับทรำบว่ำกำรท่ีคุณลงทะเบียนและให้ไวซ่ึ้งข้อมูลแก่บริษทัผ่ำนเว็บไซต์น้ี ถือว่ำคุณได้ท ำกำรอนุมติั

โดยชัดแจ้งให้บริษทัน ำข้อมูลดังกล่ำวไปเปิดเผยต่อ และ/หรือโอนไปยงับริษทัท่ีกล่ำวไวข้้ำงต้น (กล่ำวคือ บริษทัในเครือของ

บริษทั กำกนัท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั)  

ในกรณีท่ีจ ำเป็นอย่ำงย่ิง เรำอำจเปิดเผยข้อมูลน้ีแก่บริษทัสำขำและบริษทัในเครือของ Inditex, S.A. ผู ้ประมวลผลท่ีเป็น

บุคคลภำยนอก ศูนยจ์ดัหำสินคำ้ สถำบนักำรเงิน หรือผูใ้ห้บริกำรอ่ืนท่ีเป็นบุคคลภำยนอกท่ีช่วยในกำรปฏิบัติงำนทำงธุรกิจของ

เรำ (เช่น กำรสอบสวนเก่ียวกับกำรฉ้อโกง กำรเรียกเก็บเงิน โปรแกรมในเครือและโปรแกรมรำงวลั ซัพพลำยเออร์ดำ้นบริกำร

ทำงเทคโนโลยีและบริกำรด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรจัดกำรด้ำนกำรติดต่อกันทำงกำรเงิน บริกำรลอจิสติกส์ กำรขนส่ง (และ/หรือ

องค์กรท่ีเป็นคู่ค้ำของพวกเขำ) ผูจ้ัดหำบริกำรและผูท่ี้ท ำงำนร่วมกันท่ีเก่ียวข้องกับกำรตลำดและกำรประชำสัมพนัธ์ เช่น ไซต์

โซเชียลมีเดีย เอเจนซ่ีโฆษณำหรือพนัธมิตรดำ้นกำรโฆษณำ กำรจดักำรค ำสั่งซ้ือและกำรบริกำรลูกคำ้ และ / หรือกำรวิเครำะห์

ธุรกรรมท่ีด ำเนินกำรผ่ำนเวบ็ไซต์เพื่อให้กำรรับประกนัท่ีเพียงพอแก่ผูใ้ชข้องเรำในธุรกรรมกำรสั่งซ้ือ ฯลฯ) หรือเท่ำท่ีจ ำเป็นใน

กำรประมวลผลกำรสั่งซ้ือของคุณ ทั้งน้ี โดยกำรจัดหำข้อมูลในเว็บไซต์น้ีหรือจดัหำขอ้มูลให้แก่เรำ แสดงว่ำคุณได้ให้อนุญำต

โดยชดัแจง้แก่เรำในกำรเปิดเผยและด ำเนินกำรกับขอ้มูลของคุณตำมท่ีอธิบำยไว ้กำรให้ควำมยินยอมของคุณต่อกำรเข้ำถึง/กำร

เปิดเผยน้ี รวมถึงในกรณีท่ีเพื่อประสิทธิภำพของกำรจดัหำบริกำร ผูใ้ห้บริกำรอำจอยู่ในสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และประเทศ

ไทย 
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4. สิทธิของผู้ใช้ 

ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง คุณมีสิทธิในกำรเขำ้ถึง แกไ้ข ลบ หรือโตแ้ยง้ขอ้มูล โดยกำรส่งอีเมลไปยงั dataprotection@zara.com โดยระบุ

หัวขอ้ว่ำ "ZARA –ประเทศไทย" ในกรณีท่ีจ ำเป็น บริษทัอำจขอให้กำรส่งค ำขอดงักล่ำวของคุณอยู่ในรูปแบบท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ

โดยแสดงหลกัฐำนยืนยนัตวัตนของผูข้อ บริษทัมีควำมตั้งใจจะท ำให้กำรรักษำควำมปลอดภยัและกำรเก็บขอ้มูลเป็นควำมลบัอยู่

ในระดบัสูงสุด ในกรณีท่ีคุณตดัสินใจใชสิ้ทธิดงักล่ำว โปรดแจง้ท่ีอยู่อีเมลท่ีใชเ้ก่ียวกบักำรเขำ้ถึง แกไ้ข ลบ หรือโตแ้ยง้ขอ้มูล 

