เว็บไซต์น้จี ดั การโดย NILTASOFT LIMITED ทีอ่ ยู:่ Kosta Charaki 11 ชัน้ 3 แฟลต / สานักงาน N302 3041 ลิมาซอลไซปรัส
เลขทะเบียน: HE190472; หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีมลู ค่าเพิม่ : CY-10190472H.
ด้านล่างนี้เราให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแง่มมุ ทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ได้รบั การปรับปรุงในเดือนมีนาคม 2021

เราใช้ขอ้ กาหนดต่อไปนี้ในนโยบายนี้:
Softline หรือ "เรา" "ของเรา" "เรา" หมายถึง NILTASOFT LIMITED
เว็บไซต์หมายถึงเว็บไซต์ปัจจุบนั https://support.ecommerce.softline.com/
ซอฟต์แวร์หมายถึงซอฟต์แวร์ทพ่ี นั ธมิตรมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ใบอนุญาต
“ผูใ้ ช้” “ผูเ้ ยีย่ มชม” หรือ “คุณ” หมายถึงบุคคลทีเ่ ยีย่ มชมเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลการให้ขอ้ เสนอแนะแก่ Softline
การส่งคาขอการสนับสนุนทางเทคนิคหรือความร่วมมือหรือใช้บริการ.
5. พันธมิตรหมายถึงเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญารายหนึ่งสาหรับซอฟต์แวร์ทไ่ี ด้ทาสัญญากับ Softline เพื่อเผยแพร่ซอฟต์แวร์
ต้องสังเกตว่าพันธมิตรอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายนี้ทเ่ี กีย่ วข้องกับผูเ้ ยีย่ มชม.
1.
2.
3.
4.

เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารนี้หรือบริบททีก่ าหนดไว้เป็ นอย่างอื่นคาจากัดความของคาจะต้องเป็ นไปตาม GDPR

GDPR สาหรับผูใ้ ช้
โดยพืน้ ฐานแล้วเราเป็ นผูร้ วบรวมทีร่ ว่ มมือกับพันธมิตรต่างๆเพื่อให้สทิ ธิ ์การเข้าถึงซอฟต์แวร์แก่ผใู้ ช้ปลายทาง.
เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ในบริบทของ GDPR) เราทาหน้าทีเ่ ป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล
ความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างเราและคูค่ า้ ของเราอาจระบุไว้ในสัญญาทีส่ รุประหว่าง Softline และพันธมิตร.
นโยบายนี้อาจเสริมด้วยข้อกาหนดและเงือ่ นไขทีเ่ ฉพาะเจาะจงหากระหว่างคูค่ า้ รายใดกับเราได้ขอ้ สรุปในสัญญาทีม่ เี งื่อนไขทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ในส่วนเสริมดังกล่าวเราจะชีใ้ ห้เห็นถึงกรณีเฉพาะของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรรายนี้และชีแ้ จงเงื่อนไขของการประมวลผลข้อมูลส่ว
นบุคคลในบางกรณี.
ตามที่ GDPR
กาหนดเราได้ทาข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูป้ ระมวลผลของเราเกีย่ วกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ รวมถึงเงือ่ นไขบังคับสาหรับการประ
มวลผลข้อมูลนี้อย่างเคร่งครัดและเราสามารถรับประกันได้วา่ โปรเซสเซอร์เหล่านี้แต่ละตัวจะสอดคล้องกับ GDPR .
นอกจากนี้ขอ้ ตกลงดังกล่าวยังมีเงื่อนไขเกีย่ วกับการควบคุมตัวประมวลผลเป็ นระยะและความเป็ นไปได้ในการใช้มาตรการลงโทษตามสัญญา.

