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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

เราให้ความส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัดและมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้การใช้บริการของเราเป็นไป
อย่างปลอดภยั นอกจากนั้น เรายงัมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี 
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจะอธิบายถึงขอ้มูลของคุณท่ีเรารวบรวมและใช้เพื่อวตัถุประสงคข์องการด าเนินการน้ี 
รวมถึงวิธีที่เราคุม้ครองขอ้มูลของคุณ  
 

เน้ือหา 
1. ขอบเขตของการบงัคบัใช ้
2. ขอ้มูลใดที่จะถูกบนัทึกไว ้
3. คุกกี้และการติดตามเวบ็ไซต ์
4. การวดัผลดว้ยการโดยใช ้Facebook visitor action pixel 
5. การแชร์ 
6. การใชข้อ้มูล 
7. ความปลอดภยัของขอ้มูลและการส่งต่อขอ้มูล 
8. สิทธิในการยกเลิก การไดร้ับแจง้ การเปล่ียนแปลงขอ้มูล และการติดต่อ 

 

1.  ขอบเขตของการบงัคบัใช ้ 
นโยบายน้ีบงัคบัใช้ ที่ http://www.cashbackworld.com โปรดทราบว่านโยบายน้ียงัรวมถึงเวบ็ไซต์อ่ืนๆ และรวมถึงเว็บไซต์
ในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการบงัคบัใชก้ฎระเบียบเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูล 

ในขณะที่เราพฒันาเวบ็ไซตข์องเราเพื่อปรับปรุงบริการของเรา เราอาจตอ้งแกไ้ขและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัและ
ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ในกรณีน้ีเราจะแจง้ให้คุณทราบล่วงหนา้และขออนุญาตคุณอีกครั้ งหน่ึง 
 

2. ขอ้มูลใดที่จะถูกบนัทึกไว ้

ขอ้มูลส่วนตวัที่เราด าเนินการเกี่ยวกับคุณรวมถึงสถานการณ์ส่วนตวัหรือส่ิงใด ๆ  ที่เราได้รับจากคุณที่เกี่ยวเน่ืองกบัการเป็น
สมาชิกแคชแบ็คเวิลด์และอาจเป็นขอ้มูลของคุณโดยตรงหรือโดยออ้ม (เช่น ผ่านหมายเลขสมาชิกของคุณ) ขอ้มูลดังกล่าว
รวมถึงหมายเลขสมาชิก ช่ือเต็ม ต าแหน่ง เพศ วนัเกิด ที่อยู่ตามไปรษณีย ์ที่อยู่ตามพิกัด (ลองจิจูดและละติจูด) หมายเลข
โทรศพัท์ หมายเลขโทรสารอีเมล รายละเอียดทางธนาคาร และขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการช้อปป้ิงท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเป็น
สมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ของคุณ (วนัท่ีซ้ือ, สถานท่ีซ้ือ ,เวลาท่ีซ้ือ, จ านวนเงินที่ซ้ือ, สกุลเงิน, รถเข็นช้อปป้ิง, ประเภทธุรกิจ, 
ประเภทของการซ้ือ-ออนไลน์/ออฟไลน์, ที่ร้านเอสเอ็มอี(SME) ที่บริษทัขนาดใหญ่(Key Account), ใช้เวา้เชอร์, ใช้บตัรแคช
แบ็ค) 
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3. คุกกี้และการติดตามเวบ็ 

เวบ็ไซตข์องเราใชคุ้กกี้ ซ่ึงเป็นไฟลข์อ้ความขนาดเล็กที่บนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณซ่ึงสามารถเขา้ถึงได้ในภายหลงั คุกกี้
ช่วยให้คุณสามารถเขา้สู่ระบบบริการของเราและช่วยเราในการก าหนดเวบ็ไซตข์องเราให้เหมาะกบัคุณ 
 

