นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PRIVACY POLICY) สําหรับบุคคลภายนอก
บริษัท ซี ซี เอส จํากัด/ บริษัท ซี ซี เอส พัทยา จํากัด (ตอไปนี้จะเรียกวา ‘บริษัทฯ /เรา’) เปนผูใหบริการ
ปองกันกําจัดแมลงและสัตวรบกวน บริษัทขอเรียนวา บริษัทฯ เคารพความเปนสวนตัวของผูใชงาน และ
ตระหนักดีวาขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานแตละทานมีความสําคัญอยางยิ่ง บริษัทจึงตองการที่จะชี้แจงให
ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม
ใช และ/หรือเปดเผย การคุมครองขอมูล การเขาถึงขอมูล การโอนยาย และการวิเคราะหประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลของทาน ขอมูลสวนบุคคลในทีนี้หมายถึงขอมูลตางๆ ในการทําการ การลงทะเบียนเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ คุกกี้ ขอมูลการทํารายการ และประสบการณการใชงาน
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยูภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลสวนบุคคลดังนี้
“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และมี
การแกไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมตลอดถึงกฏเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือ
ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
“ผูประมวลขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ดําเนินการดังกลาวไมปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
“เจาของขอมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามกฏหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล

“เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามกฏหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล

1. ขอมูลสวนบุคคลอะไรบางที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย
เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนขอมูลที่ทําใหสามารถระบุตัวตนของทานได ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ไดแก ขอมูลที่ทานใหไวโดยตรงจากการทําสัญญาวาจาง การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
บริษัท คุกกี้ ขอมูลการทํารายการ และประสบการณการใชงานผานหนาเว็บไซต ผูที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ชองทางอื่นใด เชน

•

•
•
•

ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปเกิด สถานภาพสมรส เลขประจําตัวประชาชน เลข
หนังสือเดินทาง
ขอมูลการติดตอ เชน ที่อยูอาศัย สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท อีเมล ไอดีไลน
ขอมูลอุปกรณหรือเครื่องมือ เชน IP Address MAC Address Cookie ID
ขอมูลอื่นๆ เชน การใชงานเว็บไซต เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และขอมูลอื่นใดที่ถือวาเปน
ขอมูลสวนบุคคลภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูล
ในการเขาถึงและใชบริการของบริษัทฯ ทานจําเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของทานเพื่อให
สามารถดําเนินงานและรับบริการได โดยรวมถึงขอมูลที่ไดระบุในแบบคําขอใชบริการตางๆ เอกสารแสดง
ตัวตนอันเปนเอกสารประกอบการทําสัญญาวาจาง เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ทั้งในรูปแบบที่เปนเอกสาร รูปภาพ และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ขอมูลและแหลงที่มาของขอมูลสวน
บุคคลของทานที่บริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดใหมี
บันทึกการแกไขเพิ่มเติมไวเปนหลักฐาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมกระทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อประโยชนอยาง
อื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ไดแจงไวกับทานไวกอนหรือขณะเก็บรวบรวม

3. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนอยางดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure)
และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคล การสูญหาย การเขาถึง ทําลาย ใช
แปลง แกไข การนําขอมูลไปใช หรือเปดเผยขอมูลนอกวัตถุประสงค หรือโดยไมมีอํานาจหรือโดยไมชอบ
กอนที่บริษัทฯ จะทําการเก็บรวบรวมขอมูล ใช หรือเปดเผยขอมูลของทาน บริษัทฯ จะทําการขอความ
ยินยอมจากทานกอน โดยการขอความยินยอมบริษัทฯ จะทําโดยชัดแจง เปนหนังสือหรือทําโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ ทานมีความเปนอิสระในการใหความยินยอมในการที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูล
สวนบุคคลของทาน บริษัทจะไมกําหนดเงื่อนไขในการใหความยินยอมเพื่อใหเขาถึงการรับบริการ หรือเขา
ทําสัญญากับบริษัทฯ หากขอมูลสวนบุคคลนั้นไมมีความจําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับการเขาทําสัญญาหรือ
การรับบริการนั้น
นอกจากนี้ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ผูรับจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผูรับขอมูลจากบริษัทฯ มีหนาที่ตอง
รักษาขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กําหนดขึ้น
ในกรณีที่ทานเจาของขอมูลสวนบุคคลทานใดเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือเปนผูเยาวตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย การใหความยินยอมของทานตองไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจ
กระทําแทนทานดวย หากผูจะใหความยินยอมนั้นเปนผูเยาวที่อายุไมเกิน 10 ป ตองขอความยินยอมจากผูใช
อํานาจปกครองนั้นโดยตรง
ในกรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลทานใดเปนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ ตอง
ขอความยินยอมจากผูอนุบาลหรือผูพิทักษที่มีอํานาจกระทําการแทนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคล
เสมือนไรความสามารถนั้นแลวแตกรณี

