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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของยารา (เว็บไซต์ ท้องถิ่น)
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของยารานี ้ (“นโยบายความเป็ นส่ วนตัว”)ใช้ กบั ข้ อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีการเก็บ
รวบรวมและนามาใช้ โดย บริ ษัท ยารา(ประเทศไทย) จากัด อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอ๊ ดเอ็มควอเทียร์ ห้ องที่
2709-2713 ชันที
้ ่ 27 เลขที่ 689 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(“เรา”) เมื่อคุณใช้ เว็บไซต์นี ้ (“ไซต์ ”)หรื ออีกนัยหนึง่ มีปฎิสมั พันธ์กบั เราตามที่อธิบายไว้ ด้านล่าง
บริษัท ยารา(ประเทศไทย) จากัด อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอ๊ ดเอ็มควอเทียร์ ห้ องที่ 2709-2713 ชันที
้ ่ 27 เลขที่
689 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เป็ นผู้ดาเนินงานไซต์นี ้และเป็ นผู้
ควบคุมการประเมินผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้ บริการไซต์นี ้
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้อธิบายถึงวิธีการที่ยารารวบรวม, ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ ไซต์
นี ้และอีกนัยหนึง่ มีปฏิสมั พันธ์กบั เราตามที่อธิบายไว้ ด้านล่าง ในกรณีที่เรามีปฏิสมั พันธ์กบั คุณในช่องทางที่
ไม่ได้ อธิบายไว้ ด้านล่าง เราจะจัดเตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้ องกับปฎิ
สัมพันธ์นนๆให้
ั ้ คณ
ุ โดยเฉพาะ หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ อย่างไรนัน้ กรุณาดู ข้ อมูลสาธารณะเรื่ องคาสัง่
ของยาราเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลสาหรับลูกค้ า, ผู้ผลิต และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของกฎในองค์กรของยาราที่มีผลผูกพัน
1 เรามีการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเมื่อไหร่และอย่างไร
เราเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้ ไซต์นี ้และอีกนัยหนึง่ เมื่อคุณมีปฎิสมั พันธ์กบั เรา เราได้ รับข้ อมูล
ของคุณจากแหล่งต่างๆดังต่อไปนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ว่าคุณมีปฎิสมั พันธ์กบั เราอย่างไร :
 จากเว็บไซต์ ของเราหรือแอปพลิเคชั่นต่ างๆในมือถือ : ในขันเริ
้ ่มต้ น คุณสามารถใช้ ไซต์นี ้โดย
ไม่มีการเปิ ดเผยตัวตนของคุณ เมื่อคุณเข้ าชมไซต์หรื ออีกนัยหนึง่ มีปฎิสมั พันธ์กบั เราทางออนไลน์
เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของคุณรวมถึงการใช้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ ของ
เราโดยการใช้ คกุ กี ้ เราใช้ ข้อมูลนี ้ในการวัด โดยการรวบรวมข้ อมูลในภาพรวม การใช้ ไซต์เพื่อที่จะ
ปรับปรุงเนื ้อหา เรายังเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ แอปพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มือถือ หรื อ
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ติดต่อเราผ่านเว็บไซต์หรื อใบสมัคร เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ บริการแก่ลกู ค้ า กรุณาดูข้อมูล
เกี่ยวกับคุกกี ้และเทคโนโลยีที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันทางด้ านล่าง
 ได้ รับจากคุณโดยตรง : เราเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ รับจากคุณโดยตรงเมื่อคุณมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เรา และเลือกที่จะส่งข้ อมูลบางอย่างให้ กบั เรา เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนด้ วยข้ อมูล
ส่วนตัวของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา, สมัครเพื่อรับจดหมายข่าว, ล็อกอินเข้ าสู่หนึง่ ในเว็บไซต์
หรื อแอปพลิเคชัน่ , กรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มที่อยูใ่ นเว็บไซต์ของเราผ่านทางออนไลน์, ทาการซื ้อ,
สัง่ ซื ้อสินค้ า หรื ออัปโหลดข้ อมูลในช่องทางใดช่องทางหนึ่งของเรา
เรายังอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราได้ รับคาถามจากคุณ (เช่น ส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริการลูกค้ า) และเมื่อคุณดาเนินการสัง่ ซื ้อ โปรดทราบว่าเราต้ องดาเนินการกับข้ อมูล
บางส่วนอย่างถูกต้ องตามกฏหมาย (เช่น ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อบางประเภท) และบางครัง้ เรา
จาเป็ นต้ องขอให้ คณ
ุ ให้ ข้อมูลบางอย่างเพื่อที่จะสามารถดาเนินการต่อและทาสัญญากับคุณ
ในบางครัง้ เรามีการทาแบบสารวจออนไลน์เพื่อให้ เข้ าใจความต้ องการและความชอบของผู้เข้ าชม
เว็บไซต์ได้ ดียิ่งขึ ้น ก่อนทาการสารวจ เราจะแจ้ งให้ คณ
ุ ทราบว่าเราจะนาข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ไปใช้ อย่างไร การทาแบบสารวจถือเป็ นความสมัครใจและคุณมีอิสระที่จะเข้ าร่วมและให้ ความ
ยินยอมในการประมวลผล (คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ ทกุ เมื่อโดยการติดต่อเราที่
(privacy.global@yara.com)