หำกคุณไม่ตอ้งกำรให้เรำส่งขอ้มูลไปยงับุคคลภำยนอกเพื่อแสดงโฆษณำให้แก่คุณ คุณสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดค่ำของ

คุณบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้ โดยกำรรีเซ็ต ID กำรโฆษณำของคุณหรือปิดกำรใชง้ำนโฆษณำแบบเป็นส่วนตวับนอุปกรณ์

ของคุณ หำกคุณไดติ้ดตั้งแอปไวบ้นอุปกรณ์ iOS ของคุณ คุณสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรก ำหนดค่ำของคุณไดใ้น 

Settings/Privacy/Ads (กำรตั้งค่ำ/ควำมเป็นส่วนตวั/โฆษณำ) หำกคุณใชอุ้ปกรณ์ Android ให้ไปท่ี Settings/Google/Ads (กำรตั้ง

ค่ำ/Google/โฆษณำ) หำกคุณก ำลงัจะไปท่ีเวบ็ไซต์ คุณสำมำรถเปล่ียนแปลงกำรตั้งค่ำคุกก้ีในเบรำวเ์ซอร์ของคุณได้ 

5. ข้อมูลเก่ียวกับคุกกี ้

บริษทัใชคุ้กก้ีในเว็บไซต์น้ี ซ่ึงเป็นไฟล์ขอ้มูลตวัอกัษรขนำดเล็กท่ีมีข้อมูลเก่ียวกับกำรใชเ้วบ็ไซต์น้ีของคุณ โดยมีวตัถุประสงค์

หลักคือเพิ่มพูนควำมพึงพอใจของคุณในกำรใช้เว็บไซต์น้ี โปรดอ่ำนข้อควำมต่อไปน้ีซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับคุกก้ีท่ีบริษัทใช้ 

วตัถุประสงคข์องคุกก้ีและขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีน่ำสนใจ 

  



ค ำแปล 

ข้อมูลเก่ียวกับคุกก้ี 
 
คุกกีคื้ออะไร?  
คุกกีคื้อไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซ่ึงเว็บไซต์จัดเก็บไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดของ คุณ โดยมี
ข้อมูลการเช่ือมต่อข้อมูลในเวบ็ไซต์นั้น ๆ  ของคุณ คุกกีม้ีความจ าเป็นต่อการอ านวยความสะดวกในการใช้เวบ็และเพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถใช้เวบ็ไซต์ได้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ ท้ังนี ้คุกกีไ้ม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ  
 
แม้ว่านโยบายฉบับนีจ้ะใช้ค าสามัญว่า “คุกกี”้ เน่ืองจากคุกกีเ้ป็นวิธีการหลักในการเกบ็ข้อมูลท่ีใช้โดยเว็บไซต์นี ้ก็ตาม แต่ยังมี
การใช้พื้นท่ี “การเก็บข้อมูลระยะยาว” (Local Storage) ของเบราว์เซอร์เพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของคุกกี้ 
ข้อมูลท้ังหมดในหัวข้อนีม้ีผลบังคับต่อ “การเกบ็ข้อมูลระยะยาว” (Local Storage) นีด้้วย  
 
วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกีบ้นเวบ็ไซต์นีคื้ออะไร  
คุกกีเ้ป็นส่วนส าคัญในการท างานของเวบ็ไซต์ของบริษัท วัตถุประสงค์หลักของคุกกีข้องบริษัทคือเพ่ือท าให้การท่องเวบ็ของคุณ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่นใช้คุกกีเ้พ่ือจดจ าการต้ังค่าของคุณ (ภาษา ประเทศ เป็นต้น) ในระหว่างท่ีคุณท่องเวบ็และเมื่อคุณเข้า
ใช้เวบ็ไซต์ในอนาคต 
 
ข้อมูลท่ีรวบรวมโดยคุกกีจ้ะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงเวบ็ไซต์โดยการประเมินจ านวนและรูปแบบการใช้ ความเหมาะสม
ของเวบ็ไซต์ต่อความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละราย การสืบค้นท่ีรวดเร็วย่ิงขึน้ เป็นต้น 
 