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใช้ส่วนหน่ึงส่วนใดของเว็บไซตข์องเราไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทะเบียนหรือเขา้สู่ระบบ ในกรณีน้ี ขอ้มูล
บางอย่างจะถูกบนัทึกโดยอตัโนมตัิเพื่อให้เราสามารถรวบรวมขอ้มูลทางสถิติเกี่ยวกบัการใช้และประสิทธิภาพของเว็บไซต์
ของเรา ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านของเราได ้ดว้ยเหตุน้ี เราจึงบนัทึกแลประมวลผล
ขอ้มูลเกี่ยวกบัท่ีอยู่ไอพ(ีIP address)ของคุณ เวลาและระยะเวลาการเขา้ชม จ านวนการเขา้ชม การใชรู้ปแบบออนไลน์ของคุณ 
การตั้งค่าการคน้หาของคุณ การตั้งค่ามุมมองของคุณ และการตั้งค่าโปรดของคุณบนเวบ็ไซตข์องเรา ทั้งน้ี คุกกี้จะถูกเก็บไว้
ในช่วงต่าง ๆ  ของระยะเวลาต่าง ๆ  คุกกี้ ส่วนใหญ่ท่ีเราใช้จะถูกลบโดยอตัโนมตัิทนัทีท่ีคุณออกจากเวบ็ไซต์ ("คุกกี้ เซสชัน่") 
(Session Cookies) เราท าบนัทึกทุกครั้ งท่ีมีการเขา้ถึงเว็บไซตข์องเราและทุกครั้ งท่ีผูใ้ช้งานเปิดไฟลท์ี่เก็บไวบ้นเว็บไซต ์ทั้งน้ี 
คุกกี้ ที่ เราก าหนดไว้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลของเราเท่านั้ นและได้รับการประมวลผลโดย  mWS myWorld Solutions AG, 
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria ในนามของ บริษทั เอ็มดบัเบ้ิลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จ ากดั เพื่อประเมินขอ้มูล
ที่เก็บรวบรวม 
 

เราใช้จาวาสคริปต์ (JavaScript) เพื่อบนัทึกพฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซตข์องเราเพื่อการปรับปรุงบริการเวบ็ของ
เราให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งานของเราในการด าเนินการดงักล่าว เราจะก าหนดชนิดของเบราเซอร์ ท่ีตั้ง เวลา 
และระยะเวลาการใชง้านของคุณ URL ช่ือหนา้เวบ็ และเวบ็ไซตท์ี่น าคุณไปยงัหนา้ของเรา คุณสามารถหยุดเราจากการบนัทึก
ขอ้มูลน้ีไดโ้ดยการปิดการใชจ้าวาสคริปต ์(JavaScript)  โดยตรงในเบราเซอร์ของคุณ 

 

นอกจากน้ีเรายงัใชเ้คร่ืองมือดงัต่อไปน้ี: 
Google Analytics 

เคร่ืองมือวิเคราะห์เว็บโดย  Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ต่อไปน้ีจะเรียกว่า 
"Google" เพื่อบนัทึกกิจกรรมออนไลน์ของคุณบนเวบ็ไซตข์องเราและก าหนดจ านวนผูใ้ช้งานท่ีเขา้มาเยี่ยมชมเน้ือหาของเรา 
เน้ือหาใดในหนา้ของเราที่มีผูเ้ขา้ชมและมีการเขา้ชมกี่ครั้ ง  กาประเมินผลท าไดโ้ดยไม่ระบุตวัตน คุกกี้ของ Google Analytics 

รวมถึงเคร่ืองมือ "ที่อยู่  ไอพี  แบบไม่ระบุตัวตน" ของ Google Analytics และข้อมูลการใช้งานมักจะถูกส่งไปยัง
เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ Google ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า แ ล ะ เ ก็ บ ไ ว้ ท่ี นั่ น  ส า ห รั บ ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม  โ ป ร ด ดู ที่   
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de ที่  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Google Analytics  

มีตวัเลือกในการเลือกออกจากการเก็บขอ้มูล 

 
 
 
 
