
เวบ็ไซตน์ี้จดัการโดย NILTASOFT LIMITED ทีอ่ยู:่ Kosta Charaki 11 ชัน้ 3 แฟลต / ส านกังาน N302 3041 ลมิาซอลไซปรสั 

เลขทะเบยีน: HE190472; หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษมีลูคา่เพิม่: CY-10190472H. 

ดา้นลา่งนี้เราใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแงม่มุทางกฎหมายของการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลบนเวบ็ไซตข์องเรา 

นโยบายความเป็นสว่นตวันี้ไดร้บัการปรบัปรงุในเดอืนมนีาคม 2021 

 

เราใชข้อ้ก าหนดต่อไปนี้ในนโยบายนี้: 

1. Softline หรอื "เรา" "ของเรา" "เรา" หมายถงึ NILTASOFT LIMITED 

2. เวบ็ไซตห์มายถงึเวบ็ไซตปั์จจบุนั https://support.ecommerce.softline.com/ 

3. ซอฟตแ์วรห์มายถงึซอฟตแ์วรท์ีพ่นัธมติรมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหใ้บอนุญาต  

4. “ผูใ้ช”้ “ผูเ้ยีย่มชม” หรอื “คุณ” หมายถงึบุคคลทีเ่ยีย่มชมเวบ็ไซตเ์พื่อตรวจสอบขอ้มลูการใหข้อ้เสนอแนะแก่ Softline 

การส่งค าขอการสนบัสนุนทางเทคนคิหรอืความรว่มมอืหรอืใชบ้รกิาร.  
5. พนัธมติรหมายถงึเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญารายหนึ่งส าหรบัซอฟตแ์วรท์ีไ่ดท้ าสญัญากบั Softline เพื่อเผยแพรซ่อฟตแ์วร ์

ตอ้งสงัเกตว่าพนัธมติรอาจอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของนโยบายนี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ยีย่มชม.  

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในเอกสารนี้หรอืบรบิททีก่ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นค าจ ากดัความของค าจะตอ้งเป็นไปตาม GDPR 

GDPR ส าหรบัผูใ้ช ้

โดยพืน้ฐานแลว้เราเป็นผูร้วบรวมทีร่ว่มมอืกบัพนัธมติรต่างๆเพื่อใหส้ทิธิก์ารเขา้ถงึซอฟตแ์วรแ์ก่ผูใ้ชป้ลายทาง.  

เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ (ในบรบิทของ GDPR) เราท าหน้าทีเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลู 

ความสมัพนัธเ์ฉพาะระหว่างเราและคูค่า้ของเราอาจระบุไวใ้นสญัญาทีส่รปุระหว่าง Softline และพนัธมติร.  

นโยบายนี้อาจเสรมิดว้ยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่ฉพาะเจาะจงหากระหว่างคูค่า้รายใดกบัเราไดข้อ้สรปุในสญัญาทีม่เีงื่อนไขทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 

ในส่วนเสรมิดงักล่าวเราจะชีใ้หเ้หน็ถงึกรณีเฉพาะของการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลกบัพนัธมติรรายนี้และชีแ้จงเงื่อนไขของการประมวลผลข้อมลูส่ว

นบุคคลในบางกรณี.   

ตามที ่GDPR 

ก าหนดเราไดท้ าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผูป้ระมวลผลของเราเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่รวมถงึเงือ่นไขบงัคบัส าหรบัการประ

มวลผลขอ้มลูนี้อยา่งเครง่ครดัและเราสามารถรบัประกนัไดว้า่โปรเซสเซอรเ์หล่านี้แต่ละตวัจะสอดคลอ้งกบั GDPR . 

นอกจากนี้ขอ้ตกลงดงักล่าวยงัมเีงื่อนไขเกีย่วกบัการควบคุมตวัประมวลผลเป็นระยะและความเป็นไปไดใ้นการใชม้าตรการลงโทษตามสญัญา.   

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบา้ง? 