ในบางกรณี หากบริษัทได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ บริษัทอาจใช้คุกกี ้แท็ก หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงข้อมูลซ่ึงจะช่วยให้บริษัทสามารถแสดงโฆษณาไม่ว่าจากเว็บไซต์ของบริษัทเองหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดแก่คุณตามการวิเคราะห์ลักษณะการท่องเวบ็ของคุณ 
 
จะไม่มีการน าคุกกีบ้นเวบ็ไซต์นีไ้ปใช้ในเร่ืองใด  
ในคุกกีท่ี้บริษัทใช้ บริษัทจะไม่เกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความส าคัญ เช่น ท่ีอยู่ รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ 
เป็นต้น  
 
ใครบ้างท่ีใช้ข้อมูลท่ีเกบ็ในคุกกีไ้ด้  
บริษัทจะเป็นผู้ ใช้ข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียวเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีของ “คุกกี้ของ
บุคคลภายนอก” (third-party cookies) ตามท่ีระบุท้ายนี ้ซ่ึงมีการใช้และจัดการโดยนิติบุคคลภายนอกเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ตามค า
ขอของบริษัทเพ่ือปรับปรุงการให้บริการของบริษัทและท าให้การท่องเวบ็ไซต์ของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึน้ บริการหลักท่ีมี
การใช้ “คุกกีข้องบุคคลภายนอก” (third-party cookies) คือ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสถิติการเข้าถึงและเพ่ือรับประกันธุรกรรมการช าระ
เงินท่ีมีการด าเนินการ 
 



ค ำแปล 

วิธีการหลีกเลี่ยงการใช้คุกกีบ้นเวบ็ไซต์นี ้  
หากคุณประสงค์ท่ีจะหลีกเลี่ยงการใช้คุกกีบ้นหน้าเว็บนี ้ โดยได้มีการพิจารณาข้อจ ากัดต่าง ๆ ของคุกกีท่ี้ระบุไว้ข้างต้น คุณต้อง
ปิดการใช้คุกกีใ้นเบราว์เซอร์ของคุณ และลบคุกกีเ้ก่ียวกับเวบ็ไซต์นีท่ี้ท่ีถูกจัดเกบ็ในเบราว์เซอร์ของคุณ 
คุณสามารถใช้วิธีการนีเ้พ่ือป้องกันการใช้คุกกีไ้ด้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ กต็าม 
 
วิธีการปิดและป้องกันการใช้คุกกี ้
คุณสามารถจ ากัด บลอ็ค หรือลบคุกกีจ้ากเวบ็ไซต์นีไ้ด้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ กต็าม โดยเปลี่ยนการต้ังค่าของเบราว์เซอร์ของคุณตาม
ข้ันตอนดังต่อไปนี ้แม้ว่าการต้ังค่าในแต่ละเบราว์เซอร์จะแตกต่างกัน คุกกีม้ักกจะมีการต้ังค่าในเมนู “ตัวเลือก”  (Preferences) 
หรือ “เคร่ืองมือ” (Tools) ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ังค่าคุกกีใ้นเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดดูเมนู “ความช่วยเหลือ” 
(Help) ในเบราว์เซอร์ 



 

 

เวบ็ไซต์นีใ้ช้คุกกีใ้ดและเพ่ือวัตถุประสงค์ใด  
 
ตารางท้ายนีแ้สดงให้เห็นถึงคุกกี ้แท็ก และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันซ่ึงเวบ็ไซต์นีใ้ช้ พร้อมท้ังข้อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาและการจัดการ (ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษัทและของบุคคลภายนอก) ของแต่ละเคร่ืองมือดังกล่าว 
 

คุกกีท้างเทคนิคและคุกกีเ้พื่อการต้ังค่าส่วนตัว: เพื่อการระบุและการยนืยันตัวตน การท่องเว็บ การปรับแต่งส่วนต่อประสาน รายการโปรด เป็นต้น 

คุกก้ีต่อไปน้ีน ำมำใชเ้พื่อระบุตัวตนของผูใ้ชร้ะหว่ำงกำรใช้งำน ป้องกันไม่ให้ผูใ้ช้ต้องผ่ำนกระบวนกำรล็อกอินในเวบ็ไซต์ซ ้ำซ้อน เร่งกระบวนกำรบำงประกำรบนเวบ็ไซต์ให้รวดเร็วข้ึน 
จดจ ำกำรเลือกต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรใชง้ำน หรือกำรเขำ้ชมในเวลำต่อมำ จดจ ำหน้ำเวบ็ท่ีเคยมีกำรเขำ้ชม เป็นตน้ 

