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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของ ยารา ดิ จิทลั ฟาร์มมิ่ ง
อัปเดตครัง้ ล่าสุด 18 มกราคม 2019
1. ขอบเขต
บริษทั ยารา อินเตอร์เนชั ่นเนล เอเอสเอและบริษทั ในเครือ (ยารา) ให้ความสาคัญต่อการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจังเรา
ต้องการให้คุณรู้สกึ ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวทางปฏิบตั ดิ ้านความเป็ นส่วนตัวและสิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและใช้งานร่วมกับ
ดิจติ อลฟาร์มมิง่ โซลูชนั ของเรา โปรดศึกษา เงื่อนไขของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ ในการควบคุมการใช้โซลูชนั ของคุณ
1.1 โซลูชนั ของเรา
โซลูชนั ของเรามีจุดมุง่ หมายเพื่อปรับปรุงวิธกี ารและกิจกรรมฟาร์มมิง่ ผ่านเทคโนโลยี ที่เป็ นนวัตกรรมและเครื่องมือเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น โซลูชนั
ของเราสามารถช่วยคุณในการจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์พชื และพื้นที่ และการตัดสินใจทางการเกษตร ดิจติ อลฟาร์มมิง่ โซลูชนั ของเรา (โซลูชนั )
ประกอบด้วย
(a) เว็บไซต์ท่เี ป็ นของเราหรือแบรนด์ยารา และเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
(b) ซอฟต์แวร์ออนไลน์หรือดาวน์โหลด
(c) แอปพลิเคชันมือถือ
(d) ฮาร์ดแวร์ท่อี าจเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
(e) ข้อความอีเมลที่มรี ูปแบบ HTML ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
(f) หน้าโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันของเราที่เราจัดการ
(g) กิจกรรม (เช่น งานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมเครือข่าย) ที่เกีย่ วข้องกับโซลูชนั ของเรา

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่ช่วยให้เราสามารถระบุตวั คุณได้ว่าเป็ นบุคคล ตัวอย่างเช่น อาจเป็ นชื่อหรือที่อยูข่ องคุณ รวมถึงประวัตกิ าร
ซื้อหรือตาแหน่งของคุณ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือได้รบั ประกอบด้วย
(a) รายละเอียดการติดต่อ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการติดต่อฉุกเฉิน)
(b) รายละเอียดส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น ลักษณะทางประชากร รวมถึงวันเกิดและเพศ)
(c) ข้อมูลธุรกรรม (ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมและข้อตกลง ประวัตกิ ารซื้อ การจัดส่งและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน)
(d) ข้อมูลทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น ธนาคาร รายละเอียดบัตรและบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงิน)
(e) กิจกรรมทางการเกษตร (ตัวอย่างเช่น งานและการตัดสินใจทางการเกษตร)
(f) ข้อมูลอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (ตัวอย่างเช่น รหัสอุปกรณ์ ระบบปฏิบตั กิ ารและรุน่ ที่สอดคล้องกับข้อมูลการใช้งานและรูปแบบเฉพาะ)
(g) ข้อมูลความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเช่น คาขอการสนับสนุน การประเมินและฟี ดแบค)
(h) ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (ตัวอย่างเช่น ID บัญชีโซเชียลมีเดียและโพสต์) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่คอื บุคคลใดๆ ที่ซ้อื ใช้ หรือเกีย่ วข้อง

กับโซลูชนั ของเรา ประกอบด้วย
(a) ลูกค้าที่ตดิ ตัง้ หรือซื้อโซลูชนั ของเรา รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ผูจ้ ดั จาหน่ายและผูค้ ้าปลีก
(b) ผูใ้ ช้ท่ใี ช้โซลูชนั ของเรา
(c) พันธมิตรที่ตดิ ตัง้ และ / หรือขายโซลูชนั ของเรา
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(d) ผูใ้ ห้บริการบุคคลที่สามที่ชว่ ยในด้านการตลาดหรือการดาเนินงานของโซลูชนั
(e) พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

หากคุณให้ขอ้ มูลส่วนตัวของบุคคลอื่นแก่เรา คุณต้องได้รบั อนุญาตก่อนกรอกข้อมูลนัน้ และบุคคลนัน้ จะได้รบั แจ้งเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
สาหรับโซลูชนั บางอย่าง เราอาจแต่ไม่จาเป็ นต้องให้แบบฟอร์มการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้คุณให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นแก่บุคคลดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น ฝ่ ายที่ทาสัญญาของคุณเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการจัดการสัญญาเช่า โซลูชนั บางอย่างช่วยให้คุณสามารถเชิญชวนเพื่อนหรือเชื่อม
ต่อไปยังโซลูชนั หรือฟี เจอร์ ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันเนื้อหากับพวกเขา หรือเพือ่ วัตถุประสงค์ในการทางานร่วมกัน โปรดใช้ฟังก์ชั ่นนี้ด้วย
ความรับผิดชอบ และงดการส่งคาขอไปยังผูท้ ่อี าจไม่ได้รบั การอนุญาตอย่างสมควร
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
2.1. วัตถุประสงค์สาหรับแนวทางการแก้ไขทังหมด
้
เราใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อ:
(a) การให้ฟังก์ชนั การทางานของโซลูชนั และสนับสนุนลูกค้า
•