 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Piwik Open Analytics Platform 
แพลตฟอร์มน้ีท าให้เราสามารถบนัทึกกิจกรรมออนไลนข์องคุณบนเวบ็ไซตข์องเราและก าหนดจ านวนผูใ้ชง้านท่ีก าลงัเยี่ยม
ชมเราทางออนไลน์, เน้ือหาใดท่ีไดดู้บนเวบ็ไซตข์องเราและความถ่ีในการเขา้ชม โดยทีก่ารประเมินผลท าไดโ้ดยไม่ระบุ
ตวัตน คุกกี้จะถูกเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณุ คุณสามารถอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ี่ https://piwik.org/faq/ 

 

Google AdWords  
เคร่ืองมือน้ีใช้เพื่อบนัทึกการเขา้ชมเว็บไซต์เพื่อวตัถุประสงค์ในการโฆษณา (remarketing) ใน Google และในเครือข่ายดิส
เพลย ์(Display Network) เมื่อคุณเขา้ชมเว็บไซต ์ เบราวเ์ซอร์ของคุณจะบนัทึกคุกกี้ที่อนุญาตให้คุณซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ชมได้เยี่ยมชม
เวบ็ไซตท์ี่เป็นเครือข่ายโฆษณาของ Google ในหนา้เหล่าน้ี โฆษณาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีคุณเคยเขา้ชมในเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ท่ีใช้
ฟังก์ชั่น remarketing ของ Google สามารถแสดงให้คุณเห็นในฐานะผูเ้ขา้ชมได้ คุณสามารถเลือกการยกเลิก(opt out) การ
รวบรวมขอ้มูลโดย Google AdWords ไดท้ี่เวบ็ไซต ์http://www.google.com/settings/ads 
 

Google AdWords conversion tracking 
เราใชข้อ้มูลน้ีเพ่ือสร้างสถิติการแปลงท่ีวดัประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของเรา คุกกี้ของการติดตามการแปลง
จะมีการตั้งค่าเม่ือผูใ้ชง้านคลิกลงบนโฆษณาท่ีวางโดย Google ทั้งน้ี ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ Google จะไม่
มีการประมวลผลขอ้มูลส่วนตวั หากคุณไม่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการติดตาม คุณสามารถเลือกออกจากการใช้งานน้ีไดด้ว้ย
การปิดใชง้านคุกกี้  Google conversion trackingในการตั้งค่าการใชง้านของอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ของคุณ 
 

Salesforce Marketing Cloud  
เราใช้ขอ้มูลน้ีเพ่ือบนัทึกพฤติกรรมของคุณในเว็บไซต์ของเราเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเสนอผลิตภณัฑ์ของเรา ช่วยให้เรา
สามารถก าหนดจ านวนผูใ้ชง้านที่เขา้ชมเน้ือหาของเราทางอินเทอร์เน็ตและความถ่ีในการเขา้ชม การประเมินผลท าไดโ้ดยไม่
ระบุตวัตนและจะถูกใชโ้ดยอตัโนมตัิโดยเคร่ืองมือคาดการณ์(predictive intelligence)เพื่อปรับปรุงการน าเสนอผลิตภณัฑ์ของ
เรา ส าหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแลว้ พฤติกรรมที่เกี่ยวขอ้งของผูใ้ช้งานบนเว็บไซต์จะถูกบนัทึกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์
ของผูใ้ชแ้ละใชเ้พ่ือแสดงเน้ือหาท่ีเกี่ยวขอ้ง คุกกี้  Salesforce มกัจะถูกส่งไปยงัเซิร์ฟเวอร์ Salesforce ในสหรัฐอเมริกาและเก็บ
ไวท่ี้นัน่ 
 

