
 นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 (Personal Data Protection Policy) 

 ขอบเขตการบงัคบัใช ้
 นโยบาย  นี�  ใช ้ บงัคบั  กบั  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ของ  บคุคล  ซึ�ง  ม ี ความ  สมัพันธ ์ กบั  บรษัิท  ทั �ง  ใน  ปัจจบุนั  และ  ที�  อาจ  ม ี ขึ�น  ใน  อนาคต  ซึ�ง 
 ถกู  ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  โดย  บรษัิท  โรงงาน  ไทย  แลนด ์ นติ  ติ�ง  จํากดั  และ  กลุม่  บรษัิท  ใน  เครอื  พนักงาน  ของ  บรษัิท 
 และ  บคุคล  ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  แทน  หรอื  ใน  นาม  ของ  บรษัิท  ภาย  ใต ้ ผลติภณัฑ ์ และ  บรกิาร  ตา่งๆ 
 เชน่ เว็บไซต ์ระบบ แอปพลเิคชนั เอกสารและบรกิารในรปูแบบอื�นที�ควบคมุดแูลโดยบรษัิท 

 บคุคล  ที�  ม ี ความ  สมัพันธ ์ และ  เป็น  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ที�  บรษัิท  ม ี เกบ็  รวบรวม  ใช ้  หรอื  เปิด  เผย  ขอ้มลู  สว่น 
 บคุคล ดงัตอ่ไปนี� 

 ●  ลกูคา้บคุคลธรรมดา 
 ●  เจา้หนา้ที� พนักงาน หรอืผูป้ฏบิตังิาน 
 ●  คูค่า้หรอืผูใ้หบ้รกิาร ซึ�งเป็นบคุคลธรรมดา 
 ●  กรรมการ  ผูรั้บ  มอบ  อํานาจ  ผู ้ แทน  ตวัแทน  ผู ้ ถอื  หุน้  หรอื  บคุคล  ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  ประมวล  ผล  สว่น  บคุคล  ตาม  คํา 

 สั�ง หรอืในนามของบรษัิท 
 ●  ผูใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษัิท 
 ●  ผู ้ เขา้  ชม  หรอื  ใช ้ งาน  เว็บไซต ์  doublegoose.com  รวม  ทั �ง  ระบบ  แอปพลเิคชนั  อปุกรณ ์ หรอื  ชอ่ง  ทางการ  สื�อสาร 

 อื�นซึ�งควบคมุดแูลโดยบรษัิท 
 ●  บคุคล  อื�น  ที�  บรษัิท  เกบ็  รวบรวม  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ที�  สามารถ  ระบ ุ ตวั  ตน  ได ้  เชน่  ผู ้ สมคัร  งาน  ครอบครัว  พนักงาน 

 ผูรั้บผลประโยชนใ์นกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ●  เมื�อ  ทา่น  จะ  ซื�อ  สนิคา้  และ  /  หรอื  บรกิาร  รวม  ทั �ง  การ  เขา้  เป็น  สมาชกิ  เว็บไซต ์  (www.doublegoose.com)  รวม  ทั �ง 

 ระบบ  แอปพลเิคชนั  อปุกรณ ์ หรอื  ชอ่ง  ทางการ  สื�อสาร  อื�น  ซึ�ง  ควบคมุ  ดแูล  โดย  บรษัิท  บรษัิท  จะ  เกบ็  รวบรวม  ขอ้มลู 
 สว่นบคุคล ดงันี� 

 o  ขอ้มลู  สว่น  ตวั  เชน่  ชื�อ  นามสกลุ  วนั  เดอืน  ปี  ที�  เกดิ  สถานภาพ  ที�  อยู ่ ขอ้มลู  ตาม  ที�  ระบ ุ ใน  บตัร  ประจํา  ตวั 
 ประชาชน Facebook ID/Line ID ประวตักิารสนทนา 

 o  ขอ้มลูการตดิตอ่ เชน่ อเีมล เบอรโ์ทรศพัท ์ที�อยู ่สถานที�ทํางาน 
 o  ขอ้มลูเกี�ยวกบังานของทา่น เชน่ อาชพี ตําแหน่ง ประสบการณก์ารทํางาน 
 o  ขอ้มลู  เกี�ยว  กบั  การ  ซื�อ  สนิคา้  และ  /  หรอื  บรกิาร  เชน่  ประวตักิาร  ซื�อ  สนิคา้  ประวตักิาร  เคลม  สนิคา้  ขอ้  รอ้ง 