ให้โซลูชนั แก่คุณ เช่น อนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของคุณ

•

ยุตแิ ละบันทึกธุรกรรมของคุณ

•

จัดส่งสินค้าและฮาร์ดแวร์ท่คี ุณสัง่ เช่น ชุดสุ่มตัวอย่างและอุปกรณ์ตรวจวัด

•

ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานและเคล็ดลับทางการเกษตร

•

ให้บริการลูกค้าและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่คุณ (เช่น การติดตัง้ การบารุงรักษาและการทาลาย)

•

ส่งข้อมูลการบริหารให้คุณ เช่น การปรับเปลี่ยนข้อกาหนดและนโยบายของเรา

•

อานวยการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับโซลูชนั ของเราแก่คุณ

•

ตอบข้อสอบถามและคาขอของคุณ เช่น เมื่อคุณส่งคาถามหรือข้อเสนอแนะ เราดาเนินงานตามความเกี่ยวพันที่ระบุตาม
สัญญาของเรากับคุณหรือปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางกฎหมาย

(b) การให้ข้อมูลตลาดแก่คุณ
•

ส่งข้อมูลการสื่อสารของตลาดและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ ราเชื่อวาคุณอาจสนใจแก่คุณ เช่น ส่งจดหมายข่าวและข้อเสนอ
ส่วนบุคคลแก่คุณ

•

แบ่งปันข้อมูลกับนักการการตลาดอื่นๆ เพื่ออนุญาตให้พวกเขาส่งข้อมูลการสื่อสารของตลาดให้คุณตามที่คุณต้องการ

•

เปิ ดใช้งานการโพสตค์วามคิดเห็นและคารับรองของคุณในเว็บไซต์และส่วนอื่นๆ ของโซลูชนั เรา เราดาเนินการดังกล่าว
ด้วยความยินยอม (การเลือกเข้า / ออก) หรือในกรณีท่เี รามีผลประโยชน์ตามกฎหมาย

(c) การให้โอกาสในการส่งเสริมการขายและให้ความสะดวกในการแบ่งปันทางสังคม
•

อนุญาตให้คุณมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย

•

ให้การแบ่งปันทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณเลือกที่จะทาอย่างนี้
เราทาเช่นนี้เพื่อจัดการความเกีย่ วพันตามสัญญาของเรากับคุณตามความยินยอมของคุณ
หรือในกรณีท่เี รามีผลประโยชน์ตามกฎหมาย กฎเพิม่ เติมอาจประยุกต์ใช้ในโปรโมชั ่นหรือการแบ่งปันทางสังคมดังกล่าว
โปรดตรวจสอบว่าได้อ่านกฎเหล่านัน้
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(d) การดาเนิ นการรายงานทางธุรกิ จและการให้บริการที่เหมาะสม
•

วิเคราะห์การใช้โซลูชนั ของลูกค้าเพื่อจัดทารายงานแนวโน้มโดยรวม

•

ให้คาแนะนาที่เหมาะและเคล็ดลับทางการเกษตรแก่คุณ

•

อนุญาตให้ลูกค้าของเรามีส่วนร่วมในการสารวจและตรวจสอบ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการของเรา เราทาเช่นนี้เมื่อ
ได้รบั ความยินยอมจากคุณ หรือเพราะเรามีผลประโยชน์ตามกฎหมาย

(e) การบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิ จของเรา
• ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกตลาดทั ่วไป
• ปรับปรุงผลติภณ
ั ฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั ของเรา
• กากับดูแลและตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การใช้การตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ธุรกิจ การควบคุมและการรายงาน (เช่น
ขัน้ ตอนรายงานความผิดต่อหน่วยราชการ)
• ทาธุรกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ การขายกิจ การร่วมค้า การแบ่งสรร การโอนหรือการกาจัด
ด้านอื่นๆ (การทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์) ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่มี กี ารควบรวมกิจการกับบริษทั อื่น ๆ เราอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลให้กบั บริษทั นัน้
• ปกป้ องทรัพย์สนิ ของยารา เช่น เหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย หรือเพือ่ จัดการสิทธิ ์การเข้าถึงและความปลอดภัย (เพื่อ
ป้ องกันการฉ้อโกง การโจมตีทางไซเบอร์ และการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล)
• การปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราจาเป็ นต้องเก็บใบแจ้งหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชี หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับการร้องขอจากหน่วยงานรัฐ
เราทาเช่นนี้เพื่อจัดการความเกีย่ วพันตามสัญญาของเรากับคุณ การปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันมาทางกฎหมายและ / หรือ
เนื่องจากเรามีผลประโยชน์ตามกฎหมาย
(f) การรวบรวมและ / หรือการนามแฝงข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจรวบรวมและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มตี วั ตน เพื่อพิจารณาให้ไม่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป เราทาเช่นนี้เพื่อสร้างข้อมูลอื่นๆ
สาหรับการใช้งานของเรา ซึ่งเราอาจใช้และเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เราอาจจะทา เช่น หลังจากคุณปิ ดบัญชีของคุณ
2.2. วัตถุประสงค์เพิม่ เติ มสสาหรับโซลูชนั เฉพาะ
(a) การอนุญาตให้เรามอบการใช้งานตาแหน่ งและการทาแผนที่ให้กบั ลูกค้าของเรา
•