Hotjar 
เรารวบรวมขอ้มูลที่ไม่ใช่ขอ้มูลส่วนตวั รวมทั้งขอ้มูลบนัทึกการเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ตมาตรฐานและรายละเอียดเกี่ยวกบัรูปแบบ
พฤติกรรมของคุณเม่ือคุณเขา้ชมเวบ็ไซต์ของเรา การด าเนินการน้ีจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานท่ีดีขึ้น
ให้แก่คุณ ระบุความพึงพอใจ วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค วิเคราะห์แนวโนม้และปรับปรุงเวบ็ไซตข์องเรา 
 

ขอ้มูลต่อไปน้ีที่เกี่ยวกบัอุปกรณ์และเบราวเ์ซอร์ของคุณอาจถูกเก็บรวบรวม: ที่อยู่ไอพี(IP address) ของอุปกรณ์ (ที่เก็บและ
จัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน)  ความละเอียดหน้าจออุปกรณ์  ประเภทอุปกรณ์  (ตัวระบุอุปกรณ์ ท่ีไม่ซ ้ ากัน) 

https://piwik.org/faq/
http://www.google.com/settings/ads
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ระบบปฏิบตัิการ และชนิดของเบราเซอร์ ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ (เฉพาะประเทศ) ภาษาที่นิยมใช้เพื่อแสดงบนเว็บไซตข์อง
เรา ขอ้มูลต่อไปน้ีที่เกี่ยวกบัการโตต้อบของผูใ้ช้งานจะถูกเก็บรวบรวม: พฤติกรรมการใชเ้มาส์ (การเคล่ือนไหว สถานที่ และ
จ านวนคลิก) การกดปุ่ ม 
 

ส าหรับการสุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ชม HotJar จะบนัทึกขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเรา เช่น URL ที่อา้งอิงถึงและโดเมน 
หน้าเว็บที่เขา้ชม สถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ (เฉพาะประเทศ) ภาษาที่นิยมใช้เพื่อแสดงเว็บไซต์ วนัที่และเวลาที่เขา้ถึงหน้า
เวบ็ไซต ์
 

คุณอาจเลือกออกจากการเก็บขอ้มูลของคุณโดย HotJar ไดต้ลอดเวลา เมื่อไปท่ีเวบ็ไซตข์องเราโดยไปท่ีหนา้ 
 Opt-out (https://www.hotjar.com/opt -out) และคลิก 'ปิดการใชง้าน Hotjar' 
 

นอกเหนือจากคุกกี้ ท่ีใชซ่ึ้งอธิบายไวใ้นเคร่ืองมือวิเคราะห์แลว้ คุกกี้ เพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีจะถูกน ามาใช:้  
 

คุกกี ้ โดเมน วัตถุประสงค์/ฟังก์ช่ัน 

Language Cashbackworld คุกก้ีน้ีจะบนัทึกการตั้งค่าภาษาของผูใ้ชง้าน 

cookiesession1 Cashbackworld 
คุกก้ีน้ีใชเ้พ่ือแจกจ่ายการโหลดค าขอของ  HTTP 

ในโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่าย 

authSession Cashbackworld 
คุกก้ีท่ีสร้างข้ึนส าหรับช่วงเวลาของระยะเวลา

หน่ึงและมีหมายเลขช่วงเวลา 

authToken Cashbackworld 
คุกก้ีการตรวจสอบสิทธิท่ีสร้างข้ึนส าหรับ

ผูใ้ชง้านที่เข้าสู่ระบบเพื่อระบุเอกลักษณ์ของตน 

lyo_AT_cookie_privacystatement Cashbackworld 
คุกก้ีน้ีใชเ้พ่ือติดตามว่าผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ยินยอม

ให้ใชคุ้กก้ีหรือไม่ 

__RequestVerification_Token Cashbackworld 
น่ีคือคุกกี้ ที่ ต่อต้านการปลอมแปลงซ่ึงท า
หน้าที่ป้องกนัการโจมตีแบบ CSRF 

 