 เรยีน 
 o  ขอ้มลู  เกี�ยว  กบั  การ  เงนิ  เชน่  หมายเลข  บญัช ี ธนาคาร  ขอ้มลู  บตัร  เครดติ  /  เดบติ  สทิธ ิ ประโยชน ์ ที�  ทา่น  ได ้

 รับ ประวตักิารจา่ยเงนิ เลขที�บญัชธีนาคาร 
 o  ขอ้มลู  ที�  ทา่น  ได ้ ให ้ ไว ้ เมื�อ  ทา่น  ตดิตอ่  บรษัิท  หรอื  ให ้ ไว ้ เมื�อ  ตอ้งการ  ให ้ บรษัิท  ให ้ บรกิาร  หลงั  การ  ขาย 

 ตลอดจนเพื�อการทําวจัิย และการสมัภาษณ ์
 ●  เมื�อ  ทา่น  เขา้  ชม  และ  /  หรอื  ซื�อ  สนิคา้  ออนไลน ์  หรอื  เขา้  ชม  เว็บไซต ์  หรอื  แอปพลเิคชนั  บรษัิท  จะ  เกบ็  รวบรวม 

 ขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี� 
 o  ขอ้มลูเกี�ยวกบัการสมคัรสมาชกิ (Registration) เชน่ ชื�อ นามสกลุ อเีมล เบอรม์อืถอื รหสัผา่น 
 o  ขอ้มลูเกี�ยวกบัอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสท์ี�ทา่นใช ้เชน่ IP Address ขอ้มลูที�อยู ่(Location Data) 
 o  ชนดิ และเวอรช์นัของบราวเซอรท์ี�ทา่นใช ้รวมถงึชนดิ และเวอรช์นัของ plug-in ของบราวเซอร ์
 o  การตั �งคา่เขตเวลา (Time zone) 

 ●  เมื�อ  ทา่น  เขา้  เยี�ยม  ชม  รา้น  คา้  หรอื  บรเิวณ  ของ  บรษัิท  ม ี การ  เกบ็  ภาพ  และ  เสยีง  ขอ้มลู  ภาพ  หรอื  ว ี ด ิ โอ  ที�  บนัทกึ  ภาพ 
 ของ  ทา่น  จาก  กลอ้ง  โทรทศัน ์ วงจรปิด  ของ  บรษัิท  ซึ�ง  ขอ้มลู  ดงั  กลา่ว  อาจ  ระบ ุ ตวั  ตน  ของ  ทา่น  ได ้ ทั �งนี�  ใน  ระบบ  ของ 
 ของ  บรษัิท  ยงั  ม ี การ  เกบ็  ขอ้มลู  เสยีง  ผา่น  ทาง  กลอ้ง  โทรทศัน ์ วงจรปิด  อยา่งไร  ก ็ ด ี ทาง  บรษัิท  จะแจง้  ให ้ ทา่น  หรอื  ผู ้
 เขา้  เยี�ยม  ชม  รา้น  คา้  ทราบ  กอ่น  ที�  จะ  ถงึ  บรเิวณ  ที�  กลอ้ง  โทรทศัน ์ วงจรปิด  จับ  ภาพ  เพื�อ  ใหท้า่  นท  ราบ  วา่  บรษัิท  ม ี การ 
 บนัทกึ  ภาพ  เสยีง  และ  ตดิ  ตั �ง  ระบบ  CCTV  โดย  ม ี วตัถปุระสงค ์ เพื�อ  รักษา  ความ  ปลอดภยั  ใน  บรเิวณ  รา้น  คา้  หรอื 
 บรเิวณของบรษัิท 