•
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Agro Office ประกอบด้วยการใช้งานที่ใช้ขอ้ มูลตาแหน่ง GPS ซึ่งลูกค้าสามารถใช้สาหรับ
o ระบบจัดการงานอัตโนมัตใิ นงานภาคสนาม
o การระบุไดร์ฟเวอร์และเครื่องจักรสาหรับกิจกรรมทางการเกษตรแต่ละรายการ
o การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านแอป Agro Office
o ฟังก์ชนั “Find-me” โดยใช้ GPS ในแอป Agro Office
o การจัดการยานพาหนะ
Trecker มีคุณสมบัตทิ ่ใี ช้ขอ้ มูลตาแหน่ง GPS ซึ่งลูกค้าสามารถใช้สาหรับ
o การจัดการยานพาหนะ: Trecker แสดงตาแหน่งปัจจุบนั ของเครื่องทัง้ หมดในแผนที่เดียวที่ชดั เจน
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o ความร่วมมือและการจัดการงาน: ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Trecker เครื่องมือนาทางสามารถช่วยผูใ้ ช้ค้นหาฟิ ลด์ค้นหาผูใ้ ช้อ่นื
ในฟิ ลด์ หรือความสนใจอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น การรุกรานจากวัชพืชหรือการทาลายที่มคี วามเสีย่ ง) ผูใ้ ช้ยงั สามารถระบุ
ตาแหน่งและแบ่งปันบันทึกทางภูมศิ าสตร์
เราดาเนินการประมวลผลข้อมูลนี้ตามความเกี่ยวพันในสัญญาของเรากับลูกค้าเรา ฟังก์ชั ่นติดตามตาแหน่งในแอปพลิเคชันมือถือ Agro Office
และ Trecker ได้รบั การออกแบบให้ปิดโดยอัตโนมัตนิ อกเวลาทางาน และในช่วงพัก นอกจากนี้ฟังก์ชนั GPS สามารถปิ ดได้ด้วยตนเองไม่ว่า
เวลาใดก็ตามภายในแอปพลิเคชัน Agro Office และ Trecker หรือโดยผ่านการตัง้ งค่าของอุปกรณ์
(b) การอนุญาตให้เราสามารถให้บริการวิธีการจัดการข้อมูลระยะไกลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแก่ลูกค้า
•

Agro Office มีคุณสมบัตทิ ่ลี ูกค้าเราสามารถใช้สาหรับควบคุมเชื่อเพลิง ตัวอย่างเช่น จานวนเชื้อเพลิง เครื่องจักรหรือไดร์ฟเวอร์
แต่ละเครื่องควรใช้เชื้อเพลิงจานวนเท่าใด โดยพิจารณาตามเวลาและสถานที่ (สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถดูได้ท่นี ี่)
เรารับผิดชอบกระบวนการข้อมูลนี้ตามความเกี่ยวพันในสัญญาของเรากับลูกค้าเรา
(c) การอนุญาตให้เราให้บริการฟังก์ชนั การจัดการทรัพยากรแก่ลูกค้า
•

Trecker มีคุณสมบัตทิ ่ลี ูกค้าสามารถใช้สาหรับ
o การจัดการการทางานและการกาหนดเวลา: แอปพลิเคชันมือถือ Trecker อาจช่วยช่วยแกปัญหางานเหล่านี้
o การจัดสรรต้นทุน: Trecker อนุญาตให้ผจู้ ดั การฟาร์มสามารถมอบหมายงานให้กบั ส่วนต่างๆ และติดตามผล
ความก้าวหน้าในงานที่ทาอยู่ Trecker สามารถตรวจจับอัตโนมัตไิ ด้ว่าทรัพยากรใดที่ถูกใช้งานอยู่ สิง่ นี้จะช่วยผูจ้ ดั การ
ฟาร์มสามารถประเมินได้ว่าบริษทั ใดทางานให้กบั หน่วยงานอื่นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยผูจ้ ดั การฟาร์มในการจัดสรร
ต้นทุนส่วนบุคคลและค่าชดเชย
o การจัดการเงินเดือนและการทาใบแจ้งหนี้ อ้างจากตัวอย่างเช่น ในการจัดสรรต้นทุนของ Trecker และการตอกบัตร

