คำแปล
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวและคุกกี้
เว็บไซต์ www.zara.com เป็ นพอร์ ทัลขำยสิ นค้ำทำงอินเทอร์ เน็ต (ต่อไปในนโยบำยฉบับนี้ เรี ยกว่ำ พอร์ ทัลหรื อเว็บไซต์) ซึ่ ง
ดำเนินกำรโดยบริ ษทั ไอทีเอ็กซ์ เมอร์เคน บี.วี. (ต่อไปในนโยบำยฉบับนี้เรี ยกว่ำ ไอทีเอ็กซ์ เมอร์เคน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื ออินดิ
เท็กซ์ กรุ๊ ป ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ บริ ษทั กำกันท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนพำณิ ชย์เลขที่ 10454500973 และมีที่
อยู่จดทะเบียนที่ ชั้น 19 ห้องเอ็มแอล 1907 – 1908 ถนนพระรำม 1 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 ประเทศไทย (ต่อไปในนโยบำย
ฉบับนี้เรี ยกว่ำ ผูข้ ำย) ใช้พอร์ทลั ดังกล่ำวเป็ นช่องทำงกำรขำยสิ นค้ำของ ZARA ทำงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ระบุหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับกำรประมวลผลข้อมูลผ่ำนพอร์ ทัลนี้ โดยผูข้ ำยและไอทีเอ็กซ์
เมอร์เคน (ต่อไปในนโยบำยฉบับนี้เรี ยกว่ำ บริ ษทั หรื อ ผูร้ ่ วมควบคุมข้อมูล)
กำรที่คุณใช้เว็บไซต์หรื อให้ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ (ตำมคำนิ ยำมท้ำยนี้) แก่บริ ษทั ผ่ำนทำงพอร์ ทัลหรื อช่องทำงอื่นใด ถือว่ำ
คุณให้ควำมยินยอมแก่บริ ษทั ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ (ตำมคำนิยำมท้ำยนี้) และผูกพันตนภำยใต้นโยบำยควำม
เป็ นส่ วนตัวฉบับปั จจุบัน โปรดอ่ำนข้อควำมตำมนโยบำยนี้ ทุ กครั้ง ที่เข้ำใช้เว็บ ไซต์ เพื่อ ให้มั่นใจว่ ำคุณ เห็น ด้วยกับข้อ ควำม
ดังกล่ำว
1.

การรวบรวมข้ อมูลและวัตถุประสงค์หลักในการประมวลผลข้ อมูล

เมื่อคุณใช้พอร์ ทลั นี้ บริ ษทั จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ (ต่อไปในนโยบำยฉบับนี้ เรี ยกว่ำ ข้อมูล
ส่วนบุคคล) ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณระบุในกำรสมัครเข้ำใช้พอร์ทลั กำรใช้พอร์ทลั และ/
หรื อทำกำรซื้ อสิ นค้ำผ่ำนพอร์ ทัล ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่ อ นำมสกุล ที่อยู่อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับกำรส่ งมอบ
สิ นค้ำและจัดส่งเอกสำรเรี ยกเก็บเงิน ลำยมือชื่อ (เมื่อมีกำรรวบรวมข้อมูลกำรซื้อสิ นค้ำทำงอินเทอร์ เน็ต) ข้อมูลเสี ยง (เมื่อมีกำร
โทรศัพท์ถึงฝ่ ำยลูกค้ำสัมพันธ์) วันเดือนปี เกิด อำยุ เพศ วิธีกำรชำระเงิน ข้อมูลประวัติกำรซื้ อสิ นค้ำ รหัสประจำตัว ผูใ้ ช้ และ
ข้อมูลกำรชำระเงินของคุณ
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ในบำงกรณี ที่เฉพำะเจำะจง

บุคคลภำยนอกอำจให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่เรำโดยกำรที่คุณใช้ฟีเจอร์หรื อบริ กำรบนพอร์ ทลั