 ●  เมื�อ  ทา่น  ตดิตอ่  บรษัิท  หรอื  รว่ม  กจิ  กร  รม  ใดๆ  กบั  บรษัิท  เชน่  ตดิตอ่  Contact  Center  การ  ทํา  Customer 
 Satisfaction กจิกรรมสทิธปิระโยชนต์า่งๆ บรษัิทจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ 

 o  ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชื�อ นามสกลุ วนัเดอืนปีที�เกดิ หมายเลขบตัรประชาชน 
 o  ขอ้มลูการตดิตอ่ เชน่ อเีมล เบอรโ์ทรศพัท ์ที�อยู ่

 ●  บรษัิทอาจมคีวามจําเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลชนดิพเิศษตามที�กฎหมายคุม้ครอง 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด เพื�อใชง้านตามวตัถปุระสงคท์ี�บรษัิทแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันี� เชน่ 



 o  เมื�อ  บรษัิท  จําเป็น  ตอ้ง  ใช ้ ขอ้มลู  ดงั  กลา่ว  เพื�อ  วตัถปุระสงค ์ ใน  การ  รักษา  ความ  ปลอดภยั  ของ  บรษัิท  ขอ้มลู 
 ชวีภาพ เชน่ ลายนิ�วมอื ใบหนา้ หรอื Biometric identification อื�น ๆ เพื�อใชใ้นการระบตุวัตน 

 o  ใน  บาง  กรณี  บรษัิท  อาจ  เกบ็  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ชนดิ  พเิศษ  ของ  ทา่น  แมว้า่  สนิคา้  หรอื  บรกิาร  นั�น  ไม ่ ได ้
 เกี�ยวขอ้ง  กบั  ขอ้มลู  ชนดิ  พเิศษ  โดยตรง  เชน่  บรษัิท  จําเป็น  ตอ้ง  ใช ้ บตัร  ประชาชน  ของ  ทา่น  ซึ�ง  ม ี ขอ้มลู 
 ศาสนา เพื�อใชใ้นการยนืยนัตวัตนของทา่น หรอืดําเนนิการทางภาษี 

 ●  ใน  กรณี  ที�  จําเป็น  บรษัิท  จะ  ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ชนดิ  พเิศษ  ของ  ทา่น  โดย  ได ้ รับ  ความ  ยนิยอม  โดย  ชดั  แจง้ 
 จาก  ทา่น  หรอื  เพื�อ  วตัถปุระสงค ์ อื�น  ตาม  ที�  กฎหมาย  กําหนด  ไว ้ เทา่นั�น  ทั �งนี�  บรษัิท  จะ  ใช ้ ความ  พยายาม  อยา่ง  ด ี ที�สดุ 
 ในการจัดใหม้มีาตรการรักษาความปลอดภยัที�เพยีงพอเพื�อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลชนดิพเิศษของ 
 ทา่น 

 วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

 ●  เพื�อใหบ้รษัิทฯ สามารถดําเนนิธรุกจิไดต้ามวตัถปุระสงค ์
 บรษัิท  จะ  ทําการ  เกบ็  รวบรวม  หรอื  ใช ้ ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ของ  เจา้ของ  ขอ้มลู  เพื�อ  ประโยชน ์ ใน  การ  ดําเนนิ  งาน  การ 
 ดําเนนิ  กจิกรรม  การ  ตดิตอ่  ประสาน  งาน  ตา่งๆ  เพื�อ  ปรับปรงุ  คณุภาพ  การ  ทํางาน  ให ้ ม ี ประสทิธภิาพ  ของ  บรษัิท  เชน่ 
 การ  สมคัร  เป็น  สมาชกิ  ลง  ทะเบยีน  สมคัร  งาน  การ  ทํา  แบบ  สํารวจ  การ  จัด  ซื�อ  จัด  จา้ง  การ  ทํา  เอกสาร  สญัญา  การ 
 ทํา  ธรุกรรม  ทางการ  เงนิ  การ  ให ้ ขอ้มลู  บน  แพลตฟอรม์  ออนไลน ์  และ  ชอ่ง  ทาง  โซ  เซ ี ยล  ม ี เดยี  อื�นๆ  การ  จัด  ทํา  ฐาน 
 ขอ้มลู วเิคราะห ์การสื�อสารทางการตลาด และ/หรอืเพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นใดที�ไมต่อ้งหา้มตามกฎหมาย 