เราดาเนินการประมวลผลข้อมูลนี้ตามความเกี่ยวพันในสัญญาของเรากับลูกค้าเรา
3. ข้อมูลอื่นๆ
ยารายังรวบรวมและใช้ขอ้ มูลบางอย่างที่ไม่เปิ ดเผยตัวตนของคุณ และไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตวั ตนหรือระบุตวั ตนได้ (ข้อมูลอื่น) ข้อมูลนี้จงึ
ไม่ถอื ว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล เรายังต้องการให้คุณตระหนักถึงข้อปฏิบตั ขิ องเราที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
ยกตัวอย่างเช่น สิง่ ที่อาจเป็ นข้อมูลอื่นรวมถึง
(a) ข้อมูลทางการเกษตรและธุรกิ จที่เกี่ยวข้อง เช่น
• ข้อมูลปุ๋ ย พื้นที่ ดินและพืชไร่ (ตัวอย่างเช่น ชนิด จานวน ตาแหน่งที่ตงั ้ และการทาแผนที่ และผลผลิต)
• ลักษณะท้องถิน่ และการทาฟาร์มอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ตาแหน่งที่ตงั ้ และการทาแผนที่ สภาพอากาศ และสภาพการทา
ฟาร์ม)
• ข้อมูลเครื่องจักร (ตัวอย่างเช่น รุ่น คุณสมบัตทิ างเทคนิค ตาแหน่งที่ตงั ้ และการทางานที่เกี่ยวข้อง)
(b) ข้อมูลซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (ตัวอย่างเช่น เวลาการเชื่อมต่อและแนวโน้มการใช้งาน)
(c) ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่น ๆ
(d) ข้อมูลที่ไม่ระบุหรือสุ่มเสี่ยง
เราอาจใช้และเปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นในกรณีท่เี ราจาเป็ นต้องทาอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่บงั คับ
ใช้ในบางกรณี เราอาจรวมข้อมูลอื่นๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากเราทาเช่นนัน้ เราจะถือว่าข้อมูลรวมเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
ตราบเท่าที่ขอ้ มูลนัน้ ถูกรวมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างวิธกี ารที่เราใช้ขอ้ มูลอื่นๆ ได้แก่
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(a) การสร้างแอปพลิเคชันแผนที่ส่วนบารุงและดัชนีพ้นื ที่
(b) การให้บริการตรวจวัดดิน
(c) การปรับปรุงความรู้ทางการเกษตรโดยผ่านการวิเคราะห์ส่วนบารุงในระดับภูมภิ าค
(d) การวิจยั และพัฒนา
(e) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์

4. การติ ดต่อเรา
บริษทั ยารา นานาชาติ เอเอสเอ เป็ นบริษทั ที่รบั ผิดชอบนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ บริษทั ยาราในท้องถิน่ ที่คุณทาสัญญาเพื่อชาระเงินและ
จัดส่งอาจรับผิดชอบเพียงโซลูชนั หรือภูมภิ าคเฉพาะ (ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาของคุณ) เช่น การดาเนินการตามใบสังซื
่ ้อและใบแจ้งหนี้ของคุณ และ
จัดการความเกี่ยวพันตามสัญญาของคุณ (รวมถึงการให้ขอ้ มูลการตลาดให้คุณ) หากคุณมีคาถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
โปรดติดต่อเราที่ dataprivacy@yara.com หรือ Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norway, โทรศัพท์ +47 2415 7000
5. สิ ทธิ ของคุณ
ในขอบเขตกฎหมายที่บงั คับใช้กาหนดไว้ คุณอาจมีสทิ ธิ ์ร้องขอ
(a) สิ ทธิ์ ในการเข้าถึง
•

เพื่อรับการยืนยันว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องข้อมูลดังกล่าว

•

เพื่อรับฉบับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(b) สิ ทธ์ในการแก้ไข
•

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

(c) สิ ทธิ ์ในการลบ
•

ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บางกรณี เช่น ในกรณีคุณยินยอมให้มกี ารใช้งานและหลังจากยกเลิกการยินยอมของคุณ
หรือมีการใช้งานอย่างผิดกฎหมาย

(d) สิ ทธ์ในการจากัด
•

ข้อจากัดการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์เฉพาะ

(e) สิ ทธิ์ ในการเคลื่อนย้าย
•

ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กบั ยารา ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ของเครือ่ งจักรที่มกี ารใช้และผลิตอย่างแพร่หลาย

•

ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือส่งให้ในกรณีท่เี ป็ นไปได้แก่บริษทั อื่นที่รบั ผิดชอบการใช้งานของพวกเขาภายใต้
สถานการณ์เฉพาะ

(f) สิ ทธ์ในการคัดค้านหรือเลือกออก
•
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เพื่อคัดค้านการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์เฉพาะ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าโดยตรง และ
ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณถูกนาไปใช้โดยยึดตามผลประโยชน์ท่ถี ูกต้องตามข้อตกลงของยารา หากคุณต้องการเลือกออกจาก
การค้าโดยตรง คุณสามารถทาได้โดยคลิกที่ป่ มุ "ยกเลิกการสมัคร" ในข้อความที่คุณได้รบั

5

โซลูชนั ของยาราดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

นโยบายความเป็ นส่วนตัวทัวไปของยารา
่
ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

(g) สิ ทธิ์ ในการถอนความยินยอม
•

สามารถถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ หากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณขึน้ อยู่กบั การยินยอมนี้