บริษัทจะดําเนินการใหขอมูลของทานนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

4. การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
การเก็บรวบรวมสวนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลของทานโดยขอความยินยอมจากทานกอน เวนแต
กรณีที่กฎหมายใหอํานาจไวตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา
26
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลของทานไวเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป นับแตวันที่ระบุตามใบสั่งจางหรือ
เอกสารที่เกี่ยวของ สิ้นสุดลง
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลของทานเฉพาะเทาที่จําเปน ภายใตวัตถุประสงคที่บริษัทไดแจงไวใน ขอ 2.
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนที่ทานจะตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา
หรือเพื่อตองเขาทําสัญญากับบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอน และจะแจงผลกระทบหากทานไม
ยินยอมใหขอมูลแกบริษัท
บริษัทฯ จะไมเก็บรวบรวมขอมูลของทานจากแหลงที่มาอื่นที่ไมใชของทานโดยตรง เวนแตกรณีที่บริษัทฯ
ไดแจงทานถึงการเก็บรวบรวมขอมูลของทานจากแหลงที่มาอื่นภายใน 30 วัน และไดรับความยินยอมจาก
ทานแลว หรือเปนการเก็บรวบรวมที่ไดรับการยกเวนไมตองขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26
บริษัทฯ จะไมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ
ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูล
สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอทานในทํานองเดียวกันตาม
ประกาศของคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน เวนแต
เปนกรณีตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 บัญญัติใหกระทําได
การใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯ จะไม ใช หรือเปดเผยขอมูลของทานกอนที่จะไดรับความ
ยินยอมจากทาน เวนแตเปนขอมูลของทานที่เก็บรวบรวมไดโดยไมตองขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26

บริษัทฯ จะดูแลใหพนักงานที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มิให ใช หรือเปดเผย แสดง หรือทําให
ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งขอมูลสวนบุคคลของทาน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค ภายใตหลักเกณฑที่
กฎหมายอนุญาตใหเปดเผยไดตามขอบเขตที่ทานไดใหความยินยอม หรือขอบเขตที่เกี่ยวของในนโยบาย
ฉบับนี้
ในกรณีที่บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก บุคคลหรือนิติ
บุคคลภายนอกนั้นจะตองแจงวัตถุประสงคในการ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหบริษัทฯ
ทราบกอน และตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ไดใหไวแกบริษัทฯ
บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานแกบริษัทฯ ผูรวมวิเคราะหขอมูล เพื่อการวิเคราะหและพัฒนา
ปรับปรุงบริการ การทําวิจัยหรือจัดทําขอมูลทางสถิติ การบริหารกิจการ และการสงเสริมการตลาด เชน การ
ประชาสัมพันธกิจกรรม การบริการ ใหแกทาน
ในกรณีที่บริษัทฯ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอม บริษัทฯ จะบันทึก
การใชหรือเปดเผยขอมูลนั้นเปนหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีที่บริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางหรือองคกรระหวาง
ประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตราฐานคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด เวนแตเปน
กรณีตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6)

5. สิทธิของทานเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
สิทธิของทานในขอนี้เปนสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของที่ทานควรทราบ โดยทานสามารถขอใชสิทธิตางๆ ไดภายใตขอกําหนดของกฎหมาย และนโยบาย
ที่บริษัทฯ กําหนดไวกอนหรือในขณะหรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑตามที่
บริษัทกําหนดขึ้น
5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ทานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูล
สวนบุคคลของทานอยูกับบริษัท เวนแตมีขอจํากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ใหประโยชนแกทาน