ตัวอย่ำงเช่น โดยกำรส่งบัตรของขวัญไปให้คุณหรื อจัดส่งสิ นค้ำตำมคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่ของคุณ ในกรณี ดงั กล่ำว เรำเพียงแค่
ประมวลผลข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟี เจอร์หรื อบริ กำรนี้ ตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวและกำรใช้คุกกี้น้ ี
หำกคุณไม่ให้ข้อมูลแก่บริ ษทั ตำมคำขอ อำจทำให้บริ ษทั ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั ในกำรรวบรวมข้อมูล
เช่น จัดหำสิ นค้ำให้แก่คุณ
บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
ก) กำรลงทะเบี ย นผู ้ใช้ พอร์ ทัล : ข้อ มู ล ส่ ว นบุค คลที่ ให้ ไ ว้แ ก่ บริ ษทั เพื่ อลงทะเบีย นเป็ นผู ้ใ ช้พอร์ ทัลจะถู ก นำไปใช้กำร
ประมวลผลเพื่อยืนยัน ตัวตนของคุณว่ำเป็ นผูใ้ ช้ของเว็บไซต์ และเพื่อให้คุณสำมำรถเข้ำถึงบริ กำรและฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ซึ่ง
คุณมีสิทธิได้รับในฐำนะผูใ้ ช้ลงทะเบียน
ข) กำรซื้ อสิ นค้ำ: จะถูกนำไปใช้กำรจัดทำ กำรอำนวยควำมสะดวก และกำรปฏิบัติตำมสัญญำซื้อขำยสิ นค้ำที่คุณซื้ อให้แก่
ผูข้ ำยหรื อสัญญำอื่นใดระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย และจะถูกนำมำใช้ในด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรและด้ำนกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ บริ ษทั อำจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณทำงอีเมล โทรศัพท์ หรื อข้อควำมทำงโทรศัพท์ (SMS) เพื่อแจ้งให้
คุณทรำบถึงสถำนะคำสั่งซื้อของคุณและกำรติดต่อสื่ อสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริ กำรต่ำง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับกำร
ปรับปรุ งกำรรักษำควำมปลอดภัยของพอร์ทลั
ในกรณี ที่คุณให้ข้อมูลของบุคคลภำยนอกแก่บริ ษทั คุณจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรให้บุคคลดังกล่ำวรับ ทรำบ
และให้ควำมยินยอมต่อกำรให้ขอ้ มูลนี้ซ่ ึงจะถูกนำมำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุทำ้ ยนี้ ในกรณี กำรซื้อสิ นค้ำหรื อบัตร
ก ำนัล (ต่ อ ไปในนโยบำยฉบับ นี้ เรี ย กว่ำ สิ น ค้ำ ) ข้อ มู ล ของบุ ค คลภำยนอกที่ ใ ห้ ไ ว้จะถู ก นำมำใช้เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์
ดังต่อไปนี้เท่ำนั้น (1) จัดกำรกำรส่งมอบหรื อยืนยันกำรได้รับสิ นค้ำ และ (2) ดำเนินกำรตอบคำถำมหรื อดำเนินกำรตำม
คำขอต่ำง ๆ ของคุณหรื อบุคคลภำยนอก
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ค) กำรรับของกำนัล: ในกรณี ที่คุณมีบตั รกำนัลและประสงค์ที่จะคืนสิ นค้ำที่เกี่ยวข้องกับบัตรดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ บริ ษทั จะ
นำรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณระบุในแบบฟอร์มกำรคืนสิ นค้ำมำใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้เท่ำนั้น (ก) ดำเนินกำรตำมคำขอต่ำง ๆ และดำเนินกำรเก็บสิ นค้ำจำกที่อยู่ของคุณ (ข) ดำเนินกำร
ตำมคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลดังกล่ำวหรื อกำรคืนสิ นค้ำตำมคำขอของคุณ และ (ค) ยืนยันกำรได้รับกำรคืน
สิ นค้ำและกำรส่ งใบรับบัตรของขวัญ (Voucher Receipt) หรื อบัตรของขวัญ (Voucher Card) ทำงอีเมลหรื อวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน พร้อมกับจำนวนเงินที่บริ ษทั จะคืนให้
ง) เปิ ดใช้งำนระบบที่จำเป็ นเพื่อป้องกันและตรวจหำกำรใช้งำนพอร์ทลั โดยไม่ได้รับอนุญำต (ตัวอย่ำงเช่น ในระหว่ำง
ขั้นตอนกำรซื้อและกำรส่งคืนสิ นค้ำ รวมทั้งกำรฉ้อโกงที่อำจเกิดขึ้นกับคุณและ/หรื อกับเรำ ถ้ำเรำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
ธุรกรรมนั้นอำจเป็ นกำรฉ้อโกง หรื อเรำตรวจพบพฤติกรรมที่ไม่ปกติซ่ ึงระบุถึงกำรใช้ฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของ
เรำในทำงที่ฉ้อโกง กระบวนกำรนี้อำจส่งผลตำมมำ เช่น กำรปิ ดกั้นธุรกรรมนั้น หรื อกำรลบบัญชีผใู ้ ช้ของคุณ
จ) เพื่อจุดประสงค์ในกำรส่งใบแจ้งหนี้และเพื่อให้คุณสำมำรถเข้ำถึงตัว๋ และใบแจ้งหนี้สำหรับกำรสั่งซื้อที่คุณได้ดำเนินกำร
ผ่ำนเว็บไซต์หรื อในร้ำนค้ำทัว่ ไปของ ZARA
ฉ) คำขอต่ำง ๆ: หำกคุณประสงค์ที่จะทำกำรสอบถำมใด ๆ โดยกำรกรอกแบบฟอร์มกำรติดต่อสอบถำมที่จดั ให้มีในพอร์ ทัล
นี้ บริ ษทั อำจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลและรำยละเอียดในกำรติดต่อของคุณเพื่อตอบคำถำมของคุณ รวมทั้งคำถำมที่เกี่ยวข้อง
กับ บริ ก ำรด้ำ นเทคนิ คของพอร์ ทัล กำรปฏิ บัติก ำรของพอร์ ทัล และข้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ ค ำสั่ งซื้ อ เป็ นต้น บริ ษ ัท อำจ
จำเป็ นต้องติดต่อคุณทำงอีเมล โทรศัพท์ หรื อข้อควำมทำงโทรศัพท์ (SMS) เพื่อกำรดำเนินกำรตำมกำรสอบถำมของคุณ
อย่ำงเหมำะสม
ช) กำรตลำด: ITX MERKEN จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุ งบริ กำรที่เรำนำเสนอแก่คุณให้เป็ นแบบ
ส่วนตัว และช่วยให้เรำสำมำรถให้คำแนะนำโดยคำนึงถึงกำรติดต่อของคุณกับ ZARA บนพอร์ทลั และกำรวิเครำะห์โปร
ไฟล์ผใู ้ ช้ของคุณ (ตัวอย่ำงเช่น โดยคำนึงถึงกำรสั่งซื้อของคุณและประวัติกำรเรี ยกดู) ในทำนองเดียวกัน เพื่อแสดง