 ●  เพื�อ  กา  รดํา  เนนิ  งา  นที�  จํา  เป็น  ภาย  ใต ้ ประโยชน ์ โดย  ชอบ  ดว้ย  กฎหมาย  โดย  ไม ่ เกนิ  ขอบเขต  ที�  บคุคล  สามารถ  คาด 
 หมายไดอ้ยา่งมเหตสุมผล เชน่ 

 o  การบนัทกึภาพ CCTV การแลกบตัรกอ่นเขา้พื�นที�ของบรษัิทฯ 
 o  การ  รักษา  ความ  สมัพันธ ์ กบั  ลกูคา้  เชน่  การ  จัดการ  ขอ้  รอ้ง  เรยีน  การ  ประเมนิ  ความ  พงึ  พอใจ  การ  ดแูล 

 ลกูคา้โดยพนักงานของบรษัิทฯ 
 o  การบรหิารความเสี�ยง การกํากบัตรวจสอบการบรหิารจัดการภายใน 
 o  การทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้(Anonymous Data) 
 o  การ  ป้องกนั  รับมอื  ลด  ความ  เสี�ยง  ที�  อาจ  เกดิ  กา  รก  ระทํา  การ  ทจุรติ  ภยั  คกุคาม  ทาง  ไซเบอร ์ การ  ผดิ  นัด  ชาํ 

 ระ  หนี�  หรอื  ผดิ  สญัญา  (  เชน่  ขอ้มลู  ลม้  ละลาย  )  การ  ทํา  ผดิ  กฎหมาย  ตา่งๆ  เชน่  การ  ฟอก  เงนิ  การ 
 สนับสนุน  ทางการ  เงนิ  แก ่ การ  กอ่การ  รา้ย  และ  แพร ่ ขยาย  อาวธุ  ที�  ม ี อา  นุ  ภาพ  ทํา  ลาย  ลา้ง  สงู  ความ  ผดิ  เกี�ยว 
 กบั  ทรัพย ์  ชวีติ  รา่งกาย  เสรภีาพ  หรอื  ชื�อ  เสยีง  )  ซึ�ง  รวม  ถงึ  การ  แบง่  ปัน  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  เพื�อ  ยก  ระดบั 
 มาตรฐานการทํางานของสํานักงาน ในการป้องกนั รับมอื ลดความเสี�ยงขา้งตน้ 

 o  การ  เกบ็  รวบรวม  ใช ้  และ  /  หรอื  เปิด  เผย  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ของ  กรรมการ  ผู ้ มอํีา  นา  จก  ระทํา  การ  แทน 
 ตวัแทน ของลกูคา้นติบิคุคล 

 o  การตดิตอ่ การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีงเกี�ยวกบัการจัดประชมุ อบรม สนัทนาการ หรอืออกบธู 
 o  การเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที�ศาลมคํีาสั�งพทิกัษ์ทรัพย ์
 o  การรับ-สง่พัสด ุ

 การใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
 บรษัิทฯ  อาจ  เปิด  เผย  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ให ้ แก ่ ผู ้ อื�น  ภาย  ใต ้ ความ  ยนิยอม  ของ  บคุคล  ตาม  แบบ  ให ้ ความ  ยนิยอม  (Consent 
 Form) หรอืภายใตห้ลกัเกณฑท์ี�กฎหมายอนุญาตใหเ้ปิดเผยได ้

 การรกัษาความปลอดภยั 
 บรษัิท  ม ี มาตรการ  ใน  การ  รักษา  ความ  ปลอดภยั  ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  โดย  ม ี การ  จํากดั  สทิธิ�  การ  เขา้  ถงึ  การ  ใช ้  การ  เปิด  เผย 
 การ  ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  และ  การ  เกบ็  รักษา  ความ  ลบั  ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ตาม  อํานาจ  หนา้ที�  ที�  รับ  ผดิ  ชอบ  รวม  ถงึ 
 การ  แสดง  หรอื  ยนืยนั  ตวั  บคุคล  ผู ้ เขา้  ถงึ  หรอื  ใช ้ ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ตาม  มาตรฐาน  ระบบ  ความ  ปลอดภยั  สารสนเทศ  ของ  บรษัิท 
 อยา่งเครง่ครัด 