โปรดทราบว่าการถอนความยินยอมของคุณจะไม่เป็ นการผิดกฎหมาย สาหรับข้อมูลที่คุณใช้ก่อนที่จะทาการยกเลิก หากคุณต้องการใช้
สิทธิ ์ของคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ dataprivacy@yara.com โปรดทราบว่าสิทธิ ์ข้างต้นอาจถูกจากัดตามกฎหมายที่บงั คับใช้ คุณอาจร้องเรียน
กับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ หรือในกรณีท่มี กี ารละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อของหน่วยงานคุ้มครอง
ข้อมูลมีดงั นี้ หน่วยงานกากับดูแลที่รบั ผิดชอบบริษทั ยารา นานาชาติ เอเอสเอ คือ Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum NO-0105 Oslo,
postkasse@datatilsynet.no
6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร
6.1. บุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้
(a) กลุ่มบริษัท ยารา นานาชาติ เอเอสเอ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
• การพัฒนาระบบที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มบริษทั บางครัง้ จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทนี้
เราสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในกลุ่มของเรา ในการพัฒนาระบบที่ใช้รว่ มกันของเราให้ดขี นึ้
• ข้อเสนอข้ามพันธมิตรอื่นๆ เช่น การวิจยั และพัฒนาการตลาด และการหาลูกค้าใหม่ และวัตถุประสงค์อ่นื ๆ
กาหนดไว้ในข้อมูลความเป็ นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในยารา สามารถตรวจสอบได้ท่นี ี่
(b) ผูใ้ ห้บริการในการอานวยความสะดวกที่พวกเขาจัดหาให้เรา
•

บริการเหล่านี้รวมถึงการให้ขอ้ มูล การดาเนินการชาระ การจัดส่ง การส่งอีเมล การจัดสรร การสนับสนุนลูกตค้า
และความช่วยเหลือด้านเทคนิค การวิเคราะห์เว็บ การมอนิเตอร์ประสิทธิภาพด้านไอที การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
การประเมินผล การดาเนินงาน และการพัฒนาประสบการณ์ผูใ้ ช้หรือแคมเปญที่พฒ
ั นาได้ของเรา โพลล์และการสารวจ
การปฏบัตติ ามกฎหมาย รวมถึงความปลอดภัยในการดาเนินธุรกิจ เช่น การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด

(c) หน่ วยงานรัฐมีความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล
•

เพื่อแก้ไขข้อพิพาทกับบุคคลที่สาม

•

เมื่อเราตอบสนองต่อคาขอและคาสังบั
่ งคับใช้ทางกฎหมาย

•

เพื่อให้ขอ้ มูลที่เราเชื่อว่าสาคัญ

(d) พันธมิตรและความสัมพันธ์ทางธุรกิ จเพื่อบรรลุธุรกิจเรากับพวกเขา
•

เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการทางานร่วมกัน เช่น เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายและการแจกจ่าย

•

เกี่ยวกับการขายหรือการทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เรามีสทิ ธิ ์ตามกฎหมายในการเปิ ดเผยหรือถ่ายโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามในกรณีท่มี กี ารทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์

•

อนุญาตใหเพวกเขาส่งการสื่อสารด้านการตลาดที่สอดคล้องกับตัวเลือกของคุณให้คุณ

(e) บุคคลที่สามที่คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางโซลูชนั
•
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•

หากคุณเชื่อมต่อโซลูชนั กับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ คุณจะสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนคุณในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ
กับผูใ้ ช้รายอื่น และกับผูใ้ ห้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ โดยการทาเช่นนัน้ คุณอนุญาตให้เราความจัดการการแบ่งปัน
ข้อมูล และคุณเข้าใจว่าการใช้ขอ้ มูลที่ถูกเผยแพร่จะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้บริการโซเชียลมีเดีย และ
บังคับใช้สทิ ธิ ข้อกาหนดและเงื่อนไข ความเป็ นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สนิ ของเรา (และตัวแทนและกลุ่มของเรา)
ในกรณีท่ใี ช้ขอ้ บังคับอื่นๆ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
6.2. เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ใด
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บและจัดการในประเทศใดๆ ที่เรามีสงิ่ อานวยความสะดวก หรือที่เราว่าจ้างผูใ้ ห้บริการ รวมถึงในประเทศที่
อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งอาจมีกฎการปกป้ องข้อมูลทีแ่ ตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสถานการณ์ ศาล หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย หน่วยงานกากับดูแลหรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยในประเทศอืน่ ๆ อาจมีสทิ ธิ ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ประเทศที่ไม่ใช่
EEA บางประเทศได้รบั การยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าให้มกี ารปกป้ องข้อมูลในระดับทีเ่ หมาะสมตามมาตรฐาน EEA
(ดูรายชื่อประเทศเหล่านี้ ที่นี่)
สาหรับการถ่ายโอนจาก EEA ไปยังประเทศที่ไม่ได้รบั การพิจารณาอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมาธิการยุโรป เราได้พยายามกาหนดมาตรการที่
เหมาะสม เพื่อปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
(a) สาหรับการถ่ายโอนภายในกลุ่มบริษทั ยารา เราได้ออกคาสังความเป็
่
นส่วนตัวของยาราสาหรับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และข้อมูล

พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งงเป็ นส่วนหนึ่งของกฎองคก์รที่มผี ลผูกพันของยารา ดูคาสังความเป็
่
นส่วนตัวของยาราสาหรับลูกค้า ที่นี่
(b) ผูใ้ ห้บริการนอกสหภาพ EU/EEA ได้รบั การร้องขอเพื่อยืนยันว่าการถ่ายโอนเป็นไปตามกฎองคก์รที่มผี ลผูกพันสัญญาข้อตกลง

ตามมาตรฐานที่ยอมรับว่าถูกต้องตามกฎหมายของสหภาพยุโรป หรือสาหรับการโอนไปยังสหรัฐอเมริกา กีปกป้องความเป็ นส่วนตัวของ
EU-US คุณอาจได้รบั สาเนาของมาตรการเหล่านี้ โดยติดต่อเราตามที่กาหนดไว้ใน ส่วนที่ 4 ของนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้

6.3. การบริการของบุคคลที่สาม
โซลูชนั บางอย่างช่วยให้คุณได้รบั บริการบางอย่างจากบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น อาจเป็ นไปได้ตาม
(a) การชาระเงินโดยผ่านโซลูชนั
(b) การเข้าถึงพยากรณ์อากาศหรือ GPS จากผูอ้ ่นื
(c) การแบ่งปันเนื้อหาด้วยโซเชียลมีเดีย
(d) การจัดหาโซลูชนั โดยผ่านตัวแทนจาหน่ายของบุคคลที่สาม
(e) การส่งออกและการนาเขาข้อมูลกับผูผ้ ลิตเครื่องจักร เช่น เพือ่ การสืบค้นข้อมูลที่ง่ายขึน้
(f) การให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของคุณ เช่น ผูใ้ ห้คาปรึกษาที่ช่วยเหลือคุณในการตัดสินใจ

หากคุณทาเช่นนัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สามและไม่ใช่โดยเรา เราจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเป็ นส่วนตัว
และความปลอดภัยของบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งอยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตวัของพวกเขา ไม่ใช่นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
6.4. ฟอรัมสาธารณะ
ในการใช้โซลูชนั คุณอาจสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบนกระดานข้อความ บล็อกและบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถโพสต์ขอ้ (รวมถึง
หน้าโซเชียลมีเดียของเรา) โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์หรือเปิ ดเผยโดยผ่านบริการเหล่านี้ จะเปลีย่ นเป็ นข้อมูลสาธารณะและ
ผูใ้ ช้ร้ายอื่นและบุคคลทั ่วไปอาจจะใช้ได้
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หากต้องการร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบล็อกหรือฟอรัมชุมชนของเรา โปรดติดต่อเรา (ดูท่หี วั ข้อที่ 4 ) ในบางกรณี
เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาบางส่วนของคุณได้ (ตัวอย่างเช่น มันถูกโพสต์อกี ครัง้ โดยผูใ้ ช้รายอื่น)
7. การจัดหาและจัดทาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราและผูใ้ ห้บริการของเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆ เช่น:
(a) ผ่านทางโซลูชนั
•
(b)
•
(c)

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางโซลูชนั ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสมัครใช้งานโซลูชนั
และตัง้ ค่าโปรไฟล์ผูใ้ ช้หรือโต้ตอบกับอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อของเรา
ออฟไลน์
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมออฟไลน์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมของเรา
หรือติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้าของเรา
จากแหล่งอื่น
• เราได้รบั ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลที่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ (สาหรับกลุ่มประชากรที่มขี นาดใหญ่
หรือกลุ่มเฉพาะที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชนเกษตรกรรม) ตัวอย่างเช่น การพัฒนาการรวมที่ดนิ
นายจ้างหรือหน่วยงานรัฐของคุณเป็ นส่วนหนึ่งในการเปิ ดใช้งานโซลูชนั พันธมิตรทางการค้าที่ขาย
หรือติดตัง้ โซลูชนั เมื่อพวกเขาแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณเท่าที่จาเป็ นหรือได้รบั อนุญาตตามวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รบั และสอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้
เกณฑ์ท่ใี ช้ในการกาหนดช่วงเวลาการเก็บรักษาของเรา ประกอบด้วย
(a) ช่วงเวลาที่เรามีการติดต่ออย่างต่อเนื่องกับคุณ และให้บริการโซลูชนั แก่คุณ (ยกตัวอย่างเช่น
ตราบใดที่คุณมีบญ
ั ชีกบั เราหรือยังคงใช้งานโซลูชนั ต่อไป) หรือเพื่อให้คุณสามารถทากิจกรรม
และตอบสนองความต้องการในการเก็บรักษาของคุณ ตัวอย่างเช่น ตามกฎง่ายๆ เกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เราพยายามประเมินความต้องการในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณสอง
ถึงสามปี หลังจากที่คุณหยุดเป็ นลูกค้าที่ลงทะเบียน (ตัวอย่างเช่น เพื่ออนุญาตให้เราสามารถตอบ
ข้อร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลที่อาจเกิดขึน้ ได้) อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่อาจมีผลต่อช่วงเวลาดังที่กาหนดไว้ด้านล่าง
(b) มีขอ้ ผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องเผชิญหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางอย่างกาหนดให้เรา