จากกลุ่มบริษัทในเครืองของเรา, ตัวแทนจาหน่ าย, พันธมิตรทางธุรกิจ และกลุ่มบุคคลที่
สาม: เมื่อคุณซื ้อสินค้ า เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับการซื ้อขายจาก
ตัวแทนจาหน่ายเพื่อทารายการให้ เสร็จสิ ้น เราอาจนาข้ อมูลมาจากตัวแทนจาหน่ายของเรา,
พันธมิตรทางธุรกิจ และกลุม่ บุคคลที่สามด้ วย

 จากอุปกรณ์ ของคุณ : หากคุณลงชื่อใช้ บริการเพิ่อที่จะสามารถอัปโหลดข้ อมูลจากอุปกรณ์ของ
คุณจากหนึง่ ในช่องทางต่างๆของเรา เราจะมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือของ
คุณ เรายังอาจได้ รับข้ อมูลตาแหน่งที่ตงจากสมาร์
ั้
ทโฟนของคุณหรื ออุปกรณ์ที่ระบุตาแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ ซึง่ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มือถือซึง่ คุณได้ ทาการดาวน์โหลดไว้ หรื อบัญชี
ผู้ใช้ ที่คณ
ุ ได้ ลงทะเบียนไว้ กบั เรา
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2.ประเภทของข้ อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เมื่อคุณเข้ าเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคลและข้ อมูลอุปกรณ์ในขอบเขตที่ชอบด้ วย
กฎหมาย ข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้ อมูลหรื อการนาเอาข้ อมูลจากที่ตา่ งๆมารวมกัน ซึง่ สามารถ
นามาใช้ ระบุตวั ตนของแต่ละบุคคล ขึ ้นอยู่กบั บริการที่คณ
ุ ใช้ และการใช้ งานไซต์ โดยเราอาจเก็บ
รวบรวมข้ อมูลในประเภทต่างๆดังต่อไปนี ้
 ข้ อมูลในการติดต่ อ เช่น ชื่อ, ที่อยู่ และอีเมล์ แอ๊ ดเดรส ซึง่ คุณให้ ไว้ เมื่อคุณสร้ างบัญ ชีผ้ ใู ช้ หรื อ
เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์ มออนไลน์ในเว็บไซต์ ข้ อมูลต่างๆเหล่านี ้ช่วยให้ เราสามารถระบุตวั ตนของ
คุณและติดต่อสื่อสารกับคุณ
 ข้ อมูลธุรกิจ หากคุณลงทะเบียนบัญชีผ้ ใู ช้ ไว้ จะช่วยให้ เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจของคุณ โดยข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ, ตาแหน่งที่ตง,ั ้ ขนาดของธุรกิจ และข้ อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจ จะเชื่อมต่อโดยตรงกับคุณหากคุณมีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ที่ลงทะเบียนไว้ แล้ วเท่านัน้
 ข้ อมูลความสันพันธ์ ซึง่ ช่วยให้ เราเข้ าใจว่าคุณคือใครและต้ องการอะไร เพื่อที่จะนาเสนอสินค้ า,
เทคโนโลยี และบริการต่างที่คณ
ุ อาจสนใจ เช่น สินทรัพย์, ข้ อมูลธุรกิจ, ตาแหน่งที่ตงของคุ
ั้
ณ
รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลนี ้เมื่อ
คุณมีปฎิสมั พันธ์กบั เราหรื อมีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ที่ได้ ลงทะเบียนไว้ เรี ยบร้ อย
 ข้ อมูลการรั บสมัครงาน ซึง่ ช่วยให้ เราตัดสินใจได้ วา่ คุณเหมาะกับตาแหน่งที่คณ
ุ สมัครมาหรื อไม่
ในการสมัครงาน จะต้ องมีข้อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูลการติดต่อทัว่ ไป, CVประวัตสิ ่วนตัว, ข้ อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา, ความสามารถและทักษะในด้ านต่างๆ, อาชีพและประสบการณ์ในการทางาน
รวมถึงข้ อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ, หมายเลขประกันสังคม, ใบรับรองการทางาน, ประวัติการทางาน,