ในฐานะผูค้วบคมุเราประมวลผลข้อมลูต่อไปน้ีเก่ียวกบัคณุ: 

ในการระบตุวับคุคลหรือตวัแทนท่ีได้รบัอนุญาตของนิติบคุคลเพ่ือให้บริการท่ีคณุร้องขอตอบสนองความต้องการของคณุหรือตอบค าถามข

องคณุก่อนท่ีจะมีความสมัพนัธต์ามสญัญาหากคณุติดต่อเราในนามของนายจ้างของคณุและส่งข้อความถึงเรา: 

- ผา่นแบบฟอรม์พเิศษบนเวบ็ไซต์: ชื่อ นามสกุล อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขค าสัง่ซือ้ ไฟลท์ีค่ณุแนบมา 
(แจง้การโอนเงนิหรอืภาพหน้าจอทีแ่สดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเป็นตน้) 

- ทางอเีมลหรอืทางโทรศพัท:์ รายการขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กส่งจะถูกก าหนดโดยคณุเอง ซึง่อาจเป็น: ทีอ่ยู่อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูการช าระเงนิ 

ต าแหน่งงาน พืน้ทีท่ีส่นใจและขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบับรษิทัทีค่ณุท างาน (ชื่อบรษิทัและทีอ่ยู่) 
ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทของความสมัพนัธท์ีม่อียูร่ะหวา่งบรษิทัทีค่ณุเป็นตวัแทนและคณุ.   

  

เพ่ือความเข้าใจท่ีดีขึ้นเก่ียวกบัผู้ชมของเราความชอบของพวกเขาและเพ่ือปรบัปรงุบริการของเรา - ท่ีอยู่ IP 

สถิติเก่ียวกบัการเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องเรา: 



ส าหรบัการส่ือสารการตลาดและให้ข้อมลูทางการตลาดและการโฆษณาแก่คณุทางอีเมลเม่ือคณุยินยอมท่ีคณุให้เราในรปูแบบพิเศ
ษบนเวบ็ไซต:์   

- ชื่อ นามสกลุ อเีมล 

คณุควรติดต่อใครเพื่อลบ / ปรบัแต่ง / เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล?   

คุณควรตดิต่อ Softline ที ่privacy@allsoftglobal.com  

อะไรคือพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมลู?   

เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยีย่มชมบนพืน้ฐานของสญัญาความยนิยอมของผูเ้ยีย่มชมทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูส่วนบคุคลแต่ละประเภทและบนพื้นฐา

นของผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายเกีย่วกบัความจ าเป็นในการปรบัปรงุเวบ็ไซตข์องเรา (ย่อหน้าที ่1 (a, b, f) รปูที ่6) 

ภายใตส้ญัญาเราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ าเป็นโดยตรงส าหรบัการใหบ้รกิาร.   

ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมบนพืน้ฐานของผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายเกีย่วขอ้งกบัการใชง้านเวบ็ไซตข์องคณุ ขอ้มลูเหลา่นี้ ไดแ้ก ่

จ านวนการดเูพจความสนใจในส่วนของขอ้มลูบนไซตข์อ้มลูสถติอิื่น ๆ บนัทกึของเซริฟ์เวอร.์   

ตามความยนิยอมของคณุเราประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นเวบ็ไซต์ แต่จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 

ในการด าเนนิการนี้เราใชค้กุกีต้ามการตัง้ค่าทีเ่ลอืกไวล้่วงหน้าของเบราวเ์ซอรข์องคุณและโตต้อบกบัคุณทางโทรศพัทอ์เีมลแมสเซนเจอรแ์ชทบรกิารอื่น 

ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั.   

ข้อมูลจะถกูแบ่งปันกบับุคคลท่ีสามหรอืไม่? 