คำแปล
โฆษณำบนอินเทอร์เน็ตที่คุณอำจจะเห็นเมื่อเข้ำชมเว็บไซต์และแอป ตัวอย่ำงเช่น บนโซเชียลมีเดีย โฆษณำที่คุณเห็นอำจ
เป็ นแบบสุ่ม แต่ในบำงครั้งอำจเป็ นโฆษณำที่เกี่ยวข้องกับควำมชอบของคุณหรื อกำรสั่งซื้อและประวัติกำรเรี ยกดู
- ถ้ำคุณใช้โซเชียลมีเดีย ITX MERKEN อำจจัดหำข้อมูลบำงอย่ำงให้แก่บริ ษทั เหล่ำนั้น เพื่อที่จะแสดงโฆษณำ
ZARA ให้แก่คุณ และนำเสนอโฆษณำโดยทัว่ ไปให้แก่คุณและผูใ้ ช้ โดยพิจำรณำถึงโปรไฟล์ของคุณบน
โซเชียลมีเดียดังกล่ำว หำกคุณต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำนข้อมูลของคุณและวิธีกำรทำงำนของโฆษณำ
บนโซเชียลมีเดีย โปรดทบทวนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวบนไซต์โซเชียลมีเดียต่ำงๆ ที่คุณมีโปรไฟล์อยู่
- นอกจำกนี้ ITX MERKEN ยังใช้ขอ้ มูลของคุณในกำรตรวจวัดและกำรวิเครำะห์เซกเมนต์เกี่ยวกับโฆษณำที่
เรำแสดงให้ผูใ้ ช้เห็นบนแพลตฟอร์มบำงแห่งที่ทำงำนร่ วมกันกับเรำ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยนี้ ITX MERKEN
จะทำงำนร่ วมกับบุคคลภำยนอกเหล่ำนี้ที่เสนอเทคโนโลยีที่จำเป็ นให้แก่เรำ (ตัวอย่ำงเช่น คุกกี้, พิกเซล, SDK)
เพื่อใช้บริ กำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ โปรดอย่ำลืมว่ำ แม้ว่ำ ITX MERKEN จะไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่ระบุถึงตัวตนแก่ผูท้ ำ
งำนร่ วมกันเหล่ำนี้ แต่ฝ่ำยไอทีอำจให้ตวั ระบุบำงอย่ำงแก่พวกเขำในแต่ละครั้ง (ตัวอย่ำงเช่น ID กำรโฆษณำที่
เกี่ยวพันกับอุปกรณ์ ตัวระบุที่เกี่ยวพันกับคุกกี้ ฯลฯ) ถ้ำคุณต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องนี้ โปรด
ทบทวนนโยบำยกำรใช้คุกกี้ของเรำ ในทำนองเดียวกัน คุณสำมำรถรี เซ็ต ID กำรโฆษณำ หรื อปิ ดใช้งำน
โฆษณำแบบเป็ นส่วนตัวบนอุปกรณ์ของคุณ (ถ้ำคุณได้ติดตั้งแอปของเรำไว้บนอุปกรณ์ iOS คุณก็สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนกำรกำหนดค่ำของคุณใน Settings/Privacy/Ads (กำรตั้งค่ำ/ควำมเป็ นส่วนตัว/โฆษณำ) ถ้ำคุณใช้
อุปกรณ์ Android โปรดไปที่ Settings/Google/Ads (กำรตั้งค่ำ/Google/โฆษณำ)
ซ) กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพของข้อมูล: เมื่อ ITX MERKEN รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำกหลำยๆ แหล่งที่มำ บริ ษทั อำจ
รวมข้อมูลเข้ำด้วยกันภำยใต้เงื่อนไขบำงอย่ำงเพื่อจุดประสงค์ในกำรปรับปรุ งควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมต้องกำรและ
ควำมชอบของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำร (รวมถึงเพื่อจุดประสงค์ในกำรวิเครำะห์ กำรสร้ำงโปรไฟล์ผใู ้ ช้
กำรวิจยั ตลำด กำรสำรวจควำมคิดเห็นเชิงคุณภำพ และกำรปรับปรุ งกำรติดต่อของเรำกับลูกค้ำของเรำ) ตัวอย่ำงเช่น สิ่ งนี้
หมำยถึง วิธีที่ ITX MERKEN อำจรวมข้อมูลของคุณ ถ้ำคุณมีบญ
ั ชีที่ลงทะเบียน และโดยกำรใช้อีเมลเดียวกันที่ลิงก์ไปยัง
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บัญชีของคุณ คุณทำกำรสั่งซื้อในฐำนะผูเ้ ยี่ยมชม หรื อไปยังข้อมูลที่มกี ำรคอมไพล์โดยอัตโนมัติ (เช่น เลขที่อยู่ IPและที่
อยู่ MAC หรื อเมตำดำต้ำ) ที่ ITX MERKEN อำจลิงก์กบั ข้อมูลที่คุณได้แจ้งแก่เรำโดยตรงผ่ำนกิจกรรมของคุณบนพอร์ทลั
หรื อในร้ำนสำขำใดๆ ของเรำ (ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อของคุณ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรสั่งซื้อออนไลน์หรื อ
ในร้ำนค้ำทัว่ ไป ควำมชอบของคุณ ฯลฯ)

ผูใ้ ช้ (คุณ) รับรองว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ ไว้เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริ งและรับรองว่ำจะแจ้งให้บริ ษทั ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ไขใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่ำว หำกเกิดกำรสู ญหำยหรื อควำมเสี ยหำยใด ๆ แก่เว็บไซต์ อินดิเท็กซ์ กรุ๊ ป ผูข้ ำย หรื อ
บุคคลภำยนอกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำกกำรให้ขอ้ มูลในแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง เป็ นเท็จ หรื อไม่ครบถ้วน ให้ผูใ้ ช้
เป็ นผูร้ ับผิดชอบเพียงผูเ้ ดียว
2.