ข้ อมูลอ้ างอิง และข้ อมูลพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง
 ข้ อมูลการซือ้ ขาย เกี่ยวกับคุณมีปปฎิสมั พันธ์กบั เราอย่างไร, ตัวแทนจาหน่ายของเรา, พันธมิตร
ทางธุรกิจ รวมถึงการซื ้อ, การสอบถามข้ อมูล และบัญชีลกู ค้ า
 ข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเงิน ซึง่ มีความจาเป็ นเพียงเพื่อให้ การซื ้อเสร็จสิ ้น
 ข้ อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ หรื ออุปกรณ์อื่นๆที่คณ
ุ ใช้ ใน
การเข้ าชมเว็บไซต์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความยินยอมของคุณ เราอาจรวบรวมข้ อมูลจากอุปกรณ์ตา่ งๆ
ของคุณ ซึง่ จะช่วยให้ เราส่งมอบบริการที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ ตา่ งๆของคุณ ยกตัวอย่างเช่น
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หมายเลขไอพี (IP Address) , ระบบปฎิบตั กิ าร, รุ่นของฮาร์ ดแวร์ , การตังค่
้ าอุปกรณ์และ
ประเภท รวมถึงตัวระบุอปุ กรณ์ เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ชื่อของผู้ประกอบการ
โทรศัพท์มือถือที่คณ
ุ ใช้ หรื อ ISP , รหัสโฆษณาบนมือถือ และแอปพลิเคชัน่ ไอดีชองมือถือ, ชนิด
ของเบราว์เซอร์ , ภาษา, ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ , เขตเวลา รวมถึงวันที่และเวลาที่คณ
ุ เข้ าชมเว็บไซต์
เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ เช่น คุณใช้ เวลาเท่าไหร่ และข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เลื่อนชมข้ อมูลต่างๆและพฤติกรรมการแชร์ ข้อมูล
 ข้ อมูลอุปกรณ์ ที่สร้ างขึ ้นโดย, รวบรวมโดย, หรื อถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ (ซอฟท์แวร์ หรื อ
ฮาร์ ดแวร์ ) หรื ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของคุณ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะตาแหน่งที่ตงั ้
ของอุปกรณ์ของคุณ
3. ยารานาข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ อย่างไร
เรานาข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ ในวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้ :
 การบริการลูกค้ า : เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี และบริการต่างๆที่คณ
ุ ต้ องการ รวมถึง
บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับคาสัง่ ซื ้อของคุณ เช่น การจัดส่งสินค้ า, คาแนะนา และ การบารุงรักษา สิ่ง
นี ้รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการนาเสนอรายงานของแต่ละบุคคลอย่างสม่าเสมอ และ/หรื อ คาแนะนา
ซึง่ ได้ มาจากข้ อมูลที่คณ
ุ ให้ แก่ยารา ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะกับคุณในส่วนของกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อ
ปรับปรุงผลผลิตของลูกค้ า, คุณภาพ และผลกาไร ;
 ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้ า : เพื่อให้ การสนับสนุน และติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการ
อัพเกรดและโปรแกรมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และเพื่อวินิจฉัยและแก้ ไข, ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์และการเรี ยกคืน ;