โปรดทราบว่า เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตมาตรฐานยอมรับคุกกี้ตามการตั้งค่าเร่ิมตน้ คุณยงัสามารถตั้งค่าเบราวเ์ซอร์ให้ปฏิเสธ
คุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทหรือถามคุณก่อนท่ีจะไดร้ับคุกกี้ใหม่ ค  าแนะน าท่ีเกี่ยวขอ้งมีให้โดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่
ภายใตเ้มนู "ช่วยเหลือ" ("Help") ในเมนูบาร์ นอกจากน้ี คุณยงัจะไดท้ราบวิธีการลบคุกกี้ ท่ีคุณไดร้ับไปแลว้ 
 
 

https://www.hotjar.com/opt-out
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โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้คุณลกัษณะทั้งหมดของเวบ็ไซตข์องเราได้หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้หรือคุกกี้บางประเภท
เท่านั้น 
 
การใชเ้วบ็ไซตข์องเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใชคุ้กกี้และเคร่ืองมือดงักล่าวขา้งตน้ 
 

4. การวัดผลด้วยการใช้ Facebook pixel  

ด้วยความยินยอมของคุณ เราจึงใช้ “Facebook Pixel” โดย Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,  
(“Facebook”) บนเวบ็ไซตข์องเรา น่ีเป็นคุกกี้ อีกชนิดหน่ึงท่ีจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณและสามารถเขา้ถึงไดใ้นภายหลงั 
ด้วยคุณสมบตัิน้ี การด าเนินการของผูใ้ช้งานสามารถติดตามว่าผูใ้ช้ได้เห็นหรือได้คลิกที่โฆษณาเฟซบุ๊ค ส่ิงน้ีช่วยให้เรา
สามารถติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาบนเฟซบุ๊ค เพื่อจุดประสงค์ด้านสถิติและการวิจยัตลาด  ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมใน
ลกัษณะน้ีจะไม่ถูกระบุตวัตน กล่าวคือ ไม่ได้ให้ขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวกบัตวัตนของผูใ้ชง้าน อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลจะถูกเก็บและ
ประมวลผลโดยทางเฟซบุ๊คเพื่อให้การเช่ือมต่อกับโปรไฟล์ผูใ้ช้ที่เกี่ยวขอ้งเป็นไปได้และทางเฟซบุ๊คสามารถใช้ขอ้มูลเพื่อ
จุ ด ป ร ะส ง ค์ ใ น ก า ร โฆษณ าข อ ง ตน เ อ ง ไ ด้ ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ลข อ ง เ ฟ ซบุ๊ ค
(https://www.facebook.com/about/privacy/) คุณสามารถอนุญาตให้เฟซบุ๊คและพนัธมิตรแสดงโฆษณาบนและนอกเฟซบุ๊ค
ได ้คุกกี้อาจถูกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ือวตัถุประสงคเ์หล่าน้ี ทั้งน้ีการเขา้ถึงเวบ็ไซต,์ การเขา้สู่ระบบ และหรือการใช้
เวบ็ไซต ์ถือว่าคุณยอมรับการใชง้าน visitor action pixel น้ีแลว้  
 

5. การแชร์ 
เวบ็ไซตจ์ะมีปุ่ม “แชร์” (“Share”) ส าหรับโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Twitter Inc., 795 Folsom St. , Suite 600, San Francisco, CA 
94107, USA, XING ซ่ึงด าเนินการโดย XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany,  LinkedIn Corporation , 
2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA 
และ Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA นอกจากน้ียังมีปุ่ม “แชร์” ส าหรับอีเมล ปุ่ ม 
“แชร์” น้ีสามารถรับรู้ไดจ้ากโลโกข้ององคก์รท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 