การลงทะเบียนรับจดหมายข่ าว

ผูใ้ ช้สำมำรถยอมรับกำรเป็ นสมำชิกเพื่อรับจดหมำยข่ำว (Newsletter) ของบริ ษทั ผ่ำนพอร์ทลั โดยสมัครใจ
หำกคุณให้ควำมยินยอมล่วงหน้ำ ไอทีเอ็ก ซ์ เมอร์ เคนจะทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหำข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นค้ำของ ZARA และสิ นค้ำของยี่ห้อ/บริ ษทั อื่นซึ่งใช้ช่องทำงจำหน่ำยของอินดิเท็กซ์ กรุ๊ ป (โดยรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อสิ นค้ำตกแต่ง สิ่ งทอ เสื้ อผ้ำสำเร็จรู ป และสิ นค้ำตกแต่งบ้ำน รวมถึงข้อมูลด้ำนอื่น ๆ เช่น เครื่ องสำอำง หรื อสิ นค้ำหนัง และ
กำรพัฒนำและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์) ให้คุณ รวมทั้ง กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำ หรื อ
บริ กำรดังกล่ำวนี้ทำงอีเมลหรื อวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์อี่นใดในทำนองเดียวกัน (เช่น ข้อควำมทำงโทรศัพท์ (SMS)) หรื อทำง
โทรศัพท์
หำกคุณเป็ นผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียนแล้ว คุณสำมำรถเปลี่ยนหัวข้อข้อมูลข่ำวสำรที่ คุณต้องกำรได้รับ ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ ำ ว
สำมำรถทำได้โดยเข้ำ ไปในข้อมู ลบัญชี ของฉัน (My Account) คุณจะได้รับข้อควำมอิ เล็ กทรอนิ กส์ เฉพำะเท่ำ ที่ คุณให้ ควำม
ยินยอม หรื อตำมที่กฎหมำยอนุ ญ ำตโดยประกำรอื่น ใด คุณสำมำรถยกเลิก กำรรับ จดหมำยข่ำ วดัง กล่ำ วโดยเข้ำ ไปในหั ว ข้อ
จดหมำยข่ำว (Newsletter)
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3.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลและการโอนข้ อมูลระหว่างประเทศ

เพื่อกำรปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในหัวข้อข้ำงต้น อำจมีบำงกรณี ซ่ ึ งบริ ษทั จำเป็ นต้องนำข้อมูลที่คุณให้ไว้แก่บริ ษทั ไป
เปิ ดเผยต่อหรื อโอนไปยังบริ ษทั แม่ (Holding Company) ของอินดิเท็กซ์ กรุ๊ ป (บริ ษทั อินดัสเตรี ย เดอ ดีเซนโย เท็กซ์ทิล เอส.เอ.
(อินดิเท็กซ์ เอส.เอ.)) และนิติบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอินดิเท็กซ์ กรุ๊ ป (โดยรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ กล่ำว
ไว้ข้ำงต้น) คุณรับทรำบว่ำกำรที่คุณลงทะเบียนและให้ข้อมูลแก่บริ ษทั ผ่ำนเว็บไซต์น้ ี ถือว่ำคุณได้ทำกำรอนุ มตั ิโดยชัดแจ้งให้
บริ ษทั เปิ ดเผยและ/หรื อโอนข้อมูลดังกล่ำวไปยังบริ ษทั ในเครื ออินดิเท็กซ์ กรุ๊ ป ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศซึ่ งเป็ น
สมำชิ ก สหภำพยุ โ รป อี ก ทั้ง เพื่ อ กำรปฏิ บัติตำมวัตถุ ป ระสงค์ที่ ร ะบุ ในหั วข้อ 1.ข และ 1.ง ข้ำ งต้น อำจมี บ ำงกรณี ที่ ผูข้ ำย
จำเป็ นต้องนำข้อมูลที่คุณให้ไว้แก่บริ ษทั ไปเปิ ดเผยต่อ หรื อโอนไปยังนิ ติบุ คคลอื่นซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทในเครื อ ของบริ ษ ัท กำกันท์
(ประเทศไทย) จำกัด คุณรับทรำบว่ำกำรที่คุณลงทะเบียนและให้ไว้ซ่ ึงข้อมูลแก่บริ ษทั ผ่ำนเว็บไซต์น้ ี ถือว่ำคุณได้ทำกำรอนุมตั ิ
โดยชัดแจ้ง ให้บริ ษทั นำข้อมูลดังกล่ำวไปเปิ ดเผยต่อ และ/หรื อโอนไปยังบริ ษทั ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น (กล่ำวคือ บริ ษทั ในเครื อของ
บริ ษทั กำกันท์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ในกรณี ที่ จ ำเป็ นอย่ ำ งยิ่ ง เรำอำจเปิ ดเผยข้อ มู ล นี้ แก่ บ ริ ษทั สำขำและบริ ษทั ในเครื อของ Inditex, S.A. ผู ้ป ระมวลผลที่ เป็ น
บุคคลภำยนอก ศูนย์จดั หำสิ นค้ำ สถำบันกำรเงิน หรื อผูใ้ ห้บริ กำรอื่นที่เป็ นบุคคลภำยนอกที่ช่วยในกำรปฏิบัติงำนทำงธุ รกิจ ของ
เรำ (เช่น กำรสอบสวนเกี่ยวกับกำรฉ้อโกง กำรเรี ยกเก็บเงิน โปรแกรมในเครื อและโปรแกรมรำงวัล ซัพพลำยเออร์ ดำ้ นบริ กำร
ทำงเทคโนโลยีและบริ กำรด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรจัดกำรด้ำนกำรติดต่อกันทำงกำรเงิน บริ กำรลอจิสติกส์ กำรขนส่ ง (และ/หรื อ
องค์กรที่เป็ นคู่ค้ำของพวกเขำ) ผูจ้ ัดหำบริ กำรและผูท้ ี่ทำงำนร่ วมกันที่เกี่ยวข้องกับกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ เช่น ไซต์
โซเชียลมีเดีย เอเจนซี่โฆษณำหรื อพันธมิตรด้ำนกำรโฆษณำ กำรจัดกำรคำสัง่ ซื้ อและกำรบริ กำรลูกค้ำ และ / หรื อกำรวิเครำะห์
ธุรกรรมที่ดำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์เพื่อให้กำรรับประกันที่เพียงพอแก่ผใู ้ ช้ของเรำในธุรกรรมกำรสั่งซื้อ ฯลฯ) หรื อเท่ำที่จำเป็ นใน
กำรประมวลผลกำรสั่งซื้อของคุณ ทั้งนี้ โดยกำรจัดหำข้อมูลในเว็บไซต์น้ ีหรื อจัดหำข้อมูลให้แก่เรำ แสดงว่ำคุณได้ให้อนุญำต
โดยชัดแจ้งแก่เรำในกำรเปิ ดเผยและดำเนินกำรกับข้อมูลของคุณตำมที่อธิ บำยไว้ กำรให้ควำมยินยอมของคุณต่อกำรเข้ำถึง /กำร
เปิ ดเผยนี้ รวมถึงในกรณี ที่เพื่อประสิ ทธิภำพของกำรจัดหำบริ กำร ผูใ้ ห้บริ กำรอำจอยู่ในสหรัฐอเมริ กำ สหภำพยุโรป และประเทศ
ไทย
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4.