 ใน  การ  สง่  หรอื  โอน  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ไป  ยงั  บคุคล  ภายนอก  หรอื  นติบิคุคล  อื�น  ซึ�ง  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ได ้ ให ้ ความ 
 ยนิยอม  ไว ้ แลว้  นั�น  บคุคล  ภายนอก  หรอื  นติบิคุคล  อื�น  ผูรั้บ  ขอ้มลู  ตอ้ง  ม ี มาตรการ  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  เทยีบ  เทา่  หรอื  ด ี
 กวา่หรอืเป็นไปตามมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามที�กฎหมายกําหนด 

 บรษัิท  จัด  ให ้ ม ี ระบบ  การ  ตรวจ  สอบ  เพื�อ  ดํา  เนนิ  การ  ลบ  หรอื  ทํา  ลาย  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  เมื�อ  พน้  กํา  หนด  ระยะ  เวลา  การ  เกบ็  รักษา 
 หรอื  ที�  ไม ่ เกี�ยวขอ้ง  หรอื  เกนิ  ความ  จํา  เป็น  ตาม  วตัถปุระสงค ์ ใน  การ  เกบ็  รวบรวม  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  นั�น  หรอื  ตาม  ที�  เจา้ของ  ขอ้มลู 
 สว่นบคุคลรอ้งขอ หรอืที�เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดถ้อนความยนิยอม 

 สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ●  สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ●  สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู ขอสําเนาขอ้มลูหรอืขอใหเ้ปิดเผยที�มาของขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ●  สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณแ์ละไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
 ●  สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลที�ไมส่ามารถระบตุวัตนได ้



 ●  สทิธ ิ ใน  การ  ระงับ  การ  ใช ้ ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ใน  กรณี  เมื�อ  เป็น  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ที�  ตอ้ง  ลบ  หรอื  เมื�อ  ขอ้มลู  ดงั  กลา่ว  หมด 
 ความจําเป็น 

 ●  สทิธ ิ ใน  การ  ให ้ โอน  ยา้ย  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ไป  ยงั  ผู ้ ควบคมุ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  อื�น  เมื�อ  สามารถ  กระทํา  ได ้ ดว้ย  วธิ ี
 อตัโนมตั ิ

 ●  สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ทั �งนี�  บรษัิท  จะ  พจิารณา  และ  แจง้  ผล  การ  พจิารณา  ตาม  คํารอ้ง  ขอ  ใช ้ สทิธ ิ ของ  ทา่น  โดย  เร็ว  ภายใน  30  วนั  นับ  แต ่ วนั  ที�  บรษัิท 
 ไดรั้บคํารอ้งขอ 

 นโยบายคกุกี� 
 เมื�อ  ทา่น  ได ้ เขา้  สู ่ เว็บไซต ์ ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ขอ้มลู  ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  เขา้  สู ่ เว็ป  ไซต ์ ของ  ทา่น  จะ  ถกู  เกบ็  เอา  ไว ้ ใน  รปู  แบบ  ของ 
 คกุกี�  โดย  นโยบาย  คกุกี�  นี�  จะ  อธบิาย  ถงึ  ความ  หมาย  การ  ทํา  งาน  วตัถปุระสงค ์  รวม  ถงึ  การ  ลบ  และ  การ  ปฏเิสธ  การ  เกบ็  คกุกี� 
 เพื�อ  ความ  เป็น  สว่น  ตวั  ของ  ทา่น  โดย  การ  เขา้  สู ่ เว็บไซต ์ นี�  ถอืวา่  ทา่น  ได ้ อนุญาต  ให ้ เรา  ใช ้ คกุกี�  ตาม  นโยบาย  คกุกี�  ที�  ม ี ราย 
 ละเอยีดดงัตอ่ไปนี� 