การตลาดและการติดต่ อสื่อสาร : เพื่อการติดต่อสิ่สาร, ข้ อมูลและการตลาดทางตรงของ
ผลิตภัณฑ์ยารา, เทคโนโลยรและบริการ รวมถึงการสร้ างโปรไฟล์เพื่อใช้ ในการนาเสนอแผนการ
ตลาดที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ, จดหมายข่าว, ข้ อมูลผลิตภัณฑ์, นิตยสารของบริษัท, แค๊ ตตาล็
อก, การประกาศ หรื อคาเชิญให้ เข้ าร่วมกิจกรรม และอื่นๆ ที่เราเห็นว่าอยูใ่ นความสนใจของคุณ
เมื่อจาเป็ นต้ องมีการบังคับใช้ กฎหมาย เราจะต้ องได้ รับความยินยอมจากคุณก่อน คุณอาจสงวน
ตนเองจากการตลาดผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาในข้ อความ
เหล่านัน้ หรื อติดต่อเราที่ privacy.global@yara.com
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การรับสมัครงาน : สาหรับการรับสมัครพนักงานใหม่ของยารา หากคุณส่งใบสมัครงานผ่านช่อง
ทางการสมัครงานของ yara.com หรื อ ยื่นใบสมัครด้ วยตนเอง เราจะนาข้ อมูลที่คณ
ุ ให้ มาในใบ
สมัครไปพิจารณาความเหมาะสมสาหรับงานที่คณ
ุ สมัครมา โดยการประเมินว่าคุณเป็ นผู้สมัครที่ดี
และเหมาะสมที่สดุ สาหรับตาแหน่งนี ้หรื อไม่



การสารวจและกิจกรรมส่ งเสริมการขาย :เพื่อทาการสารวจ, ทาโพลล์, โปรแกรมการสร้ าง
ความภักดี (loyalty programs) และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ; หรื อ



จัดการความต้ องการทางธุรกิจของเราในทุกๆวัน : เช่น เพื่อจัดการเว็บไซต์และบริการของเรา
, การจัดการสัญญา, การวิเคราะห์, การป้องกันการทุจริ ตฉ้ อโกง, การกากับดูแลองค์กร, การ
รายงานและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

4. อะไรคือพื ้นฐานทางกฎหมายที่ยารานามาใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลของคุณ

 ในบางโอกาส เราประมวลผลข้ อมูลของคุณเมื่อเราต้ องมีการทาสัญญากับคุณ ( เช่น วัตถุประสงค์
ด้ านการบริ การลูกค้ า หรื อการเรี ยกเก็บเงิน) หรื อ ในกรณีที่เราจาเป็ นต้ องทาตามกฎหมาย ( เช่น
ปฎิบตั ิตามข้ อตกลงในการเก็บบันทึกหลักฐานต่างๆ)
 เรายังประมวลผลข้ อมูลของคุณเมื่อข้ อมูลนันอยู
้ ใ่ นความสนใจที่ชอบด้ วยกฎหมาย และความสนใจ
นี ้ไม่คกุ คามสิทธิในการป้องกันข้ อมูลของคุณ ความสนใจนี ้มักเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชอง
เรา, เทคโนโลยี และบริการต่างๆของเรา เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ ามากขึ ้นและเพื่อ
ให้ บริการที่ตรงกับความชื่นชอบและความต้ องการของคุณ
 ในบางครัง้ เราประมวลผลข้ อมูลโดยได้ รับความยินยอมจากคุณ (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้ องการ
รับจดหมายข่าวหรื อสื่อการตลาดอื่นๆจากเรา) ในกรณีนี ้ คุณมีอิสระที่จะถอนความยินยอมได้ ทกุ
เมื่อ โดยการส่งอีเมล์มาที่ privacy.global@yara.com การถอนความยินยอมไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายในการประมวลผลซึง่ เกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของความยินยอมก่อนที่จะทาการถอน
5.เหตุใดยาราจึงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
เราไม่มีการนาข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปขายให้ กบั บริ ษัทที่ทาการตลาดข้ างนอกยารา เราอาจเพียงแชร์
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี ้ :
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 ด้ วยความยินยอมของคุณ เราอาจแชร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ กบั พันธมิตรทางธุรกิจที่เราคัด
สรรมาแล้ วด้ วยความรอบคอบ ;
 แชร์ ให้ กบั ผู้ให้ บริ การกลุม่ ที่สามซึง่ ดาเนินธุรกิจกับยารา หรื อทางานในนามของเราและปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของเราในฐานะผู้ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัว :
 แชร์ ให้ กบั กลุม่ บริษัทในเครื อยารา เมื่อมีความจาเป็ นในการที่จะตอบสนองคาร้ องขอของคุณ, เพื่อ
ประเมินผลการสมัครงานของคุณสาหรับวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงาน หรื อเพื่อเข้ าสู่
กระบวนการทาสัญญาจ้ างกับคุณ หรื อในสถานการณ์อื่นๆที่การแบ่งปั นข้ อมูลมีความจาเป็ นต่อ
การตอบคาถามของคุณ หรื อการวิเคราะห์และวิจยั ในขอบเขตที่จาเป็ นต้ องมีการเปิ ดเผยเพื่อให้
ได้ มาซึง่ ความสนใจที่ชอบด้ วยกฎหมายของเรา เพื่อที่จะนาไปปรับปรุงผลิตณ
ั ฑ์, เทคโนโลยี และ
บริการต่างๆของเรา
 แชร์ ให้ กบั ผู้ซื ้อที่มีศกั ยภาพหรื อผู้ขายในกรณีที่เราขายหรื อซื ้อธุรกิจใดๆหรื อสินทรัพย์ ;
 เพื่อป้องกันและคุ้มครองยารา (รวมถึงการบังคับใช้ ข้อกาหนดและเงื่อนไชที่เหมาะสม) ; หรื อ
 เพื่อเหตุผลทางกฎหมายต่อผู้มีอานาจหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเมื่อมีความจาเป็ นตามกฏหมาย,
ข้ อบังคับ, กระบวนการทางกฎหมาย หรื อคาร้ องขอจากรัฐบาล
เราอาจแชร์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมากับพันธมิตรทางธรกิจและกลุม่ บริษัทในเครื อด้ วยวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย เช่น เพื่อปรับปรุงคาแนะนาของเราที่มีให้ กบั ธุรกิจของคุณ, เพื่อพัฒนาไซต์, เพื่อพัฒนาอุปกรณ์
ให้ ก้าวไกลยิ่งขึ ้น, เพื่อบริหารจัดการระบบ, สถิต,ิ การวิจยั และวิเคราะห์
หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คณ
ุ
ร้ องขอได้ หรื อไม่สามารถแจ้ งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของยาราให้ คณ
ุ รับทราบได้
6.คุกกี ้และเทคโนโลยีที่คล้ ายกัน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้ คกุ กี ้ คุกกี ้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จดั เก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ ของคุณเมื่อคุณเข้ า
มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี ้ช่วยให้ เราสามารถระบุคอมพิวเตอร์ ของคุณ เพื่อที่เราจะได้ ปรับแต่ง
ประสบการณ์การใช้ งานของคุณ คุกกี ้ยังช่วยในการสังเกตการณ์วา่ ผู้ใช้ ใช้ บริการเว็บเพจของเราอย่า งไร ทา
ให้ เราสามารถออกแบบเพจที่ใช้ ได้ ดียิ่งขึ ้น และมีเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์