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง?
ในฐานะผูค้ วบคุมเราประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้ เกี่ยวกับคุณ:
ในการระบุตวั บุคคลหรือตัวแทนที่ได้รบั อนุญาตของนิ ติบคุ คลเพื่อให้บริ การที่คณ
ุ ร้องขอตอบสนองความต้องการของคุณหรือตอบคาถามข
องคุณก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ตามสัญญาหากคุณติ ดต่อเราในนามของนายจ้างของคุณและส่งข้อความถึงเรา:
- ผ่านแบบฟอร์มพิเศษบนเว็บไซต์: ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขคาสังซื
่ อ้ ไฟล์ทค่ี ณ
ุ แนบมา
(แจ้งการโอนเงินหรือภาพหน้าจอทีแ่ สดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็ นต้น)
- ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์: รายการข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ ูกส่งจะถูกกาหนดโดยคุณเอง ซึง่ อาจเป็ น: ทีอ่ ยู่อเี มล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชาระเงิน
ตาแหน่งงาน พืน้ ทีท่ ส่ี นใจและข้อมูลเฉพาะเกีย่ วกับบริษทั ทีค่ ณ
ุ ทางาน (ชื่อบริษทั และทีอ่ ยู่)
ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับประเภทของความสัมพันธ์ทม่ี อี ยูร่ ะหว่างบริษทั ทีค่ ณ
ุ เป็ นตัวแทนและคุณ .

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผู้ชมของเราความชอบของพวกเขาและเพื่อปรับปรุงบริ การของเรา - ที่อยู่ IP
สถิ ติเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:

สาหรับการสื่อสารการตลาดและให้ข้อมูลทางการตลาดและการโฆษณาแก่คณ
ุ ทางอีเมลเมื่อคุณยิ นยอมที่คณ
ุ ให้เราในรูปแบบพิ เศ
ษบนเว็บไซต์:
- ชื่อ นามสกุล อีเมล

คุณควรติ ดต่อใครเพื่อลบ / ปรับแต่ง / เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล?
คุณควรติดต่อ Softline ที่ privacy@allsoftglobal.com

อะไรคือพืน้ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล?
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยีย่ มชมบนพืน้ ฐานของสัญญาความยินยอมของผูเ้ ยีย่ มชมทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและบนพื้ นฐา
นของผลประโยชน์ทช่ี อบด้วยกฎหมายเกีย่ วกับความจาเป็ นในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (ย่อหน้าที่ 1 (a, b, f) รูปที่ 6)
ภายใต้สญ
ั ญาเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ นโดยตรงสาหรับการให้บริการ.
ข้อมูลทีเ่ รารวบรวมบนพืน้ ฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกีย่ วข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่
จานวนการดูเพจความสนใจในส่วนของข้อมูลบนไซต์ขอ้ มูลสถิตอิ ่นื ๆ บันทึกของเซิรฟ์ เวอร์.
ตามความยินยอมของคุณเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่จาเป็ นต้องใช้ในเว็บไซต์ แต่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณ
ในการดาเนินการนี้เราใช้คกุ กีต้ ามการตัง้ ค่าทีเ่ ลือกไว้ล่วงหน้าของเบราว์เซอร์ของคุณและโต้ตอบกับคุณทางโทรศัพท์อเี มลแมสเซนเจอร์แชทบริการอื่น
ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน.

ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามหรือไม่?
เราใช้บริการวิเคราะห์ทร่ี ะบุไว้ในนโยบายด้านล่างนี้

บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้การวิเคราะห์:
1. เพื่อจัดทาสถิตปิ ระสิทธิภาพการส่งข้อความ พืน้ ฐานสาหรับการประมวลผลข้อมูลคือสัญญา (ย่อหน้าที่ 1 (b) รูปที่ 6 GDPR).
2. เพื่อติดตามพฤติกรรมของผูเ้ ยีย่ มชมบนเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการทีม่ ใี ห้ พืน้ ฐานสาหรับการประมวลผลข้อมูลคือสัญญา (ย่อหน้าที่ 1
(b) รูปที่ 6 GDPR).
3. เพื่อติดตามแคมเปญโฆษณา พืน้ ฐานสาหรับการประมวลผลข้อมูลคือผลประโยชน์ทช่ี อบด้วยกฎหมาย (ย่อหน้าที่ 1 (f) รูปที่ 6 GDPR).