 คกุกี�คอือะไร 
 คกุกี�  คอื  ไฟล ์ เล็กๆ  เพื�อ  จัด  เกบ็  ขอ้มลู  โดย  จะบนั  ทกึ  ลง  ไป  ใน  อปุกรณ ์ คอมพวิเตอร ์ และ  /  หรอื  เครื�อง  มอื  สื�อสาร  ที� 
 เขา้  ใช ้ งาน  ของ  ทา่น  เชน่  แท็บเล็ต  ,  สมา  รท์  โฟน  ผา่น  ทาง  เว็บ  เบราวเ์ซอร ์ ใน  ขณะ  ที�  ทา่น  เขา้  สู ่ เว็บไซต ์ ของ  เรา 
 คกุกี�  เว็บไซต ์ ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  อาจ  ใช ้ คกุกี�  ใน  บาง  กรณี  คกุกี�  คอื  ไฟล ์ ขอ้มลู  ขนาด  เล็ก  ที�  จัด  เกบ็  ขอ้มลู  ซึ�ง  แลก  เปลี�ยน 
 ระหวา่ง  คอมพวิเตอร ์ ของ  เจา้ของ  ขอ้มลู  และ  เว็บไซต ์ ของ  เรา  บรษัิทฯ  ใช ้ คกุกี�  เฉพาะ  เพื�อ  การ  จัด  เกบ็  ขอ้มลู  ที�  อาจ 
 เป็น  ประโยชน ์ ตอ่  เจา้ของ  ขอ้มลู  ใน  ครั �ง  ถดั  ไป  ที�  เจา้ของ  ขอ้มลู  กลบั  มา  เยี�ยม  ชม  เว็บไซต ์ ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  เมื�อ  เจา้ของ 
 ขอ้มลู  เขา้  ใช ้ บรกิาร  เว็บ  บราวเซอร ์  เจา้ของ  ขอ้มลู  สามารถ  ตั �ง  คา่  เพื�อ  ยอมรับ  คกุกี�  ทั �งหมด  หรอื  ปฏเิสธ  คกุกี� 
 ทั �งหมด  หรอื  แจง้  เตอืน  ให ้ เจา้ของ  ขอ้มลู  ทราบ  เมื�อ  ม ี การ  สง่  คกุกี�  โดย  เจา้ของ  ขอ้มลู  สามารถ  เขา้ไป  ตั �ง  คา่ที�  เมนู 
 “  ความ  ชว่ย  เหลอื  ”  ใน  บราวเซอร ์ เพื�อ  เรยีน  รู ้ วธิ ี การ  เปลี�ยนแปลง  การ  ใช ้ คกุกี�  ของ  เจา้ของ  ขอ้มลู  ได ้  โปรด  ทราบ 
 วา่การปิดการ ใชง้านคกุกี�อาจสง่ผลตอ่การใชง้านบางบรกิารของเจา้ของขอ้มลูได ้

 คกุกี�ใชอ้ยา่งไร 
 บรษัิทฯ  ใช ้ คกุกี�  เพื�อ  เพิ�ม  ประสบการณ ์ และ  ความ  พงึ  พอใจ  ของ  ทา่น  โดย  จะทํา  ให ้ บรษัิทฯ  เขา้ใจ  ลกัษณะ  การ  ใช ้
 งาน  เว็บไซต ์ ของ  ทํา  งาน  ได ้ เร็ว  และ  ทํา  ให ้ เว็บไซต ์ ของ  บรษัิท  เขา้  ถงึ  ได ้ งา่ย  สะดวก  ยิ�ง  ขึ�น  บาง  กรณี  บรษัิทฯ  จํา 
 เป็น  ตอ้ง  ให ้ บคุคล  ที�  สา  มดํา  เนนิ  การ  ซึ�ง  อาจ  จะ  ตอ้ง  ใช ้  อนิเทอรเ์น็ต  โปรโตคอล  แอดเดรส  (IP  Address)  และ 
 คกุกี�เพื�อวเิคราะหท์างสถติ ิตลอดจนเชื�อมโยงขอ้มลู และ ประมวลผลตามวตัถปุระสงคท์างการตลาด 

 ประเภทของคกุกี�ท ี�ถกูใช ้
 ประเภทของ Cookies ที�องคก์รใช ้Function-Cookies, Advertising Cookies 