เราใชบ้รกิารวเิคราะหท์ีร่ะบุไวใ้นนโยบายดา้นลา่งนี้   

บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวข้องกบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

  เราใชก้ารวเิคราะห:์   

1. เพื่อจดัท าสถติปิระสทิธภิาพการสง่ขอ้ความ พืน้ฐานส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูคอืสญัญา (ย่อหน้าที ่1 (b) รปูที ่6 GDPR).  

2. เพื่อตดิตามพฤตกิรรมของผูเ้ยีย่มชมบนเวบ็ไซตเ์พื่อปรบัปรงุคณุภาพของบรกิารทีม่ใีห้ พืน้ฐานส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูคอืสญัญา (ย่อหน้าที ่1 

(b) รปูที ่6 GDPR).  

3. เพื่อตดิตามแคมเปญโฆษณา พืน้ฐานส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูคอืผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมาย (ย่อหน้าที ่1 (f) รปูที ่6 GDPR).  

เราอาจใชบ้รกิารต่อไปนี้เพื่อรวบรวมการวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพการสง่ขอ้ความและปรบัปรงุคณุภาพของบรกิารทีม่ใีห้:  

Google Analytics  

GA Audiences  

Floodlight  

Omniture (Adobe Analytics)  

Yahoo Analytics  

Yandex.Metrics  

Top mail  

GA Audiences  

Visual iq   

ส าหรบัโทรศพัทเ์ราใชบ้รกิารของ IP Telecom Bulgaria 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ขอ้มลูส ารองและบนัทกึของผูใ้ชเ้ราใชบ้รกิารของ Servers.com B.V. และ SoftLine Trade JSC 

พืน้ฐานส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูคอืสญัญาตามวรรค 1 (a) รปูที ่6 GDPR 



ค าถามทีพ่บบ่อยส าหรบัผูใ้ช ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการรกัษาความลบัเรามใีหใ้นค าตอบส าหรบัค าถาม.   

เราใช้ขอ้มูลผูใ้ช้อยา่งไร? 

เราใชข้อ้มลูตามหลกัการของการรกัษาความลบัตามพืน้ทีก่ารประมวลผลทีก่ล่าวถงึในรปูที่ 6 GDPR ไมม่กีารรวบรวมขอ้มลูใด ๆ 

ทีส่ามารถขายไดแ้ละไมไ่ดเ้ผยแพรโ่ดยเรา แต่อยา่งใด 

คณุจะยืนยนัการปฏิบติัตาม GDPR ได้อย่างไร?  

ประการแรกโดยใชว้ธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กกฎหมายยุตธิรรมและโปรง่ใสและคุณสามารถคน้หาหลกัการเหล่านี้และหลกัการอื่น ๆ 

ของการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลไดใ้นนโยบายนี้ในเงื่อนไขของสญัญาและในตวัเลอืกการควบคุมบรกิารทีม่ใีหก้บัคุณ.   

เป็นไปได้หรอืไม่ท่ีจะลบข้อมลูทัง้หมด?   

ขอ้มลูจะถูกลบภายใน 60 วนัหลงัจากการใชง้านเวบ็ไซตน์ี้.  

เมื่อด าเนินการลบเราจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชแ้ละผูต้ดิต่อของพวกเขาโดยค านึงถงึความเห็นที ่05/2014 

เกีย่วกบัเทคนคิการไมเ่ปิดเผยตวัตน WP29.   

คณุใช้มาตรการทางเทคนิคและองคก์รท่ีออกแบบมาเพื่อปกป้องเจ้าของขอ้มูลและลดความเส่ียงได้อย่างไร? 

หลงัจากการเลอืกมาตรการทีจ่ าเป็นเราไดท้ าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารโฮสติง้ทีส่ามารถใชม้าตรการป้องกนัทีจ่ าเป็นไดแ้ละยงัไดพ้ฒันาเอกสารในทอ้งถิน่แล

ะกระบวนการทางธรุกจิทีเ่ป็นระบบตามขอ้ก าหนดของ GDPR.   

คณุสามารถหยุดใช้บริการของโปรเซสเซอรบ์างตวัได้หรอืไม่?   