ต้องเก็บบันทึกธุรกรรมของคุณช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้)
(c) การเก็บรักษานัน้ สามารถแนะนาได้โดยชอบตามตาแหน่งทางกฎหมายของเรา (เช่น

ในเรื่องกฎเกณฑ์ท่ใี ช้บงั คับของข้อจากัดการฟ้ องร้องหรือการสอบสวนด้านกฎระเบียบ)
8. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
เราขอให้คุณไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวใดๆ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหวใดๆ เว้นแต่เราร้องขอเอง (ตัวอย่างเช่น
หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับแหล่งกาเนิดทางเชื้อชาติหรือชาติพนั ธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่ออื่นๆ
สุขภาพชีวภาพหรือลักษณะทางพันธุกรรม ภูมหิ ลังทางอาญาหรือการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ในโซลูชนั นี้

br-43006

8

โซลูชนั ของยาราดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

นโยบายความเป็ นส่วนตัวทัวไปของยารา
่
ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

9. คุกกี้
โซลูชนั ของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยที่คล้ายคลึงกัน ส่วนนี้ อธิ บายวิธีปฏิ บตั ขิ องเราในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9.1. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันคืออะไร
คุกกี้เป็ นการใช้งานมาตรฐานของเว็บไซต์ท่อี นุญาตให้เราจัดเก็บข้อมูลจานวนหนึ่งที่เกี่ยวกับการเยีย่ มชมโซลูชนั ของเรา บนคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ของคุณ คุกกี้ช่วยให้เราเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ส่วนใดในเว็บไซต์ของเราที่ใช้ได้และส่วนใดที่ต้องมีการปรับปรุง เพื่อจุดประสงค์นี้ เรายังใช้
เทคโนโลยีท่คี ล้ายคลึงกัน เช่น พิกเซลแท็ก คุณสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีท่คี ล้ายคลึงกัน
โดยทั ่วไปโดยเปลีย่ นการตัง้ ค่าใน เบราว์เซอร์ของคุณ หรือโดยการเปลีย่ นการตัง้ ค่าเฉพาะสาหรับโซลูชนั หรือไม่ (ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 9.3 )
อย่างไรก็ตาม หากคุณปิ ดใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีท่คี ล้ายคลึงกัน ประสบการณ์การใช้งานโซลูชนั ของคุณอาจลดลงและการใช้งาน
บางอย่างอาจไม่ทางานตามที่ต้องการ
9.2. เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร
ด้านล่างนี้ เราระบุคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีท่คี ล้ายคลึงกันที่ใช้ในโซลูชนั ของเรา ในกรณีท่มี กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้
ส่วนอื่นๆ ของนโยบายความเป็ นส่วนตัวจะปรับใช้และเสริมในข้อ 9 นี้
(a) คุกกี้ที่จาเป็ น คุกกี้ท่จี าเป็ นช่วยให้คณ
ุ สามารถนาทางโซลูชนั ในเว็บไซต์ของเราและใช้การบริการและการใช้งานของมันได้

หากไม่มคี ุกกี้ท่จี าเป็ น เว็บไซต์เหล่านี้จะไม่ทางานให้คุณอย่างราบรื่นตามที่เราต้องการ และเราอาจไม่สามารถให้เว็บไซต์หรือการใช้งาน
บางอย่างได้ คุกกี้ดงั กล่าวรวมถึง ตัวอย่างเช่น การจดจาสิง่ ที่คุณใส่ไว้ในตะกร้าสินค้าของคุณหรือรับรองความถูกต้องของคุณ
ก่อนที่จะลงทะเบียนกับบัญชียารา
(b) คุกกี้พิเศษ คุกกี้พเิ ศษเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกและความชื่นชอบของคุณ และอนุญาตให้เราสามารถจดจาภาษา อายุ กลุ่ม
สังคมที่ช่นื ชอบ และการตัง้ ค่าท้องถิน่ อื่นๆ และปรับแต่งโซลูชนั ของเราตามนัน้
(c) คุกกี้โซเชียลมีเดีย คุกกี้โซเชียลมีเดีย รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการใช้โซเชียลมีเดีย เปิ ดใช้งานเพื่อการทาวิจยั ตลาดหรือการตลาด
(d) คุกกี้วิเคราะห์ คุกกี้วเิ คราะห์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโซลูชนั ของคุณ เช่น เว็บไซต์ของเรา และช่วยให้เราปรับปรุงวิธกี าร