 การจดัการคกุกี� 
 ทา่นสามารถลบและปฏเิสธการเกบ็คกุกี�ไดโ้ดยศกึษาตามวธิกีารที�ระบใุนแตล่ะเว็บเบราวเ์ซอรท์ี�ทา่น 

 การเปลี�ยนแปลงนโยบายคกุกี� 
 นโยบาย  คกุกี�  นี�  อาจ  ม ี การ  ปรับปรงุ  แกไ้ข  ตาม  โอกาส  เพื�อ  ให ้ เป็น  ไป  ตาม  กฎ  ระเบยีบ  ดงั  นั�น  บรษัิทฯ  ขอ  แนะ  นํา  ให ้
 ทา่นตรวจสอบให ้แน่ใจวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจการเปลี�ยนแปลงตามขอ้กําหนดดงักลา่ว 

 ความรบัผดิชอบ 
 บรษัิท  กําหนด  ให ้ พนักงาน  หรอื  หน่วย  งาน  ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  มหีนา้  ที�  ตอ้ง  ให ้ ความ  สําคญั  รับ  ผดิ  ชอบ  และ 
 ปฏบิตั ิ ตาม  นโยบาย  ฉบบั  นี�  แนว  ปฏบิตั ิ  ระเบยีบ  ที�  เกี�ยว  กบั  การ  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ซึ�ง  ประกาศ  ใช ้  โดย  บรษัิท  ทั �ง  ที�  ม ี
 อยู ่ ใน  ปัจจบุนั  และ  จะ  ประกาศ  ใช ้ ใน  อนาคต  และ  ปฏบิตั ิ ตาม  กฎหมาย  เกี�ยว  กบั  การ  คุม้ครอง  ขอ้  ม ุ ล  สว่น  บคุคล  อยา่ง  เครง่ครัด 
 โดยจะมเีจา้หนา้ที�สารสนเทศทําหนา้ที�กํากบัดแูลภาพรวมในการปฏบิตังิานของพนักงานหรอืหน่วยงานภายในบรษัิทให ้
 เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 การทบทวนนโยบาย 
 บรษัิทฯ  อาจ  เปลี�ยนแปลง  หรอื  ปรับปรงุ  นโยบาย  ความ  เป็น  สว่น  ตวั  ฉบบั  นี�  เป็น  ครั �ง  คราว  บรษัิทฯ  ขอ  แนะนํา  ให ้ ทา่น  อา่น 
 นโยบาย  ความ  เป็น  สว่น  ตวั  ฉบบั  นี�  อยา่ง  ละเอยีด  รอบคอบ  และ  ตรวจ  สอบ  การ  เปลี�ยน  แป  ลง  ใดๆ  ที�  อาจ  เกดิ  ขึ�น  ตาม  ขอ้  กําหนด 
 ของ  นโยบาย  ความ  เป็น  สว่น  ตวั  ฉบบั  นี�  เป็น  ระ  ยะๆ  โดย  บรษัิทฯ  จะแจง้  เตอืน  ใหท้า่  นท  ราบ  หรอื  ขอ  ความ  ยนิยอม  จาก  ทา่น  อกี 
 ครั �ง  หาก  ม ี การ  เปลี�ยนแปลง  ที�  ม ี นัย  สําคญั  ใน  นโยบาย  ความ  เป็น  สว่น  ตวั  ฉบบั  นี�  หรอื  หา  กบ  ร ิ ษัทฯ  ม ี ความ  จําเป็น  โดย  กฎหมาย 
 ที�จะตอ้งทําการเปลี�ยนแปลงที�มนัียสําคญัในนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี� 

 ชอ่งทางการตดิตอ่บรษิทั 
 บรษิทั โรงงานไทยแลนดน์ติต ิ�ง จาํกดั 
 สถานที�ตั �ง  : เลขที� 34 ซอยกลว้ยนํ�าไท ถนนสขุมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพ 10110 
 อเีมล ์  :  dpo@doublegoose.co.th 
 โทรศพัท ์  : 02-391-5579 

mailto:dpo@doublegoose.co.th