บรกิารของเราไดร้บัการก าหนดคา่ส าหรบัโปรเซสเซอรเ์ฉพาะ 
การใชโ้ปรเซสเซอรท์ีแ่ตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัความชอบของผูใ้ชน้ัน้เป็นไปไมไ่ดใ้นทางเทคนิคหรอืไมเ่ขา้กนัทางเศรษฐกจิกบัค่าใชจ้า่ยในการใชฟั้ง
กช์นัดงักลา่ว 
เนื่องจากการพึง่พาโปรเซสเซอรเ์ราจงึพจิารณาทางเลอืกของพวกเขาอยา่งรอบคอบและท าใหแ้น่ใจวา่ความสมัพนัธข์องเรากบัพวกเขาสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดของ GDPR ดงัทีร่ะบุไวใ้นย่อหน้าที ่4 รปูที ่28.   

GDPR ส าหรบัผูเ้ยีย่มชม   

เราไดจ้ดัสรรขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยีย่มชมเป็นหมวดหมูแ่ยกตา่งหากของขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่ระมวลผล 

อย่างไรกต็ามพนัธมติรอาจรวมอยู่ในหมวดหมูน่ี้พรอ้มกบัผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต์.   

ใครเป็นผูร้วบรวมข้อมูล? 

Softline เป็นตวัควบคุมขอ้มลูส าหรบัผูเ้ยีย่มชมตามทีก่ าหนดโดยรปูที่ 4 (7) GDPR และรวบรวมขอ้มลู.   

ก าลงัรวบรวมขอ้มูลอะไรบา้ง? 

Softline อาจรวบรวมบนัทกึและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต์   

นอกจากนี้ Softline อาจรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีผู่เ้ยีย่มชมใหโ้ดยสมคัรใจผา่นรปูแบบของเวบ็ไซตข์องเรา 

(โดยการกรอกขอ้มลูในฟิลดห์รอื / และแนบไฟล)์ หรอืโดยการตดิต่อโดยตรงทางอเีมลหรอืโทรศพัทต์วัอย่างเชน่เพื่อสื่อสารกบัเรา.   

ข้อมูลจะถกูน าไปใช้อย่างไร?  

ขอ้มลูผูเ้ยีย่มชม Softline ทัง้หมดจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบัอย่างเครง่ครดั เราไมข่ายถ่ายโอนขอ้มลูดงักลา่วไปยงั บรษิทั 

อื่นเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากการใหข้อ้มลูแก่ผูใ้หบ้รกิารบางรายทีส่ามารถชว่ยเราในการส่งมอบหรอืปรบัปรงุบรกิารของเรารวมถงึการขายแ

ละการตลาด ในกรณนีี้การประมวลผลใด ๆ จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ GDPR   



นโยบายคกุก้ี 

เอกสารนี้จดัท าขึน้เพื่ออธบิายประเภทของคุกกีแ้ละเทคโนโลยกีารตดิตามอื่น ๆ 

ทีเ่วบ็ไซตอ์าจวางไวบ้นอปุกรณ์ของคุณไมว่่าจะเมื่อคุณเยีย่มชมพืน้ทีเ่วบ็ของเราหรอืหากคณุก าลงัเยีย่มชมหน้ารา้นของผูข้ายทีใ่ชแ้พลตฟอรม์ของเราเพื่อขบั
เคลื่อนไซตข์องพวกเขา 

คกุก้ีคืออะไร? 