ทางาน ตัวอย่างเช่น คุกกี้วเิ คราะห์แสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดเป็ นหน้าที่มผี ใู้ ช้เข้าชมชมบ่อยที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา เวลาทีใ่ ช
และลิงก์ท่คี ลิกบนหน้าเว็บ หรือสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้ชอบและไม่ชอบ ซึ่งช่วยเราบันทึกปัญหาใดๆ ที่คุณมีกบั เว็บไซต์และแสดงให้เราเห็นว่าการ
ประชาสัมพันธ์ของเรานัน้ มีประสิทธิภาพหรือไม่ สิง่ นี้ทาให้เราเห็นรูปแบบการใช้งานโดยรวมในเว็บไซต์มากกว่าการใชงานของคนๆ
เดียว เรานาข้อมูลมาวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของเว็บไซต์ แต่เราไม่ตรวจสอบข้อมูลนี้เพื่อระบุขอ้ มูลรายบุคคล
(e) คุกกี้โฆษณา คุกกี้โฆษณาถูกตัง้ ค่าให้แสดงโปรโมชั ่นหรือโฆษณาตามความสนใจของคุณจากโซลูชนั หรือเพื่อจัดการโฆษณาของเรา

คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อ่นื ๆ ที่จดั หาโฆษณามาให้อย่างตรง
กลุ่มเป้ าหมายคุกกี้ เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถติดตามคุณได้หากคุณเป็ นลูกค้าปัจจุบนั และติดตามการติดต่อของคุณกับเราครัง้ ล่าสุด
เพื่อให้เราสามารถติดตามหรือหาลูกค้าใหม่
(f) Google Analytics บริการ Google Analytics ของบริษทั กูเกิล เราได้ใช้ในการรวบรวมสถิตแิ ฝงเพื่อปรับปรุง โซลูชนั ของเรา
คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดของกูเกิลได้โดยไปยัง Google Analytics and Privacy และเลือกดาวน์โหลด Google Analytics
Opt-out Browser Add-on เราได้ใช้มาตราการต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลที่รวบรวมโดยผ่านการวิเคราห์ของกุกูเกิล
• เราได้สรุปข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลกับกุเกอร์เกี่ยวกับวิธกี ารรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Analytics ของกูเกิล
• เราได้กาหนดตัง้ ค่า Google Analytics เพื่อแฝงออคเตต็สุดท้ายของที่อยู่ IP ของผูใ้ ช้
• เราได้กาหนดการ Google Analytics ให้เป็ นไม่เปิ ดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม
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• เราไม่ใช้บริการอื่นๆ ของกูเกิลร่วมกับ Google Analytics
(g) พิกเซลแท็ก เหนือสิง่ อื่นใด พิกเซลแท็ก (หรือทีเ่ รียกว่าเว็บบีคอนและเคลียร์ GIFs) ถูกใช้ตดิ ตามการใช้งานของผูใ้ ช้บนเว็บไซต์เรา ใช้
วัดความสาเร็จของแคมเปญการตลาดของเรา และรวบรวมสถิตเิ กี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอัตราการตอบสนอ
(h) ข้อมูลเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ โดยผ่านอุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่ตงั ้
การควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC), ประเภทคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac), ความละเอียดหน้าจอ, ชื่อระบบปฏิบตั กิ ารและเวอร์ชั ่น,
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์และโมเดล, ภาษา, ประเภทเบราว์เซอร์ของอินเทอร์เน็ตและเวอร์ชั ่น, และชื่อและเวอร์ชนั ของเว็บไซต์ท่คี ุณใช้อยู่
เราใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อยืนยันว่าเว็บไซต์และโซลูชนั องเราทางานได้อย่างถูกต้อง
9.3. วิธีการจัดการคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้ ค่าคุกกี้และเทคโนโลยีท่คี ล้ายคลึงกันดังที่อธิบายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละโซลูชนั นอกจากนี้
คุณสามารถปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา โดยเปิ ดใช้การตัง้ ค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ ในส่วนของข้อมูลเกีย่ วกับ
กระบวนการที่ต้องปฏิบตั ติ ามเพื่อเปิ ดหรือปิ ดการใช้งานคุกกี้ สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณโดย
ช่วยเหลือผ่านจอความช่วยเหลือของคุณ
โปรดเข้าไปที่ http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html สาหรับข้อมูลเบราว์เซอร์ทใ่ี ช้กนั ทั ่วไป โปรดทราบว่าหากคุกกี้ถูก
ปิ ดการใช้งานแล้ว การใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์เราอาจทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากคุณต้องการล้างคุกกี้ทงั ้ หมดที่เหลืออยูในเว็บไซต์ท่ี
คุณเคยเยีย่ มชม ด้านล่างเป็ นลิงค์ท่คี ุณสามารถดาวน์โหลดสามโปรแกรมที่สามารถล้างคุกกี้ได้
http://www.spybot.info/en/download/index.html
(b) http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/
(a)

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา
เราอาจอัพเดทนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราเป็ นครัง้ คราวเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเรา และ/หรือ ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ
ทางกฎหมาย คุณสามารถดูการอัพเดทล่าสุดได้ด้านบนของนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ หากเราทาการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญหรือเป็ นสาระสาคัญ
กับนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา เราจะพยายามแจ้งการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ ให้คุณทราบ
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