6

7

เราใช้ คกุ กี ้ของกลุม่ บุคคลที่หนึง่ (first party cookies) , คุกกี ้ของกลุม่ บุคคลที่สาม (third party cookies) และ
คาร้ องขอของบุคคลกลุม่ ที่สาม คุกกี ้ของกลุม่ บุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี ้ที่เราทาขึ ้นและสามารถอ่านได้ เฉพาะใน
ไซต์ของเรา โดยค่าเริ่ มต้ นคุกกี ้ของกลุม่ บุคคลที่หนึง่ ได้ รับอนุญาตในทุกเว็บเบราว์เซอร์ หากคุณปิ ดการใช้
งานคุกกี ้ของกลุม่ บุคคลที่หนึ่ง เว็บไซต์จะไม่สามารถติดตามกิจกรรมของคุณในขณะที่คณ
ุ ย้ ายจากเพจหนึง่
ไปยังอีกเพจ เราใช้ คกุ กี ้ของกลุม่ บุคคลที่หนึง่ : ขุด, http เท่านัน,้ ปลอดภัยและมัน่ คงสม่าเสมอ
คุกกี ้ของกลุม่ บุคคลที่สาม ถูกทาขึ ้นโดยกลุม่ บุคคลที่สาม ส่วนใหญ่จะเป็ นเครื อข่ายการโฆษณา คุกกี ้
เหล่านี ้สามารถอ่านซ ้าระหว่างการเข้ าชมในไซต์อื่นๆหากพวกเขาทาธุรกิจกับบริษัทเหล่านันด้
้ วยเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ คกุ กี ้พื่อการโฆษณาจากเฟซบุ๊ค
คาร้ องขอของกลุม่ บุคคลที่สาม ถูกทาขึ ้นโดยผู้ใช้ บริการภายนอก แม้ จะเป็ นความจริ งที่วา่ คาร้ องขอเหล่านี ้
ไม่ได้ ตดิ ตังคุ
้ กกี ้ พวกเขายังคงสามารถถ่ายโอนข้ อมูลไปยังกลุม่ บุคคลที่สามได้ ยกตัวอย่างเช่น Google
Analytics –

เครื่ องมือทัว่ ไปที่ใช้ ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ ซึง่ ทางานผ่านคาร้ องขอของบุคคลกลุม่ ที่สาม

คุณอาจจัดการกับคุกกี ้โดยการตังค่
้ าในเว็บเบราว์เซอร์ ของคุณ โปรดทราบว่า การบล็อคคุกกี ้อาจส่งผลให้
เว็บไซต์เกิดปั ญหาได้
7.ทางเลือกของคุณ
เรามีทางเลือกให้ คณ
ุ ในการติดต่อสื่อสารกับเรา
 การติดต่ อวื่อสารทางอีเมล์ : คุณสามารถหยุดรับอีเมล์สง่ เสริมการขายจากยาราได้ โดยการทา
ตามคาแนะนาในการ opt-out ทีเราบอกไว้ คุณยังสามารถหยุดรับอีเมล์สง่ เสริมการขายจากยารา
โดยการติดต่อเราที่ privacy.global@yara.com
โปรดทราบว่ าเราให้ เกียรติคาร้ องขอของคุณในการหยุดรับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากยารา อย่างไรก็ตาม เรายังอาจติดต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ส่งอีเมล์
เพื่อยืนยันการสัง่ ซื ้อผ่านเว็บไซต์ของเรา และเราอาจเก็บบันทึกข้ อมูล เช่น เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าเรา
ตอบสนองคาร้ องขอของลูกค้ า และเพื่อส่งข้ อความบางประเภทที่มีลกั ษณะเฉพาะ
โปรดทราบว่าคุณสามารถจัดการให้ อปุ กรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณแชร์ ข้อมูลตาแหน่งที่อยูก่ บั ยารา รวมถึง
วิธีการที่จะให้ เบราว์เซอร์ ของโทรศัพท์มือถือจัดการกับคุกกี ้และเทคโนโลยีตา่ งๆที่เกี่ยวข้ อง โดยการตังค่
้ า
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ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือของคุณ โปรดศึกษาคาแนะนาจากผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์มือถือของคุณหรื อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อทราบถึงวิธีการปรับการตังค่
้ าของคุณ
8. สิทธิของคุณ
คุณมีสิทธิที่จะร้ องขอการเข้ าถึง, การแก้ ไข, การจากัด และการลบข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถือครองโดยยา
รา และได้ รับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่ประมวลผลได้ โดยคอมพิวเตอร์ หากคุณได้
ลงทะเบียนโปรไฟล์ คุณอาจอัพเดท, แก้ ไข หรื อลบข้ อมูลที่คณ
ุ ให้ กบั เราไว้ ได้ ตลอดเวลาผ่านทางไซต์ของเรา
การสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลและเข้ าถึงคาร้ องขอจะถูกส่งตรงไปยังจุด
ติดต่อที่เราแจ้ งไว้ ด้านล่าง
คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้ านการประมวลผลบางอย่างหรื อถอนคายินยอมในส่วนที่เราขอความยินยอมจากคุณ
ก่อนที่จะประมวลผลข้ อมูลของคุณ เราประมวลผลข้ อมูลของคุณเพราะเรามีความสนใจที่ชอบด้ วยกฏหมาย
และสามารถทาได้ (ตามที่อธิบายไว้ ด้านบน) ซึง่ คุณก็มีสิทธิที่จะคัดค้ านการกระทานี ้ สิทธิเหล่านี ้อาจถูก
จากัดในบางสถานการณ์- ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราสามารถแสดงได้ วา่ เรามีข้อกาหนดทางกฏหมายใน
การทีจะประมวลผลข้ อมูลของคุณ
ในส่วนที่เราต้ องการข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฎิบตั ติ ามกฎหมายหรื อเป็ นภาระผูกพันตามสัญญา ดังนันการให้
้
ข้ อมูลจึงมีความจาเป็ น เพราะหากไม่มีการให้ ข้อมูลเหล่านี ้ เราจะไม่สามารถจัดการข้ อผูกพันตามสัญญา
หรื อบรรลุข้อตกลงได้ ในกรณีเหล่านี ้ การให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ร้องขอสามารถเลือกได้
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ ระยะหนึง่ ตามภาระผูกพันในสัญญาที่คณ
ุ มีกบั เรา และ ในขอบเขตที่
ได้ รับอนุญาต หลังจากความสัมพันธ์ สิ ้นสุดลง ตราบใดที่มีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ บริ การตามที่ระบุใน
ประกาศนี ้ คุณสามารถส่งคาร้ องขอของคุณมาได้ ทกุ เมื่อที่