คุกกีค้อืขอ้มลูจ านวนเลก็น้อยทีด่าวน์โหลดลงในคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ของคณุเมื่อคุณเยีย่มชมเวบ็ไซตบ์างแหง่ เราใชค้กุกีต้่างๆ 

จ านวนหนึ่งบนเวบ็ไซตซ์ึง่รวมถงึสถติทิีจ่ าเป็นอย่างเครง่ครดัและคุกกีท้ีไ่มไ่ดร้ะบปุระเภท 

คุกกีท้ าใหป้ระสบการณ์การทอ่งเวบ็ของคุณดขีึน้โดยอนุญาตใหเ้วบ็ไซตจ์ดจ าการกระท าและความชอบของคณุ 

ซึง่หมายความวา่คณุไมจ่ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูนี้ซ ้าทกุครัง้ทีค่ณุกลบัไปทีไ่ซตห์รอืเรยีกดูจากหน้าหนึ่งไปยงัอกีหน้าหนึ่ง 

นอกจากนี้คุกกีย้งัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีผู่ค้นใชเ้วบ็ไซตเ์ชน่วา่เป็นครัง้แรกทีเ่ขา้ชมหรอืเป็นผูเ้ยีย่มชมบ่อย 

เราใช้คกุก้ีอะไรและใช้ท าไม? 

เราใชคุ้กกีป้ระเภทต่างๆบนเวบ็ไซต์ คกุกีเ้หลา่นี้มวีตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั ตามวตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไปคุกกีอ้าจถูกก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้: 

•“ คุกกีท้ีจ่ าเป็น” นัน่คอืคกุกีท้ีจ่ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการจองของคณุบนเวบ็ไซตข์องเรา 

•“ วเิคราะห”์ คกุกีเ้หล่านี้อนุญาตใหป้รบัแต่งไซตน์ี้ตามความตอ้งการของผูเ้ยีย่มชม 

เราวดัจ านวนการเขา้ชมจ านวนหน้าทีด่สูิง่ทีผู่เ้ยีย่มชมท าบนไซตแ์ละความถีท่ีพ่วกเขากลบัมา 

คกุก้ีจะยงัคงอยู่ในคอมพิวเตอรห์รอือปุกรณ์มือถือของฉันนานเท่าใด? 

ระยะเวลาทีค่กุกีย้งัคงอยู่ในคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์มอืถอืของคุณขึน้อยูก่บัว่าเป็นคุกกี้ "ต่อเนื่อง" หรอื "เซสชนั" 

คุกกีเ้ซสชนัจะใชง้านไดจ้นกว่าคณุจะหยดุการเรยีกดแูละคุกกีค้งอยู่จนกวา่จะหมดอายุหรอืถูกลบ คุกกีส้่วนใหญ่ทีเ่ราใชเ้ป็นคุกกีถ้าวรและจะหมดอายุระหว่าง 

30 นาทถีงึสองปีนบัจากวนัทีด่าวน์โหลดลงในอปุกรณ์ของคณุ 

ดูหวัขอ้ดา้นล่างเกีย่วกบัวธิคีวบคมุคกุกีส้ าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการน าออกก่อนทีจ่ะหมดอายุ 

อะไรคือข้อ จ ากดั เก่ียวกบัการใช้คกุก้ีของคณุ? 

เราคาดหวงัใหเ้จา้ของเวบ็เบราวเ์ซอรป์ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ GDPR และใหโ้อกาสคุณในการจดัการคกุกีโ้ดยใชห้ลกัการเลอืกใช้ 
หากตามการตัง้ค่าปัจจบุนัของเบราวเ์ซอรข์องคุณอนุญาตใหใ้ชไ้ฟลค์กุกีใ้ด ๆ คุณสามารถใชก้ารตัง้ค่าเหล่านี้เพื่อ จ ากดั การใชค้กุกีไ้ด ้

จะควบคมุคกุก้ีได้อย่างไร? 