ปุ่ ม "แบ่งปัน" ทั้งหมดจะได้รับการตั้งค่าให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในการคุม้ครองขอ้มูล การเช่ือมต่อโดยตรงระหว่าง
เบราวเ์ซอร์และเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ห้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้น ๆ  จะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเม่ือคุณคลิกท่ีปุ่ม "แบ่งปัน" บนเวบ็ไซต์
น้ีเท่านั้น (และเฉพาะ) ตามท่ีผูใ้ห้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คไดอ้า้งไว ้จะไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนตวัโดยโซเชียลเน็ตเวร์ิค
โดยปราศจากการคลิกที่ปุ่ม "แบ่งปัน" ที่เกี่ยวขอ้งทั้งน้ี มีการรวบรวมและประมวลผลเฉพาะขอ้มูลของสมาชิกที่เขา้สู่ระบบ
เท่านั้น ซ่ึงรวมถึงที่อยู่ไอพี(IP Address) หากคุณไม่ตอ้งการเช่ือมโยงการเขา้ชมเว็บไซต์ของเรากับบญัชีผูใ้ช้งานโซเชียล
เน็ตเวิร์คที่เกี่ยวขอ้งโปรดออกจากระบบบญัชีผูใ้ชง้านของโซเชียลเน็ตเวิร์คดงักล่าว 
 

https://www.facebook.com/about/privacy/
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ณ ท่ีน้ี เราตอ้งการช้ีให้เห็นว่า ในฐานะผูใ้ห้บริการเวบ็ไซต ์ เราไม่ไดร้ับขอ้มูลใด ๆ เกี่ยวกบัเน้ือหาของขอ้มูลท่ีส่งและใช้งาน
โดยโซเชียลเน็ตเวิร์คส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการใช้ขอ้มูลโดยเครือข่ายสังคมโปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตวัของ
โซเชียลเน็ตเวิร์คทีอ่า้งถึง 
 

6. การใช้ข้อมูล 

เราใช้ขอ้มูลส่วนตวัของคุณให้เป็นไปตามกรณีของขอ้ก าหนดทางกฎหมายเท่านั้น เราเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล
ส่วนตวัที่คุณให้ไวก้บัเราเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกของแคชแบ็คเวิลด์และในระหว่างการเป็นสมาชิกของคุณ ในฐานะที่
เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางสัญญาของเรากบัคุณแต่เพียงผูเ้ดียว และนอกจากน้ีในกรณีที่คุณยินยอมอย่าง
ชดัเจน  
 
ตวัอย่างเช่น เราใช้ขอ้มูลของคุณในการติดต่อส่ือสารกับคุณเพ่ือยืนยนัตวัตนของคุณและมอบพ้ืนท่ีการเขา้สู่ระบบสมาชิก
ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของแคชแบ็คเวิลด์ , เพ่ือด าเนินการตามค าร้องของคุณและด าเนินการตามการส่ังซ้ือของคุณ 
ตลอดจนให้บริการดา้นต่างๆของเราแก่คุณ นอกจากน้ี เรายงัใชข้อ้มูลของคุณเพ่ือก าหนดและจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกบั
คุณ อนัเป็นผลมาจากการการเขา้ร่วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม 
 
หากคุณไดใ้ห้ความยินยอมแยกต่างหากน้ีแก่เรา เราจะใชข้อ้มูลของคุณเพื่อแจง้ให้คุณทราบเกี่ยวกบัขอ้เสนอและการส่งเสริม
การขายต่างๆของร้านคา้พนัธมิตรของเราเช่นกนั 
 

7. ความปลอดภัยของข้อมูลและการโอนข้อมูล 

เพื่อคุม้ครองขอ้มูลของคุณ เราใชม้าตรการที่รวมถึงการเขา้รหัสส าหรับการส่งขอ้มูล (การเขา้รหัส SSL) ไฟร์วอลล,์โปรแกรม
ป้องกันแฮ็กเกอร์ และมาตรการรักษาความปลอดภยัอนัทนัสมยัอ่ืนใด ส าหรับการส่ือสารทางอีเมล เราสามารถรับประกัน
ความปลอดภยัของขอ้มูลตามสถานะปัจจุบนัเท่านั้น 
 