สิทธิของผู้ใช้

ในกรณี ที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิในกำรเข้ำถึง แก้ไข ลบ หรื อโต้แย้งข้อมูล โดยกำรส่งอีเมลไปยัง dataprotection@zara.com โดยระบุ
หัวข้อว่ำ "ZARA –ประเทศไทย" ในกรณี ที่จำเป็ น บริ ษทั อำจขอให้กำรส่งคำขอดังกล่ำวของคุณอยู่ในรู ปแบบที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
โดยแสดงหลักฐำนยืนยันตัวตนของผูข้ อ บริ ษทั มีควำมตั้งใจจะทำให้กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรเก็บข้อมูลเป็ นควำมลับอยู่
ในระดับสูงสุด ในกรณี ที่คุณตัดสิ นใจใช้สิทธิดงั กล่ำว โปรดแจ้งที่อยู่อีเมลที่ใช้เกี่ยวกับกำรเข้ำถึง แก้ไข ลบ หรื อโต้แย้งข้อมูล
หำกคุณไม่ตอ้ งกำรให้เรำส่งข้อมูลไปยังบุคคลภำยนอกเพื่อแสดงโฆษณำให้แก่คุณ คุณสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรกำหนดค่ำของ
คุณบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้ โดยกำรรี เซ็ต ID กำรโฆษณำของคุณหรื อปิ ดกำรใช้งำนโฆษณำแบบเป็ นส่วนตัวบนอุปกรณ์
ของคุณ

หำกคุณได้ติดตั้งแอปไว้บนอุปกรณ์

iOS

ของคุณ

คุณสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรกำหนดค่ำของคุณได้ใน

Settings/Privacy/Ads (กำรตั้งค่ำ/ควำมเป็ นส่วนตัว/โฆษณำ) หำกคุณใช้อุปกรณ์ Android ให้ไปที่ Settings/Google/Ads (กำรตั้ง
ค่ำ/Google/โฆษณำ) หำกคุณกำลังจะไปที่เว็บไซต์ คุณสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำคุกกี้ในเบรำว์เซอร์ของคุณได้
5.

ข้ อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

บริ ษทั ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์น้ ี ซึ่งเป็ นไฟล์ขอ้ มูลตัวอักษรขนำดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้เว็บไซต์น้ ี ของคุณ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักคือเพิ่มพูนควำมพึงพอใจของคุณในกำรใช้เว็บ ไซต์ น้ ี โปรดอ่ำนข้อควำมต่อไปนี้ ซ่ ึ งเป็ นข้อมูล เกี่ยวกับ คุกกี้ ที่บ ริ ษ ัท ใช้
วัตถุประสงค์ของคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่น่ำสนใจ