เราอาจใช้บริการต่อไปนี้เพื่อรวบรวมการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งข้อความและปรับปรุงคุณภาพของบริการทีม่ ใี ห้ :
Google Analytics
GA Audiences
Floodlight
Omniture (Adobe Analytics)
Yahoo Analytics
Yandex.Metrics
Top mail
GA Audiences
Visual iq
สาหรับโทรศัพท์เราใช้บริการของ IP Telecom Bulgaria
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลสารองและบันทึกของผูใ้ ช้เราใช้บริการของ Servers.com B.V. และ SoftLine Trade JSC
พืน้ ฐานสาหรับการประมวลผลข้อมูลคือสัญญาตามวรรค 1 (a) รูปที่ 6 GDPR

คาถามทีพ่ บบ่อยสาหรับผูใ้ ช้
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักการของการรักษาความลับเรามีให้ในคาตอบสาหรับคาถาม.

เราใช้ขอ้ มูลผูใ้ ช้อย่างไร?
เราใช้ขอ้ มูลตามหลักการของการรักษาความลับตามพืน้ ทีก่ ารประมวลผลทีก่ ล่าวถึงในรูปที่ 6 GDPR ไม่มกี ารรวบรวมข้อมูลใด ๆ
ทีส่ ามารถขายได้และไม่ได้เผยแพร่โดยเรา แต่อย่างใด

คุณจะยืนยันการปฏิ บตั ิ ตาม GDPR ได้อย่างไร?
ประการแรกโดยใช้วธิ กี ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ ูกกฎหมายยุตธิ รรมและโปร่งใสและคุณสามารถค้นหาหลักการเหล่านี้และหลักการอื่น ๆ
ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายนี้ในเงื่อนไขของสัญญาและในตัวเลือกการควบคุมบริการทีม่ ใี ห้กบั คุณ .

เป็ นไปได้หรือไม่ที่จะลบข้อมูลทัง้ หมด?
ข้อมูลจะถูกลบภายใน 60 วันหลังจากการใช้งานเว็บไซต์น้ี.
เมื่อดาเนินการลบเราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้และผูต้ ดิ ต่อของพวกเขาโดยคานึงถึงความเห็นที่ 05/2014
เกีย่ วกับเทคนิคการไม่เปิ ดเผยตัวตน WP29.

คุณใช้มาตรการทางเทคนิ คและองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อปกป้ องเจ้าของข้อมูลและลดความเสี่ยงได้อย่างไร?
หลังจากการเลือกมาตรการทีจ่ าเป็ นเราได้ทาสัญญากับผูใ้ ห้บริการโฮสติง้ ทีส่ ามารถใช้มาตรการป้ องกันทีจ่ าเป็ นได้และยังได้พฒ
ั นาเอกสารในท้องถิน่ แล
ะกระบวนการทางธุรกิจทีเ่ ป็ นระบบตามข้อกาหนดของ GDPR.

คุณสามารถหยุดใช้บริการของโปรเซสเซอร์บางตัวได้หรือไม่?
บริการของเราได้รบั การกาหนดค่าสาหรับโปรเซสเซอร์เฉพาะ
การใช้โปรเซสเซอร์ทแ่ี ตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ความชอบของผูใ้ ช้นนั ้ เป็ นไปไม่ได้ในทางเทคนิคหรือไม่เข้ากันทางเศรษฐกิจกับค่าใช้จา่ ยในการใช้ฟัง
ก์ชนั ดังกล่าว
เนื่องจากการพึง่ พาโปรเซสเซอร์เราจึงพิจารณาทางเลือกของพวกเขาอย่างรอบคอบและทาให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของเรากับพวกเขาสอดคล้อง
กับข้อกาหนดของ GDPR ดังทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 4 รูปที่ 28.

GDPR สาหรับผูเ้ ยีย่ มชม
เราได้จดั สรรข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยีย่ มชมเป็ นหมวดหมูแ่ ยกต่างหากของข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ ระมวลผล
อย่างไรก็ตามพันธมิตรอาจรวมอยู่ในหมวดหมูน่ ้พี ร้อมกับผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์.

ใครเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูล?
Softline เป็ นตัวควบคุมข้อมูลสาหรับผูเ้ ยีย่ มชมตามทีก่ าหนดโดยรูปที่ 4 (7) GDPR และรวบรวมข้อมูล.

กาลังรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?
Softline อาจรวบรวมบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์
นอกจากนี้ Softline อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีผ่ เู้ ยีย่ มชมให้โดยสมัครใจผ่านรูปแบบของเว็บไซต์ของเรา
(โดยการกรอกข้อมูลในฟิ ลด์หรือ / และแนบไฟล์) หรือโดยการติดต่อโดยตรงทางอีเมลหรือโทรศัพท์ตวั อย่างเช่นเพื่อสื่อสารกับเรา.

ข้อมูลจะถูกนาไปใช้อย่างไร?
ข้อมูลผูเ้ ยีย่ มชม Softline ทัง้ หมดจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด เราไม่ขายถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยัง บริษทั
อื่นเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจากการให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ห้บริการบางรายทีส่ ามารถช่วยเราในการส่งมอบหรือปรับปรุงบริการของเรารวมถึงการขายแ
ละการตลาด ในกรณีน้กี ารประมวลผลใด ๆ จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ GDPR

นโยบายคุกกี้
เอกสารนี้จดั ทาขึน้ เพื่ออธิบายประเภทของคุกกีแ้ ละเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
ทีเ่ ว็บไซต์อาจวางไว้บนอุปกรณ์ของคุณไม่ว่าจะเมื่อคุณเยีย่ มชมพืน้ ทีเ่ ว็บของเราหรือหากคุณกาลังเยีย่ มชมหน้าร้านของผูข้ ายทีใ่ ช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อขับ
เคลื่อนไซต์ของพวกเขา

คุกกี้คืออะไร?
คุกกีค้ อื ข้อมูลจานวนเล็กน้อยทีด่ าวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยีย่ มชมเว็บไซต์บางแห่ง เราใช้คกุ กีต้ ่างๆ
จานวนหนึ่งบนเว็บไซต์ซง่ึ รวมถึงสถิตทิ จ่ี าเป็ นอย่างเคร่งครัดและคุกกีท้ ไ่ี ม่ได้ระบุประเภท
คุกกีท้ าให้ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณดีขน้ึ โดยอนุญาตให้เว็บไซต์จดจาการกระทาและความชอบของคุณ
ซึง่ หมายความว่าคุณไม่จาเป็ นต้องป้ อนข้อมูลนี้ซ้าทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ กลับไปทีไ่ ซต์หรือเรียกดูจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง
นอกจากนี้คุกกีย้ งั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธที ผ่ี คู้ นใช้เว็บไซต์เช่นว่าเป็ นครัง้ แรกทีเ่ ข้าชมหรือเป็ น ผูเ้ ยีย่ มชมบ่อย

เราใช้คกุ กี้อะไรและใช้ทาไม?
เราใช้คุกกีป้ ระเภทต่างๆบนเว็บไซต์ คุกกีเ้ หล่านี้มวี ตั ถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์โดยทัวไปคุ
่ กกีอ้ าจถูกกาหนดให้เป็ นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้:
•“ คุกกีท้ จ่ี าเป็ น” นันคื
่ อคุกกีท้ จ่ี าเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการจองของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
•“ วิเคราะห์” คุกกีเ้ หล่านี้อนุญาตให้ปรับแต่งไซต์น้ตี ามความต้องการของผูเ้ ยีย่ มชม
เราวัดจานวนการเข้าชมจานวนหน้าทีด่ สู งิ่ ทีผ่ เู้ ยีย่ มชมทาบนไซต์และความถีท่ พ่ี วกเขากลับมา