อยู (ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจาก
นั้น)
5.2 สิทธิในการขอเขาถึง ขอรับขอมูลหรือสําเนาขอมูล: ทานมีสิทธิขอเขาถึง หรือรับ ขอมูลสวนบุคคลของ
ทานเองที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทําสําเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึง
ขอใหเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ทานไมไดใหความยินยอมวาบริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลของ
ทานมาไดอยางไร
5.3 สิทธิในการคัดคาน: ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อใด
ก็ได ในกรณีที่กฎหมายใหอํานาจบริษัทในการเก็บรวบรวมขอมูลของทานไดโดยไมตองขอความยินยอม
จากทานกอน
5.4 สิทธิขอใหแกไขขอมูล: ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน และไม
กอใหเกิดความเขาใจผิด
5.5 สิทธิขอใหลบหรือทําลายขอมูล: ทานมีสิทธิขอลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําให
ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของได ดังตอไปนี้
1.

ขอมูลของทานไมมีความจําเปนที่จะเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลของทาน
2. เมื่อทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมและบริษัทฯ ไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานได
3. เมื่อทานใชสิทธิคัดคานตาม ขอ 5.3 และบริษัทไมอาจปฏิเสธคําขอไดตามกฎหมาย
4. เมื่อขอมูลของทานไดถูกเก็บ ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย
5.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหบริษัทระงับการใชขอมูลของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1.
2.

เมื่อบริษัทฯ อยูในระหวางการตรวจสอบตามที่ทานรองขอ
เมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบหรือทําลาย แตทานขอใหระงับการใชแทน

3.

เมื่อขอมูลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล
ของทาน แตทานมีความจําเปนตองขอใหเก็บรักษาไวเพื่อใชในการตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมายการ
ปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
4. เมื่อบริษัทฯ อยูระหวางพิสูจนคําขอคัดคานของทานตามขอ 5.3 เพื่อดูวาบริษัทฯ มีอํานาจตาม
กฎหมายใหปฏิเสธคําคัดคานของทานไดหรือไม
5.7 ทานมีสิทธิรองขอใหบริษัทฯ ดําเนินการใหขอมูลของทานนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไม
กอใหเกิดความเขาใจผิด หากบริษัทฯ ไมดําเนินการตามคํารองขอ บริษัทฯ จะบันทึกคํารองขอของทาน
พรอมดวยเหตุผลไวเปนหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส
5.8 สิทธิรองเรียน: ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากทานเชื่อวาการเก็บ
รวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการกระทําในลักษณะที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.9 การใชสิทธิของทานดังกลาวขางตนอาจถูกจํากัดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีบางกรณีที่มีเหตุจําเปน
ที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไมสามารถดําเนินการตามคําขอใชสิทธิขางตนของทานได เชน ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือคําสั่งศาล การใชสิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เปนตน

6. การเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่น
6.1 บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือหนวยงานอื่น โดยบริษัทจะแจงใหทานทราบ
กอนที่จะทําการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล พรอมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดตอไปนี้เปนอยาง
นอย

•
•
•
•

บุคคลหรือหนวยงานที่จะทําการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล
วัตถุประสงคในการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล
วิธีการในการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลที่จะทําการเชื่อมโยง

6.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงขอมูล บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
และขอความยินยอมกอนการดําเนินการ

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายสวนบุคคลนี้เปนครั้งคราว เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการ
ใหบริการและ/หรือผลิตภัณฑของบริษัท การดําเนินงานของบริษัทฯ และขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นจาก
ทาน โดยบริษัทฯ จะประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงใหทราบอยางชัดเจนกอนจะเริ่มดําเนินการเปลี่ยนแปลง
หรืออาจสงประกาศใหทานทราบโดยตรง

8. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร?
คุกกี้ (Cookies) คือไฟลที่เว็บไซตที่คุณเขาชมสรางขึ้น ซึ่งชวยใหคุณทําสิ่งตางๆ ทางออนไลนไดงายขึ้นดวย
การบันทึกขอมูลการทองเว็บ โดยเว็บไซตใชคุกกี้เพื่อใหคุณลงชื่อเขาใชอยูเสมอ จดจําคากําหนดเว็บไซต
และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวของใหแกคุณ

9. เราใชคุกกี้อยางไร?
เราจะจัดเก็บขอมูลการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตจากผูเขาเยี่ยมชมทุกรายผานคุกกี้หรือ เทคโนโลยีใกลเคียง เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการใชงานแพลตฟอรมและการเขาถึงบริการของเราผานระบบอินเทอรเน็ต โดยจะ
ใชเพื่อกรณีดังตอไปนี้
1.
2.