คุกกี้ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา การจัดการ 

กำรระบุผูใ้ช ้ 
คุกก้ีประเภทน้ีน ำมำใช้เพื่อระบุและยืนยนัตัวตนผูใ้ช้ คุกก้ีน้ียงัมีข้อมูลทำงเทคนิคจำกกำรใช้งำนของผูใ้ช้อีกด้วย เช่น 
ระยะเวลำรอกำรเช่ือมต่อ หมำยเลขเซสชัน่ เป็นตน้  

ชัว่ครำว  คุกก้ีของบริษทั 

หมำยเลขเซสชัน่  
คุกก้ีประเภทน้ีน ำมำใชเ้พื่อระบุ http session ของผูใ้ช ้โดยทัว่ไปคุกก้ีน้ีมีอยู่ในทุกเวบ็แอปพลิเคชัน่ เพื่อระบุค ำขอของผูใ้ช้
ในระหว่ำงกำรใชง้ำน 

ชัว่ครำว  คุกก้ีของบริษทั 

สถำนะกำรเช่ือมโยง
ขอ้มูล  

คุกก้ีประเภทน้ีท ำให้สำมำรถระบุสถำนะกำรเช่ือมโยงขอ้มูลของผูใ้ชไ้ด ้ (เวลำเร่ิมกำรใชง้ำน หน้ำเวบ็แรก กำรเขำ้ใช้คร้ัง
แรก สถำนะกำรเลื่อนหน้ำเวบ็ สถำนะกำรออกเสียง เป็นตน้)  

ชัว่ครำว  คุกก้ีของบริษทั 

กำรเลือกของผูใ้ช ้ คุกก้ีประเภทน้ีเก็บค่ำกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตท่ีผูใ้ชเ้ลือก เช่น ร้ำนคำ้ ภำษำ สกุลเงินตรำ สินคำ้ ขนำด เป็นตน้  ชัว่ครำว  คุกก้ีของบริษทั 

รำยกำรโปรดและกำร
เลือกล่ำสุด  

คุกก้ีประเภทน้ีท ำให้สำมำรถจดจ ำกำรเลือกรำยกำรโปรด (เช่น ร้ำนคำ้) รวมไปถึงกำรเลือกล่ำสุดของผูใ้ช ้ (ร้ำนคำ้ สินคำ้ 
กำรให้ควำมยินนยอมกำรติดตั้งคุกก้ี เป็นตน้) ส ำหรับกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์คร้ังต่อ ๆ ไปได ้ 

ถำวร คุกก้ีของบริษทั 

ตะกร้ำสินคำ้  
คุกก้ีประเภทน้ีเก็บข้อมูลเก่ียวกับตะกร้ำสินค้ำขนำดเล็ก เช่น รำยละเอียดกำรระบุผูใ้ช้ท่ีเก่ียวข้องกับตะกร้ำท่ีกล่ำวมำ
ขำ้งตน้  

ชัว่ครำว  คุกก้ีของบริษทั 

โปรโตคอล  
คุกก้ีประเภทน้ีท ำให้สำมำรถท ำกำรสับเปล่ียนระหว่ำงโดเมนท่ีมีกำรรักษำควำมปลอดภัย (https) และโดเมนไม่มีกำร
รักษำควำมปลอดภยั (http) (โปรโตคอล) 

ชัว่ครำว  คุกก้ีของบริษทั 

    



 

 

คุกกีส้ าหรับการวิเคราะห์การเช่ือมโยงข้อมูล 

คุกก้ีประเภทน้ีจัดหำมำซ่ึงข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ของผูใ้ช ้(ไม่ใช่กำรเข้ำถึงเน้ือหำ) เพื่อน ำข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ดังกล่ำวให้แก่บริษทัในภำยหลังเพื่อ
วตัถุประสงคท์ำงสถิติ 

คุกกี้ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา การจัดการ 

Origin 
(WC_GASource)  

คุกก้ีประเภทน้ีน ำมำใช้เพื่อระบุแหล่งท่ีมำของผูใ้ช้เมื่อเข้ำมำท่ีหน้ำเว็บใด ๆ ของเวบ็ไซต์น้ี เช่น ระบุว่ำผูใ้ชเ้ขำ้มำท่ีหน้ำ
รำยละเอียดสินคำ้จำกตำรำงสินคำ้ จำกเบรำวเ์ซอร์คน้หำ หรือจำกเวบ็ไซต์อื่น 

ถำวร คุกก้ีของบริษทั 

Google Analytics 
(__utma, __utmb, 
__utmc, __utmd, 
__utmv, __utmz, 
_ga...)  