dataprivacy@yara.com และขอให้ เรา

ดาเนินการลบบัญชีผ้ ใู ช้ ของคุณ
9.การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
ยาราตระหนักดีถึงความเป็ นส่วนตัวของคุณและมุง่ มัน่ ที่จะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ปลอดภัย เรามีการ
ใช้ เทคนิคที่เหมาะสม,เป็ นรูปธรรม, และมาตรการขององค์กรที่จะปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการ
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สูญหาย, การนาไปใช้ ในทางที่มิชอบ หรื อทาการเปลี่ยนแปลง เราจากัดการเข้ าถึงข้ อมูลกับผู้ที่มีความ
ต้ องการทางธุรกิจ
10.การถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น
การถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป หรื อ EEA ที่ไม่มีการป้องกันที่ดี
เพียงพอจะเกิดขึ ้นได้ หากมีการป้องกันที่เหมาะสมเท่านัน้ เช่น โดยการใช้ กฎขององค์กร, การเข้ าสูม่ าตรฐาน
ของข้ อสัญญาสหภาพยุโรป หรื อผู้รับข้ อมูลนันได้
้ รับการรับรองภายใต้ การปกป้องความเป็ นส่วนตัวของ
สหภาพยุโรป – สหรัฐอเมริ กา
เมื่อมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ กบั กลุม่ อื่นๆตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5 บางครัง้ เรามีความจาเป็ นในการถ่ายโอนข้ อมูล
ไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เพื่อบรรลุหนึง่ ในวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 5 ยกตัวอย่างเช่น เรา
อาจให้ บคุ คลกลุม่ ที่สามหรื อ sub-processor ที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกาเป็ นผู้ประมวลผลข้ อมูลเมื่อคุณกรอก
แบบฟอร์ มทางออนไลน์เพื่อตอบสนองคาร้ องขอของคุณ การถ่ายโอนข้ อมูลเช่นนี ้จะเกิดขึ ้นหากมีการอ้ างถึง
การป้องกันที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ ด้านบนเท่านัน้
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ กรุณาติดต่อเรา ณ จุดติดต่อที่ระบุไว้ ด้านล่าง
ยาราอาจถ่ายโอนข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาให้ กบั กลุม่ บุคคลที่สาม (ในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ) โดยมี
วัตถุประสงค์คือ i) เพื่อปรับปรุงหรื อพัฒนาไซต์ รวมถึงอุปกรณ์ใดๆที่เกี่ยวข้ องกับการบริการบางอย่าง และ
ii) เพื่อให้ ไซต์และอุปกรณ์ ตา่ งๆทางานอย่างเหมาะสม