คุณสามารถควบคมุและจดัการคกุกีไ้ดห้ลายวธิ ี
โปรดทราบว่าการลบหรอืบลอ็กคุกกีอ้าจส่งผลเสยีต่อประสบการณ์การใชง้านของคุณและบางส่วนของเวบ็ไซตข์องเราอาจไมส่ามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งสมบูรณ์อี
กต่อไป 

เบราวเ์ซอรส์ว่นใหญ่ยอมรบัคกุกีโ้ดยอตัโนมตั ิแตคุ่ณสามารถเลอืกไดว้่าจะยอมรบัคกุกีห้รอืไมผ่า่นการควบคุมเบราวเ์ซอรข์องคุณซึง่มกัพบในเมนู“ 

เครื่องมอื” หรอื“ ค่าก าหนด” ของเบราวเ์ซอรข์องคณุ 

นอกจากนี้คุณสามารถก าหนดการตัง้ค่าของเบราวเ์ซอร ์/ อปุกรณ์ของคุณทีใ่ชใ้นการเรยีกดูเวบ็ไซตเ์พื่อเปิดใชง้านปิดใชง้านหรอืลบคุกกี ้

ค าแนะน าโดยละเอยีดเกีย่วกบัวธิกี าหนดค่าเบราวเ์ซอรข์องคุณไดร้บัการเผยแพรโ่ดยนกัพฒันาของเบราวเ์ซอรแ์ละสามารถพบไดท้ีน่ี่: 

• Internet Explorer; 
• Edge; 
• Chrome; Chrome for iOS; Chrome for Android; 
• Firefox; Firefox for iOS; Firefox for Android; 
• Safari for macOS; Safari for iOS; 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=2
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/en-US/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265


ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิแีกไ้ขการตัง้ค่าเบราวเ์ซอรข์องคณุหรอืวธิบีลอ็กจดัการหรอืกรองคุกกีส้ามารถพบไดใ้นไฟลค์วามชว่ยเหลอืของเบราวเ์ซอรข์
องคุณหรอืผา่นเวบ็ไซตเ์ชน่  www.allaboutcookies.org. 

การวิเคราะหข์อง Google 

เวบ็ไซตข์องเราใชก้ารวเิคราะหข์อง Google   การวเิคราะหข์อง Google ใชคุ้กกีเ้พื่อชว่ยใหเ้วบ็ไซตว์เิคราะหว์่าผูใ้ชใ้ชไ้ซตอ์ย่างไร 

โดยทัว่ไปขอ้มลูทีส่รา้งโดยคุกกีเ้กีย่วกบัการใชง้านเวบ็ไซตน์ี้ของคุณจะถูกส่งไปยงัเซริฟ์เวอรข์อง Google คกุกีเ้หล่านี้“ จดจ า” 

สิง่ทีผู่ใ้ชข้องเราท าในหน้าก่อนหน้านี้และวธิทีีพ่วกเขาโตต้อบกบัเวบ็ไซต์ ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการวเิคราะหข์อง Google ไปทีห่น้าขอ้มลูของ 

Google 

คุณสามารถป้องกนัการจดัเกบ็คุกกีท้ีจ่ าเป็นในการสรา้งโปรไฟลโ์ดยเลอืกการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งในเบราวเ์ซอรข์องคณุ 

ขึน้อยู่กบัเบราวเ์ซอรท์ีค่ณุใชค้ณุอาจตดิตัง้โปรแกรมเสรมิของเบราวเ์ซอรท์ีจ่ะป้องกนัการตดิตาม 

รายการตารางต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ถึงการใช้คกุก้ีบนเวบ็ไซตข์องเรา: 

หมวดหมู:่ จ าเป็น 

คุกกีท้ีจ่ าเป็นชว่ยใหเ้วบ็ไซตใ์ชง้านไดโ้ดยเปิดใชง้านฟังกช์นัพืน้ฐานเชน่การน าทางหน้าเวบ็และการเขา้ถงึพืน้ทีท่ีป่ลอดภยัของเวบ็ไซต ์

เวบ็ไซตไ์มส่ามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งหากไมม่คีกุกีเ้หลา่นี้ 

 