คำแปล
ข้ อมูลเกี่ยวกับคุกกี้
คุกกีค้ ืออะไร?
คุกกีค้ ื อไฟล์ ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่ งเว็บไซต์ จัดเก็บไว้ ในเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โทรศัพท์ หรื ออุปกรณ์ อื่นใดของ คุณ โดยมี
ข้ อมูลการเชื่ อมต่ อข้ อมูลในเว็บไซต์ นั้น ๆ ของคุณ คุกกีม้ ีความจาเป็ นต่ อการอานวยความสะดวกในการใช้ เว็บและเพื่อให้ ผ้ ูใช้
สามารถใช้ เว็บไซต์ ได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ทั้งนี ้ คุกกีไ้ ม่ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของคุณ
แม้ ว่านโยบายฉบับนีจ้ ะใช้ คาสามัญ ว่ า “คุกกี”้ เนื่ องจากคุกกีเ้ ป็ นวิธีการหลักในการเก็บข้ อมูลที่ใช้ โดยเว็บไซต์ นี ้ก็ตาม แต่ ยังมี
การใช้ พื้นที่ “การเก็บข้ อมูลระยะยาว” (Local Storage) ของเบราว์ เซอร์ เพื่ อวัตถุป ระสงค์ เดียวกันกับวั ตถุ ประสงค์ ของคุ ก กี ้
ข้ อมูลทั้งหมดในหัวข้ อนีม้ ีผลบังคับต่ อ “การเก็บข้ อมูลระยะยาว” (Local Storage) นีด้ ้ วย
วัตถุประสงค์ ในการใช้ คุกกีบ้ นเว็บไซต์ นคี ้ ืออะไร
คุกกีเ้ ป็ นส่ วนสาคัญในการทางานของเว็บไซต์ ของบริ ษัท วัตถุประสงค์ หลักของคุกกีข้ องบริ ษัทคือเพื่อทาให้ การท่ องเว็บของคุณ
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้ เช่ นใช้ คุกกีเ้ พื่อจดจาการตั้งค่ าของคุณ (ภาษา ประเทศ เป็ นต้ น) ในระหว่ างที่คุณท่ องเว็บและเมื่อคุ ณเข้ า
ใช้ เว็บไซต์ ในอนาคต
ข้ อมูลที่รวบรวมโดยคุกกีจ้ ะช่ วยให้ บริ ษัทสามารถปรั บปรุงเว็บไซต์ โดยการประเมินจานวนและรู ปแบบการใช้ ความเหมาะสม
ของเว็บไซต์ ต่อความสนใจส่ วนตัวของผู้ใช้ แต่ ละราย การสื บค้ นที่รวดเร็วยิ่งขึน้ เป็ นต้ น
ในบางกรณี หากบริ ษัทได้ รับความยินยอมล่ วงหน้ าจากคุณ บริ ษัทอาจใช้ คุกกี ้ แท็ก หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ในทานองเดียวกันเพื่อให้
ได้ มาซึ่ งข้ อมูลซึ่ งจะช่ วยให้ บริ ษัทสามารถแสดงโฆษณาไม่ ว่าจากเว็บไซต์ ของบริ ษัทเองหรื อจากเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก
หรื อโดยวิธีการอื่นใดแก่ คุณตามการวิเคราะห์ ลักษณะการท่ องเว็บของคุณ
จะไม่ มีการนาคุกกีบ้ นเว็บไซต์ นไี ้ ปใช้ ในเรื่ องใด
ในคุกกีท้ ี่บริ ษัทใช้ บริ ษัทจะไม่ เก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความสาคัญ เช่ น ที่อยู่ รหัสผ่ าน ข้ อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของคุณ
เป็ นต้ น
ใครบ้ างที่ใช้ ข้อมูลที่เก็บในคุกกีไ้ ด้
บริ ษั ท จะเป็ นผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ อยู่ ใ นคุ ก กี ้จ ากเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วเท่ านั้ น เว้ น แต่ ใ นกรณี ข อง “คุ ก กี ้ข อง
บุคคลภายนอก” (third-party cookies) ตามที่ระบุท้ายนี ้ ซึ่ งมีการใช้ และจัดการโดยนิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ บริ การต่ าง ๆ ตามคา
ขอของบริ ษัทเพื่อปรั บปรุงการให้ บริ การของบริ ษัทและทาให้ การท่ องเว็บไซต์ ของบริ ษัทมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้ บริ การหลักที่มี
การใช้ “คุกกีข้ องบุคคลภายนอก” (third-party cookies) คือ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ งสถิติการเข้ าถึงและเพื่อรั บประกันธุรกรรมการช าระ
เงินที่มีการดาเนินการ

คำแปล
วิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ คุกกีบ้ นเว็บไซต์ นี ้
หากคุณประสงค์ ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ คุกกีบ้ นหน้ าเว็บนี ้ โดยได้ มีการพิจารณาข้ อจากัดต่ าง ๆ ของคุกกีท้ ี่ระบุไว้ ข้างต้ น คุณต้ อง
ปิ ดการใช้ คุกกีใ้ นเบราว์ เซอร์ ของคุณ และลบคุกกีเ้ กี่ยวกับเว็บไซต์ นที ้ ี่ที่ถูกจัดเก็บในเบราว์ เซอร์ ของคุณ
คุณสามารถใช้ วิธีการนีเ้ พื่อป้องกันการใช้ คุกกีไ้ ด้ ไม่ ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม
วิธีการปิ ดและป้องกันการใช้ คุกกี ้
คุณสามารถจากัด บล็อค หรื อลบคุกกีจ้ ากเว็บไซต์ นไี ้ ด้ ไม่ ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยเปลี่ยนการตั้งค่ าของเบราว์ เซอร์ ของคุณตาม
ขั้นตอนดังต่ อไปนี ้ แม้ ว่าการตั้งค่ าในแต่ ละเบราว์ เซอร์ จะแตกต่ างกัน คุกกีม้ ักกจะมีการตั้งค่ าในเมนู “ตัวเลือก” (Preferences)
หรื อ “เครื่ องมือ” (Tools) สาหรั บรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ าคุกกีใ้ นเบราว์ เซอร์ ของคุณ โปรดดูเมนู “ความช่ วยเหลือ”
(Help) ในเบราว์ เซอร์