เพื่อใหทานสามารถเขาสูระบบบัญชีของทานในแพลตฟอรมของเราไดอยางตอเนื่องและปลอดภัย
เพื่อบันทึกขอมูลการใชงานบนแพลตฟอรมของทาน เนื้อหาขอมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอรมที่
ทานไดตั้งคาไว
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชงานและเยี่ยมชมแพลตฟอรมของทาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต
ใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

4.

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูเยี่ยมชมแพลตฟอรมโดยรวม และนําไปพัฒนาเว็บไซตใหสามารถใชงาน
ไดงาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช
เว็บไซตของเราประกอบไปดวยคุกกี้ดังตอไปนี้
1.

2.

3.
4.

5.

คุกกี้ประกอบการทํางานของแพลตฟอรม (Functionality Cookies): ใชเพื่อการจดจําสิ่งที่ทานเลือก
หรือตั้งคาบนแพลตฟอรม รวมไปถึงการนําเสนอขอมูลที่ตรงความตองการเฉพาะบุคคล เชน ชื่อบัญชี
ผูใช ภาษา และรูปแบบแพลตฟอรม
คุกกี้สําหรับการโฆษณา (Advertising Cookies): ใชในการจดจําสิ่งที่ทานเคยเยี่ยมชม รวมไปถึง
ลักษณะการใชงานของทาน เพื่อนําเสนอสินคา บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของและตรงกับความ
สนใจของทาน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาตางๆ
คุกกี้ทางเทคนิค (Strictly Necessary Cookies): เปนประเภทคุกกี้ที่มีความจําเปนตอการใชงาน
แพลตฟอรม เพื่อใหทานเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงและปลอดภัย
คุกกี้เพื่อวัดผลการทํางานของแพลตฟอรม (Performance Cookies): ใชในการจัดเก็บขอมูลของผูเขา
ชมแพลตฟอรมแบบไมระบุตัวตน และนํามาวิเคราะหจํานวนและพฤติกรรมของผูเขาชม เพื่อปรับปรุง
แพลตฟอรมใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูใชมากขึ้น
คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies): คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกําหนดใชโดยผูบริการซึ่งเปนบุคคลที่
สาม อาทิ Google Analytics

11. การตั้งคาคุกกี้
ในกรณีที่คุณไมประสงคใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูใชบริการผานทางคุกกี้ ซอฟตแวร และเครื่องมือ
การตรวจวัด คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟตแวรการตรวจวัดบางรายการผานทางเบราวเซอรได
โดยหากคุณนําคุกกี้ออก คุณจะออกจากระบบเว็บไซต และระบบอาจลบคากําหนดที่บันทึกไวของคุณ ดวย
วิธีการดังนี้

การตั้งคาคุกกี้ใน Chrome
การตั้งคาคุกกี้ใน Safari และ iOS
การตั้งคาคุกกี้ใน Internet Explorer
การตั้งคาคุกกี้ใน Firefox

•
•
•
•

12. ทานจะติดตอบริษัทฯ ไดอยางไร
หากทานมีขอเสนอแนะ หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการขอใชสิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ทานสามารถติดตอบริษัทฯ ไดผาน
ชองทางดังนี้

•

•

•
•
•
•
•

บริษัท ซี ซี เอส จํากัด สถานที่ติดตอ เลขที่ 176/107 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท ซี ซี เอส พัทยา จํากัด สถานที่ติดตอ 571/41 หมู 5 ถนนพัทยานาเกลือ ตําบลนาเกลือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20150
Hot Line 062 682 3866
เว็บไซตของบริษัท www.ccspestcare.com
Line OA: @ccspestcare คลิก https://lin.ee/tDAMfpO
Email: contact@ccspestcare.com
เจ า หน าที่คุมครองขอมูลสว นบุ คคลของบริษัทฯ (Data Protection Officer) email:
wipawee.m@ccspestcare.com

เมื่อคุณตกลงยอมรับนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือวาทานยอมรับวาการใชบริการ
ใดๆ ของบริษัทฯ ถือเปนการยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับ
ดังกลาวมีผลสมบูรณ