คุกก้ีประเภทน้ีท ำให้สำมำรถติดตำมเวบ็ไซต์โดยกำรใชเ้คร่ืองมือ Google Analytics ซ่ึงเป็นบริกำรหน่ึงของกูเกิลเพื่อให้
ไดร้ับขอ้มูลกำรเขำ้ถึงเวบ็ไซต์ของผูใ้ช ้ตวัอย่ำงขอ้มูลท่ีมีกำรเก็บไวคื้อ จ ำนวนคร้ังท่ีผูใ้ชเ้ขำ้ชมเวบ็ไซต์ วนัแรกและวนั
สุดทำ้ยของกำรเขำ้ชม ระยะเวลำกำรเขำ้ชม หน้ำเวบ็สุดทำ้ยก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะเขำ้ถึงเวบ็ไซต์ โปรแกรมคน้หำท่ีผูใ้ชใ้ชใ้นกำร
เขำ้ถึงเวบ็ไซต์ หรือลิงคท่ี์ผูใ้ชก้ด สถำนที่ในโลกน้ีท่ีผูใ้ชอ้ยู่ขณะท่ีเขำ้ถึงเวบ็ไซต์เป็นตน้ กำรตั้งค่ำคุกก้ีน้ีไดม้ีกำรก ำหนด
ล่วงหน้ำโดยกูเกิล และขอ้มูลเก่ียวกับกำรใชเ้วบ็ไซต์ของคุณท่ีคุกก้ีสร้ำงข้ึนจะไดรั้บกำรถ่ำยโอนและเก็บโดยบริษทักูเกิล 
อิงค ์(บริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกำ) ดงันั้น บริษทัจึงขอแนะน ำให้คุณอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ 
Google Analytics ท่ี https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en เพื่อให้ทรำบถึงขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
คุกก้ีท่ีเคร่ืองมือดงักล่ำวใชแ้ละวิธีกำรปิดคุกก้ีดงักล่ำว อน่ึง บริษทัขอเรียนให้ทรำบว่ำบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อเน้ือหำ
หรือควำมถูกตอ้งของเวบ็ไซต์ของบุคคลภำยนอก  

ถำวร บุคคลภำยนอก 

Optimizely 
(optimizelySegments; 
optimizelyEndUserId 
optimizelyPendingLo
gEvents; 
optimizelyBuckets…
)  

คุกก้ีท่ีมีกำรถูกระบุโดยโดเมน optimizely.com หรือ  www.optimizely.com ท ำให้บริษัทสำมำรถท ำให้ รูปลักษณะ 
ควำมรู้สึก และข้อควำมมีควำมเหมำะสม โดยมีวตัถุประสงค์ทั่วไปคือเพื่อให้แน่ใจว่ำ ผูใ้ช้สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลใน
เวบ็ไซต์ของบริษทัไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองโดยพิจำรณำจำกวิธีกำรท่ีผูใ้ชข้องบริษทัใชเ้วบ็ไซต์ ขอ้มูลบำงส่วนซ่ึงมีกำรเก็บไวเ้พื่อ
กำรวิเครำะห์ในภำยหลังมีดังน้ี: จ ำนวนกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีผูใ้ช้เห็น ข้อมูลส ำหรับส่วนผูเ้ย่ียมชม เช่น เบรำว์เซอร์ 
แคมเปญ ประเภทแหล่งท่ีมำท่ีเคล่ือนท่ีได ้และส่วนกำรตั้งค่ำส่วนตวัทั้งหมดตำมท่ีระบุไว ้ เป็นตน้ กำรตั้งค่ำคุกก้ีประเภท
น้ีมีกำรก ำหนดไวล่้วงหน้ำโดยผูใ้ห้บริกำร กล่ำวคือ บริษทั ออพติไมซ์ลี อิงค์ (บริษทัท่ีจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกำ) 
ดังนั้น บริษทัจึงขอแนะน ำให้คุณอ่ำนข้อมูลท่ีเว็บไซต์ของบริษทัดังกล่ำว https://help.optimizely.com/hc/en-

us/articles/200040335 เพื่อให้ทรำบถึงขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุกก้ีท่ีบริษทัดังกล่ำวใช ้และวิธีกำรปิดคุกก้ีดังกล่ำวท่ี