11. นโยบายความเป็ นส่วนตัวของกลุม่ บุคคลที่สาม
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้กล่าวถึงเพียงแค่การรวบรวม, การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยยารา
เว็บไซต์อื่นๆที่อาจเข้ าถึงได้ ผ่านทางเว็บไซต์นี ้ต่างมีนโยบายความเป็ นส่วนตัวและแนวทางปฎิบตั ิของตน
ตัวแทนจาหน่ายอิสระ, ผู้ผลิต และพันธมิตรทางธุรกิจของเราก็มีนโยบายความเป็ นส่วนตัวและแนวทาง
ปฎิบตั ขิ องตนด้ วยเช่นกัน เราสนับสนุนให้ คณ
ุ ทาความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวของกลุม่ บุคคลที่
สาม ก่อนที่จะให้ ข้อมูลหรื อรับประโยชน์จากข้ อเสนอหรื อการส่งเสริมการขายใดๆ ถึงแม้ วา่ เราพยายามที่จะ
เชื่อมโยงกับไซต์ที่มีมาตรฐานสูงและเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวเช่นเดียวกับเรา แต่เราไม่มีสว่ นรับผิดชอบ
ทางด้ านเนื ้อหาหรื อแนวทางปฏิบตั ิเรื่ องความเป็ นส่วนตัวของไซต์อื่นๆ
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12. การเปลี่ยนแปลงและการแก้ ไขนโยบาย
เราจะมีการประกาศอย่างชัดแจ้ งในไซต์และ/หรื อ มิฉะนันติ
้ ดต่อสื่อสารกับคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
พื ้นฐานของนโยบายความเป็ นส่วนตัว หรื อการเปลี่ยนแปลงซึง่ อาจเกี่ยวข้ องและมีผลกระทบต่อสิทธิของ
คุณ โดยจะมีการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนการเปลี่ยนแปลง
หากคุณไม่ประสงค์ที่จะใช้ บริการเว็บไซต์นี ้ต่อ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมา คุณจะต้ อง
หยุดใช้ บริการในไซต์และยื่นคาร้ องขอปิ ดบัญชีผ้ ใู ช้ ของคุณมายัง dataprivacy@yara.com หรื อผ่าน
ช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม
13. อานาจศาลและกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้จะคุ้มครองสาหรับกฎหมายท้ องถิ่นที่บงั คับใช้ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมและ
ตีความตามกฎหมายของนอร์ เวย์และขึ ้นอยูก่ บั ศาลของนอร์ เวย์ว่าจะให้ อานาจแก่ผ้ ใู ดในการตัดสินคดี
14. คุณสามารถติดต่อเราได้ อย่างไร
กรุณาติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั แิ ละนโยบายความเป็ นส่วนตัว
คุณสามารถติดต่อเราทางออนไลน์ได้ ที่ dataprivacy@yara.com และคุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล์โดยส่ง
ตรงไปยังบริ ษัทยาราในท้ องถิ่นของคุณ :
แผนกการตลาดบริ ษัท ยารา (ประเทศไทย) จากัด
อีเมล์: yth.marketing@yara.com
เบอร์ โทรศัพท์: 02-261-3242
หากคุณมีความกังวลที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข คุณมีสิทธิที่จะร้ องเรี ยนกับผู้มีอานาจเพื่อแก้ ไขปั ญหานี ้ตาม
กฎหมายที่บงั คับใช้ หรื อศึกษาข้ อมูลสาธารณะเรื่ องคาสัง่ ของยาราเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ
ข้ อมูลสาหรับลูกค้ า, ผู้ผลิต และพันธมิตรทางธุรกิจ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 กรกฎาคม 2561 / วันที่ปรับปรุงครั ง้ สุดท้ าย : 18 กรกฎาคม 2561
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