เว็บไซต์ นใี ้ ช้ คุกกีใ้ ดและเพื่อวัตถุประสงค์ ใด
ตารางท้ ายนีแ้ สดงให้ เห็นถึงคุกกี ้ แท็ก และเครื่ องมืออื่น ๆ ในทานองเดียวกันซึ่ งเว็บไซต์ นใี ้ ช้ พร้ อมทั้งข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาและการจัดการ (ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
บริ ษัทและของบุคคลภายนอก) ของแต่ ละเครื่ องมือดังกล่ าว
คุกกีท้ างเทคนิคและคุกกีเ้ พื่อการตั้งค่าส่ วนตัว: เพื่อการระบุและการยืนยันตัวตน การท่ องเว็บ การปรับแต่ งส่ วนต่ อประสาน รายการโปรด เป็ นต้ น
คุกกี้ต่อไปนี้ นำมำใช้เพื่อระบุตัวตนของผูใ้ ช้ระหว่ำงกำรใช้งำน ป้ องกันไม่ให้ผูใ้ ช้ต้องผ่ำนกระบวนกำรล็อกอินในเว็บไซต์ซ้ ำซ้อน เร่ งกระบวนกำรบำงประกำรบนเว็บไซต์ให้รวดเร็วขึ้น
จดจำกำรเลือกต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรใช้งำน หรื อกำรเข้ำชมในเวลำต่อมำ จดจำหน้ำเว็บที่เคยมีกำรเข้ำชม เป็ นต้น
คุกกี้
วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
การจัดการ
คุกกี้ประเภทนี้ นำมำใช้เพื่อระบุและยืนยันตัวตนผูใ้ ช้ คุกกี้น้ ี ยงั มีข้อมูลทำงเทคนิ คจำกกำรใช้งำนของผูใ้ ช้ อีกด้วย เช่น
ชัว่ ครำว
คุกกี้ของบริ ษทั
กำรระบุผูใ้ ช้
ระยะเวลำรอกำรเชื่อมต่อ หมำยเลขเซสชัน่ เป็ นต้น
คุกกี้ประเภทนี้นำมำใช้เพื่อระบุ http session ของผูใ้ ช้ โดยทัว่ ไปคุกกี้น้ ีมีอยู่ในทุกเว็บแอปพลิเคชัน่ เพื่อระบุคำขอของผูใ้ ช้
ชัว่ ครำว
คุกกี้ของบริ ษทั
หมำยเลขเซสชัน่
ในระหว่ำงกำรใช้งำน
สถำนะกำรเชื่ อ มโยง คุกกี้ประเภทนี้ทำให้สำมำรถระบุสถำนะกำรเชื่อมโยงข้อมูลของผูใ้ ช้ได้ (เวลำเริ่ มกำรใช้งำน หน้ำเว็บแรก กำรเข้ำใช้ครั้ง
ชัว่ ครำว
คุกกี้ของบริ ษทั
ข้อมูล
แรก สถำนะกำรเลื่อนหน้ำเว็บ สถำนะกำรออกเสี ยง เป็ นต้น)
ชัว่ ครำว
คุกกี้ของบริ ษทั
กำรเลือกของผูใ้ ช้
คุกกี้ประเภทนี้เก็บค่ำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ผใู ้ ช้เลือก เช่น ร้ำนค้ำ ภำษำ สกุลเงินตรำ สิ นค้ำ ขนำด เป็ นต้น
รำยกำรโปรดและกำร คุกกี้ประเภทนี้ทำให้สำมำรถจดจำกำรเลือกรำยกำรโปรด (เช่น ร้ำนค้ำ) รวมไปถึงกำรเลือกล่ำสุ ดของผูใ้ ช้ (ร้ำนค้ำ สิ นค้ำ
เลือกล่ำสุด
กำรให้ควำมยินนยอมกำรติดตั้งคุกกี้ เป็ นต้น) สำหรับกำรใช้งำนเว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไปได้
คุกกี้ประเภทนี้ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตะกร้ำสิ นค้ำขนำดเล็ก เช่น รำยละเอียดกำรระบุผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้องกับตะกร้ำที่กล่ำ วมำ
ตะกร้ำสิ นค้ำ
ข้ำงต้น
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้สำมำรถทำกำรสับเปลี่ยนระหว่ำงโดเมนที่มีกำรรักษำควำมปลอดภัย (https) และโดเมนไม่มีกำร
โปรโตคอล
รักษำควำมปลอดภัย (http) (โปรโตคอล)

ถำวร

คุกกี้ของบริ ษทั

ชัว่ ครำว

คุกกี้ของบริ ษทั

ชัว่ ครำว

คุกกี้ของบริ ษทั

คุกกีส้ าหรับการวิเคราะห์ การเชื่ อมโยงข้ อมูล
คุกกี้ประเภทนี้ จัดหำมำซึ่ ง ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ของผูใ้ ช้ (ไม่ใช่กำรเข้ำถึงเนื้ อหำ) เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ในภำยหลัง เพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงสถิติ
คุกกี้
วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
การจัดการ
Origin
คุกกี้ประเภทนี้นำมำใช้เพื่อระบุแหล่งที่มำของผูใ้ ช้เมื่อเข้ำมำที่หน้ำเว็บใด ๆ ของเว็บไซต์น้ ี เช่น ระบุว่ำผูใ้ ช้เข้ำมำที่ หน้ำ
ถำวร
คุกกี้ของบริ ษทั
(WC_GASource)
รำยละเอียดสิ นค้ำจำกตำรำงสิ นค้ำ จำกเบรำว์เซอร์คน้ หำ หรื อจำกเว็บไซต์อื่น
คุกกี้ประเภทนี้ทำให้สำมำรถติดตำมเว็บไซต์โดยกำรใช้เครื่ องมือ Google Analytics ซึ่งเป็ นบริ กำรหนึ่งของกูเกิลเพื่อให้
ถำวร
บุคคลภำยนอก
ได้รับข้อมูลกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ของผูใ้ ช้ ตัวอย่ำงข้อมูลที่มีกำรเก็บไว้คือ จำนวนครั้งที่ผใู ้ ช้เข้ำชมเว็บไซต์ วันแรกและวัน
Google Analytics
สุดท้ำยของกำรเข้ำชม ระยะเวลำกำรเข้ำชม หน้ำเว็บสุดท้ำยก่อนที่ผูใ้ ช้จะเข้ำถึงเว็บไซต์ โปรแกรมค้นหำที่ผูใ้ ช้ใช้ในกำร
(__utma, __utmb,
เข้ำถึงเว็บไซต์ หรื อลิงค์ที่ผูใ้ ช้กด สถำนที่ในโลกนี้ที่ผูใ้ ช้อยู่ขณะที่เข้ำถึงเว็บไซต์เป็ นต้น กำรตั้งค่ำคุกกี้น้ ีได้มีกำรกำหนด
__utmc, __utmd,
ล่วงหน้ำโดยกูเกิล และข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้เว็บไซต์ของคุณที่คุกกี้สร้ำงขึ้นจะได้รับกำรถ่ำยโอนและเก็บโดยบริ ษทั กูเกิล
__utmv, __utmz,
อิงค์ (บริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กำ) ดังนั้น บริ ษทั จึงขอแนะนำให้คุณอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของ
_ga...)
Google Analytics ที่ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en เพื่อให้ทรำบถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุกกี้ที่เครื่ องมือดังกล่ำวใช้และวิธีกำรปิ ดคุกกี้ดงั กล่ำว อนึ่ง บริ ษทั ขอเรี ยนให้ทรำบว่ำบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำ
หรื อควำมถูกต้องของเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอก
คุ ก กี้ ที่ มี ก ำรถู ก ระบุ โ ดยโดเมน optimizely.com หรื อ www.optimizely.com ท ำให้ บ ริ ษัท สำมำรถท ำให้ รู ป ลัก ษณะ
ถำวร
บุคคลภำยนอก
Optimizely
ควำมรู ้สึก และข้อควำมมีควำมเหมำะสม โดยมีวตั ถุประสงค์ทั่วไปคือเพื่อให้แน่ ใจว่ำ ผูใ้ ช้สำมำรถเชื่ อมโยงข้อมูลใน
(optimizelySegments;
เว็บไซต์ของบริ ษทั ได้อย่ำงต่อเนื่องโดยพิจำรณำจำกวิธีกำรที่ผูใ้ ช้ของบริ ษทั ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบำงส่วนซึ่งมีกำรเก็บไว้เพื่อ
optimizelyEndUserId
กำรวิเครำะห์ในภำยหลังมี ดังนี้ : จำนวนกำรปรับปรุ งข้อมูลที่ ผูใ้ ช้เห็ น ข้อมูลสำหรับส่ วนผูเ้ ยี่ ยมชม เช่น เบรำว์เซอร์
optimizelyPendingLo
แคมเปญ ประเภทแหล่งที่มำที่เคลื่อนที่ได้ และส่วนกำรตั้งค่ำส่วนตัวทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ เป็ นต้น กำรตั้งค่ำคุกกี้ประเภท
gEvents;
นี้ มีกำรกำหนดไว้ล่วงหน้ำโดยผูใ้ ห้บริ กำร กล่ำวคือ บริ ษทั ออพติไมซ์ลี อิงค์ (บริ ษทั ที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กำ)
optimizelyBuckets…
ดังนั้น บริ ษทั จึงขอแนะนำให้ คุณ อ่ำนข้อมู ลที่ เว็บ ไซต์ ของบริ ษทั ดัง กล่ำ ว https://help.optimizely.com/hc/en)
us/articles/200040335 เพื่อให้ทรำบถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริ ษท
ั ดังกล่ำวใช้ และวิธีกำรปิ ดคุกกี้ดังกล่ำวที่