ถำวร บุคคลภำยนอก 



 

 

ลิงคต่์อไปน้ี https://www.optimizely.com/opt_out อน่ึง บริษทัขอเรียนให้ทรำบว่ำบริษทัไม่รับผิดชอบต่อเน้ือหำ
หรือควำมถูกตอ้งของเวบ็ไซต์ของบุคคลภำยนอก  

พิกเซลกำรแปลงและ 
SDK 

เคร่ืองมือเหล่ำน้ีช่วยให้เรำสำมำรถติดตำมกำรเรียกดูของผูใ้ชโ้ดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรวดัผลบริกำรต่ำงๆ ผ่ำนทำง
เทคโนโลยีท่ีบุคคลภำยนอกเสนอให้ (ตวัอย่ำงเช่น Facebook) และเพื่อเสนอโฆษณำแบบเป็นส่วนตวับนไซต์โซเชียลมีเดีย
เหล่ำน้ีและหน้ำเวบ็อ่ืนๆ เช่น Google   
 
ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีน้ีและวิธีปิดกำรใชง้ำน (โปรดอย่ำลืมว่ำเรำไม่รับผิดชอบต่อเน้ือหำหรือควำม
ถูกตอ้งของเวบ็ไซต์บุคคลภำยนอก) โปรดอ่ำนต่อท่ี:  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยีเหล่ำน้ี: 
 

- Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences  
- Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es  

 
หำกคุณได้ติดตั้งแอปของเรำและไม่ต้องกำรให้เรำแสดงโฆษณำแก่คุณ คุณสำมำรถเปล่ียนแปลงกำรก ำหนดค่ำของคุณ
บนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยกำรรีเซ็ต ID โฆษณำของคุณหรือปิดกำรใชง้ำนกำรปรับให้เป็นแบบส่วนตวั 

แบบถำวร บุคคลภำยนอก 

    

คุกกีส้ าหรับการวิเคราะห์การซ้ือสินค้า 

คุกก้ีประเภทน้ีท ำให้สำมำรถรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรซ้ือสินค้ำในเวบ็ไซต์น้ี เพื่อยืนยนัว่ำกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ  มีกำรรับประกันท่ีเหมำะสมแก่ลูกค้ำ คุกก้ีประเภทน้ีไม่
รวมถึงขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญั เช่น รำยละเอียดบตัร 

คุกกี้ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา การจัดการ 

อุปกรณ์กำรซ้ือสินค้ำ 
(thx_guid)  

คุกก้ีประเภทน้ีท ำให้สำมำรถระบุอุปกรณ์ซ่ึงใช้ในกำรซ้ือสินคำ้ในเวบ็ไซต์น้ี (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น) เพื่อ
กำรวิเครำะห์ในภำยหลังได้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัสำมำรถท่ีจะให้กำรรับประกันท่ีเหมำะสมเก่ียวกับกำร

ถำวร บุคคลภำยนอก 

https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es


 

 

ด ำเนินกำรซ้ือสินค้ำแก่ลูกคำ้ของบริษทัได ้ขอ้มูลในคุกก้ีประเภทน้ีถูกรวบรวมโดยบริษทัภำยนอก (ไซเบอร์ซอร์ส) เพื่อ
ท ำกำรวิเครำะห์ต่อไป 

 

ตารางข้อมูลนีจ้ะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยโดยเร็วที่สุดตามการเปล่ียนแปลงของบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี ้อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ตารางข้อมูลนีอ้าจไม่ครอบคลุมถึง คุกกี ้แท็ก หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันอัน

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงข้อมูล แม้ว่าเคร่ืองมือดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของคุกกีท้ี่มีการระบุในตารางนีก็้ตาม  