ชื่อคกุกี ้ ค าอธบิาย หมดอาย ุ

PHPSESSID ตวัระบุเซสชนั 3 เดอืน 

guest_id รหสัเฉพาะของลกูคา้ในตะกรา้สนิคา้ 3 เดอืน 

หมวดหมู:่ วิเคราะห ์

คุกกี้เหลา่นี้รวบรวมขอ้มลูเพือ่ช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่เวบ็ไซตข์องเราถูกใชง้านอยา่งไรแคมเปญการตลาดของเรามปีระสทิธภิาพเพยีงใดหรอืเพื่อช่วยเราปรบัแตง่เวบ็ไซต์
ของเราใหเ้หมาะกบัคุณ 

ชื่อคกุกี ้ ค าอธบิาย 
หมดอา
ยุ 

additional_parameters 
พารามเิตอรค์กุกี้ซึง่มกีารจดัเกบ็พารามเิตอรจ์าก URL 

และสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัสถติผิูข้ายและ / หรอืการด าเนินการทีถู่กตอ้งของใบอนุญาต 
45 
วนั 

formData_order_type_customer__phone_  พารามเิตอรห์มายเลขโทรศพัทข์องลกูคา้นิตบุิคคล 1 ปี 

formData_order_type_customer__surnam
e_  

พารามเิตอรช์ื่อของลกูคา้ - บุคคลหรอืตวัแทนของนิตบุิคคล 1 ปี 

formData_order_type_customer__type_  พารามเิตอรท์ีก่ าหนดลกูคา้เป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคล 1 ปี 

formData_order_type_paymentSystemId_  พารามเิตอรป์ระเภทของระบบการช าระเงนิ 1 ปี 

formData_vatNumberPrefix  พารามเิตอรห์มายเลขภาษ ี(ตวัระบุนิตบุิคคล) 1 ปี 

formData_vatNumberValue  พารามเิตอรจ์ านวนภาษ ี(ส าหรบันิตบุิคคล) 1 ปี 

formData_order_type_company__juridical
Address_  

พารามเิตอรท์ีอ่ยูต่ามกฎหมายของนิตบุิคคล 1 ปี 

formData_order_type_customer__email_  พารามเิตอรอ์เีมลลกูคา้ 1 ปี 

formData_order_type_company__name_  พารามเิตอรช์ื่อบรษิทั 1 ปี 

formData_order_type_additionInfo_  พารามเิตอรข์อ้มลูเพิม่เตมิทีแ่บ่งปันตามการตดัสนิใจของผูใ้ช ้ 1 ปี 

last_order  

ตวัระบุค าสัง่ซือ้โดยที ่
"รหสัของค าสัง่ซือ้ทีย่งัไมช่ าระเงนิกอ่นหน้านี้จะถกูเกบ็ไวเ้พือ่เสนอใหช้ าระเงนิในกา
รเขา้ชมครัง้ตอ่ไป 

1 ปี 

http://www.allaboutcookies.org/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


tracking_ga_mp_accounts  รหสับญัชขีอง GA 
1 
year 

tracking_universal_analytics_premium_me
tric3  

คุกกี้เสรมิส าหรบั GA 
1 
year 

 

 

ข้อมูลถกูเกบ็ไว้นานแค่ไหน? 

เราจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อและบนัทกึของเวบ็ไซตไ์วไ้มเ่กนิ 30 วนัหลงัจากสิน้สุดเหตุผลในการประมวลผลขอ้มลู.   

เราจดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการดูหน้าเวบ็และการใชง้านไซตอ์ื่น ๆ เป็นเวลาไมเ่กนิ 30 วนัจากนัน้เราจะปกปิดขอ้มลู.   

จะรอ้งเรียนได้อยา่งไร? 

หากคณุพจิารณาว่าผลประโยชน์ทางกฎหมายของคุณเป็นเรื่องของขอ้มลูส่วนบคุคลถูกละเมดิคุณสามารถตดิต่อเราไดท้ี่ 

privacy@allsoftglobal.com 

การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 

นโยบายและขัน้ตอนของเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยา่งต่อเนื่อง เราอาจปรบัปรงุนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นครัง้คราว 

การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะถูกโพสตบ์นหน้านี้.  

 

mailto:privacy@allsoftglobal.com