คุกกี้จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของฉันนานเท่าใด?
ระยะเวลาทีค่ กุ กีย้ งั คงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มอื ถือของคุณขึน้ อยูก่ บั ว่าเป็ นคุกกี้ "ต่อเนื่อง" หรือ "เซสชัน"
คุกกีเ้ ซสชันจะใช้งานได้จนกว่าคุณจะหยุดการเรียกดูและคุกกีค้ งอยู่จนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบ คุกกีส้ ่วนใหญ่ทเ่ี ราใช้เป็ นคุกกีถ้ าวรและจะหมดอายุระหว่าง
30 นาทีถงึ สองปี นบั จากวันทีด่ าวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ
ดูหวั ข้อด้านล่างเกีย่ วกับวิธคี วบคุมคุกกีส้ าหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการนาออกก่อนทีจ่ ะหมดอายุ

อะไรคือข้อ จากัด เกี่ยวกับการใช้คกุ กี้ของคุณ?
เราคาดหวังให้เจ้าของเว็บเบราว์เซอร์ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ GDPR และให้โอกาสคุณในการจัดการคุกกีโ้ ดยใช้หลักการเลือกใช้
หากตามการตัง้ ค่าปั จจุบนั ของเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตให้ใช้ไฟล์คกุ กีใ้ ด ๆ คุณสามารถใช้การตัง้ ค่าเหล่านี้เพื่อ จากัด การใช้คกุ กีไ้ ด้

จะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร?
คุณสามารถควบคุมและจัดการคุกกีไ้ ด้หลายวิธี
โปรดทราบว่าการลบหรือบล็อกคุกกีอ้ าจส่งผลเสียต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณและบางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์อี
กต่อไป
เบราว์เซอร์สว่ นใหญ่ยอมรับคุกกีโ้ ดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับคุกกีห้ รือไม่ผา่ นการควบคุมเบราว์เซอร์ของคุณซึง่ มักพบในเมนู “
เครื่องมือ” หรือ“ ค่ากาหนด” ของเบราว์เซอร์ของคุณ
นอกจากนี้คุณสามารถกาหนดการตัง้ ค่าของเบราว์เซอร์ / อุปกรณ์ของคุณทีใ่ ช้ในการเรียกดูเว็บไซต์เพื่อเปิ ดใช้งานปิ ดใช้งานหรือลบคุกกี้
คาแนะนาโดยละเอียดเกีย่ วกับวิธกี าหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้รบั การเผยแพร่โดยนักพัฒนาของเบราว์เซอร์และสามารถพบได้ทน่ี ่ี :
•
•
•
•
•

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

สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธแี ก้ไขการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของคุณหรือวิธบี ล็อกจัดการหรือกรองคุกกีส้ ามารถพบได้ในไฟล์ความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ข
องคุณหรือผ่านเว็บไซต์เช่น www.allaboutcookies.org.

การวิ เคราะห์ของ Google
เว็บไซต์ของเราใช้การวิเคราะห์ของ Google การวิเคราะห์ของ Google ใช้คุกกีเ้ พื่อช่วยให้เว็บไซต์วเิ คราะห์ว่าผูใ้ ช้ใช้ไซต์อย่างไร
โดยทัวไปข้
่ อมูลทีส่ ร้างโดยคุกกีเ้ กีย่ วกับการใช้งานเว็บไซต์น้ขี องคุณจะถูกส่งไปยังเซิรฟ์ เวอร์ของ Google คุกกีเ้ หล่านี้“ จดจา”
สิง่ ทีผ่ ใู้ ช้ของเราทาในหน้าก่อนหน้านี้และวิธที พ่ี วกเขาโต้ตอบกับเว็บไซต์ สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการวิเคราะห์ของ Google ไปทีห่ น้าข้อมูลของ
Google
คุณสามารถป้ องกันการจัดเก็บคุกกีท้ จ่ี าเป็ นในการสร้างโปรไฟล์โดยเลือกการตัง้ ค่าทีเ่ กีย่ วข้องในเบราว์เซอร์ของคุณ
ขึน้ อยู่กบั เบราว์เซอร์ทค่ี ณ
ุ ใช้คณ
ุ อาจติดตัง้ โปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ทจ่ี ะป้ องกันการติดตาม