ลิงค์ต่อไปนี้ https://www.optimizely.com/opt_out อนึ่ง บริ ษทั ขอเรี ยนให้ทรำบว่ำบริ ษทั ไม่รับผิดชอบต่อเนื้ อหำ
หรื อควำมถูกต้องของเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอก
เครื่ องมือเหล่ำนี้ช่วยให้เรำสำมำรถติดตำมกำรเรี ยกดูของผูใ้ ช้โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรวัดผลบริ กำรต่ำงๆ
ผ่ำนทำง
เทคโนโลยีที่บุคคลภำยนอกเสนอให้ (ตัวอย่ำงเช่น Facebook) และเพื่อเสนอโฆษณำแบบเป็ นส่วนตัวบนไซต์โซเชียลมีเดีย
เหล่ำนี้และหน้ำเว็บอื่นๆ เช่น Google
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ ีและวิธีปิดกำรใช้งำน
ถูกต้องของเว็บไซต์บุคคลภำยนอก) โปรดอ่ำนต่อที่:

แบบถำวร

บุคคลภำยนอก

(โปรดอย่ำลืมว่ำเรำไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำหรื อควำม

พิกเซลกำรแปลงและ
SDK
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่ำนี้:
- Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences
- Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
หำกคุณได้ติดตั้งแอปของเรำและไม่ต้องกำรให้เรำแสดงโฆษณำแก่คุณ คุณสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรกำหนดค่ำของคุณ
บนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยกำรรี เซ็ต ID โฆษณำของคุณหรื อปิ ดกำรใช้งำนกำรปรับให้เป็ นแบบส่วนตัว
คุกกีส้ าหรับการวิเคราะห์ การซื้อสินค้า
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้สำมำรถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซื้ อสิ นค้ำในเว็บไซต์น้ ี เพื่อยืนยันว่ำกำรทำธุ รกรรมต่ำง ๆ มีกำรรับประกันที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำ คุกกี้ประเภทนี้ไม่
รวมถึงข้อมูลที่มีควำมสำคัญ เช่น รำยละเอียดบัตร
คุกกี้
วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
การจัดการ
ถำวร
บุคคลภำยนอก
อุปกรณ์กำรซื้ อสิ นค้ำ คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้สำมำรถระบุอุปกรณ์ซ่ ึงใช้ในกำรซื้ อสิ นค้ำในเว็บไซต์น้ ี (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็ นต้น) เพื่อ
(thx_guid)
กำรวิเครำะห์ในภำยหลัง ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บ ริ ษทั สำมำรถที่จะให้ กำรรับ ประกันที่ เหมำะสมเกี่ยวกับ กำร

ดำเนินกำรซื้อสิ นค้ำแก่ลูกค้ำของบริ ษทั ได้ ข้อมูลในคุกกี้ประเภทนี้ ถูกรวบรวมโดยบริ ษทั ภำยนอก (ไซเบอร์ซอร์ส) เพื่อ
ทำกำรวิเครำะห์ต่อไป

ตารางข้อมูลนีจ้ ะมีการปรั บปรุงข้อมูลให้ ทันสมัยโดยเร็วที่สุดตามการเปลี่ยนแปลงของบริ การต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ตารางข้อมูลนีอ้ าจไม่ครอบคลุมถึง คุกกี้ แท็ก หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ในทานองเดียวกันอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แม้ว่า เครื่ องมือดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์ เช่ นเดียวกับวัตถุประสงค์ ของคุกกีท้ ี่มีการระบุในตารางนีก้ ็ตาม