รายการตารางต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงการใช้คกุ กี้บนเว็บไซต์ของเรา:
หมวดหมู:่ จาเป็ น
คุกกีท้ จ่ี าเป็ นช่วยให้เว็บไซต์ใช้งานได้โดยเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั พืน้ ฐานเช่นการนาทางหน้าเว็บและการเข้าถึงพืน้ ทีท่ ป่ี ลอดภัยของเว็บไซต์
เว็บไซต์ไม่สามารถทางานได้อย่างถูกต้องหากไม่มคี กุ กีเ้ หล่านี้

ชื่อคุกกี้

คาอธิบาย

หมดอายุ

PHPSESSID

ตัวระบุเซสชัน

3 เดือน

guest_id

รหัสเฉพาะของลูกค้าในตะกร้าสินค้า

3 เดือน

หมวดหมู:่ วิ เคราะห์
คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเพือ่ ช่วยให้เราเข้าใจว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไรแคมเปญการตลาดของเรามีประสิทธิภาพเพียงใดหรือเพื่อช่วยเราปรับแต่งเว็บไซต์
ของเราให้เหมาะกับคุณ
ชื่อคุกกี้

คาอธิบาย

หมดอา
ยุ

พารามิเตอร์คกุ กี้ซง่ึ มีการจัดเก็บพารามิเตอร์จาก URL
45
และสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับสถิตผิ ขู้ ายและ / หรือการดาเนินการทีถ่ ูกต้องของใบอนุ ญาต วัน
1 ปี
formData_order_type_customer__phone_ พารามิเตอร์หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้านิตบิ ุคคล
formData_order_type_customer__surnam พารามิเตอร์ช่อื ของลูกค้า - บุคคลหรือตัวแทนของนิตบิ ุคคล
1 ปี
e_
1 ปี
formData_order_type_customer__type_ พารามิเตอร์ทก่ี าหนดลูกค้าเป็ นนิตบิ ุคคลหรือบุคคล
1 ปี
formData_order_type_paymentSystemId_ พารามิเตอร์ประเภทของระบบการชาระเงิน
additional_parameters

formData_vatNumberPrefix

พารามิเตอร์หมายเลขภาษี (ตัวระบุนิตบิ ุคคล)
พารามิเตอร์จานวนภาษี (สาหรับนิตบิ ุคคล)

formData_vatNumberValue
formData_order_type_company__juridical พารามิเตอร์ทอ่ี ยูต่ ามกฎหมายของนิตบิ ุคคล
Address_
formData_order_type_customer__email_ พารามิเตอร์อเี มลลูกค้า
formData_order_type_company__name_ พารามิเตอร์ช่อื บริษทั
formData_order_type_additionInfo_
last_order

1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

พารามิเตอร์ขอ้ มูลเพิม่ เติมทีแ่ บ่งปั นตามการตัดสินใจของผูใ้ ช้
1 ปี
ตัวระบุคาสั ่งซือ้ โดยที่
"รหัสของคาสั ่งซือ้ ทีย่ งั ไม่ชาระเงินก่อนหน้านี้จะถูกเก็บไว้เพือ่ เสนอให้ชาระเงินในกา 1 ปี
รเข้าชมครัง้ ต่อไป

tracking_ga_mp_accounts

รหัสบัญชีของ GA

tracking_universal_analytics_premium_me คุกกี้เสริมสาหรับ GA
tric3

ข้อมูลถูกเก็บไว้นานแค่ไหน?
เราจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดต่อและบันทึกของเว็บไซต์ไว้ไม่เกิน 30 วันหลังจากสิน้ สุดเหตุผลในการประมวลผลข้อมูล.
เราจัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับการดูหน้าเว็บและการใช้งานไซต์อ่นื ๆ เป็ นเวลาไม่เกิน 30 วันจากนัน้ เราจะปกปิ ดข้อมูล.

จะร้องเรียนได้อย่างไร?
หากคุณพิจารณาว่าผลประโยชน์ทางกฎหมายของคุณเป็ นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดคุณสามารถติดต่อเราได้ท่ี
privacy@allsoftglobal.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
นโยบายและขัน้ ตอนของเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นครัง้ คราว
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะถูกโพสต์บนหน้านี้.

1
year
1
year