ขอ้มูลของคุณถูกใชโ้ดยพ้ืนฐานโดยบริษทั เอ็มดบัเบ้ิลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ในฐานะที่เป็นเป็นคู่คา้ของสมาชิกที่ใช ้
mWS myWorld Solutions AG เป็นผูใ้ห้บริการ อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลส่วนตวัของคุณอาจถูกแบ่งปันกบั/ส่งต่อไปยงัผูใ้ห้บริการ
บางรายท่ีแสดงดา้นล่างและภายในกลุ่มมายเวิลด์: 
 

เราใชผู้ใ้ห้บริการบางรายในการจดัการบริการของเรา ส่ือสารกบัสมาชิก และจดัการกบัสถานะออนไลน์ของเรา เราขอรับรอง
ว่าเราไดเ้ลือกผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีอย่างรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าขอ้มูลไดร้ับการประมวลผลถูกตอ้งตามกฎหมายและปลอดภยั 
นอกจากน้ี เรายงัมีหน้าท่ีให้ผูใ้ห้บริการใช้ขอ้มูลส่วนตวัของคุณเฉพาะตามค าส่ังของเราส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะและ
เป็นไปตามตามกฎหมายไทยเท่านั้น การใชข้อ้มูลอ่ืนใดโดยผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีจะไดร้ับการยกเวน้ 
 

นอกจากน้ี เราจะแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวัของคุณเม่ือมัน่ใจว่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลที่จ าเป็นภายในกลุ่มมาย
เวิลด์ ในกรณีที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลและการจดัการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อให้บริการเฉพาะเจาะจง
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แก่คุณ บริษทัใด ๆ ของกลุ่มมายเวิลด์มีหนา้ท่ีต่อเราในการใชข้อ้มูลส่วนตวัของคุณเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในแต่ละกรณีและ
ตามกฎหมายไทยเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริการท่ีเกี่ยวขอ้งรวมถึงการติดต่อด้วยขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล 
SMS หรือขอ้ความแจ้งเตือน), ทางโทรสาร, ทางโทรศพัท์ หรือทางจดหมายแจง้เกี่ยวกับผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการขาย
ของร้านคา้พนัธมิตรซ่ึงระบุขอ้เสนอที่เหมาะสมกบัความสนใจของคุณ, การส ารวจความพึงพอใจ, การด าเนินงานสายด่วน 
และการท าธุรกรรมการประมวลผล หากและในกรณีที่จ าเป็น เพื่อการให้บริการเฉพาะส าหรับคุณ เราจะแจ้งให้ร้านคา้
พนัธมิตรทราบเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคน้ี์ ในทางกลบักนั ร้านคา้พนัธมิตรจะตอ้งใชข้อ้มูลส่วนตวั
ของคุณเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะในแต่ละกรณีและตามกฎหมายไทยเท่านั้น  
 

เราด าเนินงานในระดับสากล กิจกรรมทางธุรกิจ, โครงสร้างการจดัการ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคนิคของเราพน้เกิน
พรมแดนของประเทศ ดงันั้น เราจึงถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของคุณในต่างประเทศซ่ึงคุณไดย้ินยอมในการถ่านโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของคุณไปยงัสมาชิกในเขตเศรษฐกิจยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์และไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการคุม้ครองขอ้มูลเช่นเดียวกนั 
อย่างไรก็ตามหากขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปยงัประเทศอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เราจะขอความยินยอม
จากคุณก่อน 
 

เราจะไมแ่บ่งปันขอ้มูลส่วนตวัของคุณกบับุคคลอ่ืนใดนอกเหนือจากร้านคา้พนัธมิตร, ผูใ้ห้บริการ และ บริษทัต่าง ๆ ของมาย
เวิลด์ ที่อา้งถึงขา้งตน้ เวน้แต่คุณไดใ้ห้ความยินยอมแก่เรา 
 

8. สิทธิ์ในการเพิกถอน การได้รับแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการติดต่อ 
คุณมีตัวเลือกในการเพิกถอนความยินยอมของคุณเม่ือใดก็ได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์นี้ในอนาคตโดย
ไม่ได้ระบุเหตุผล การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะท าให้เราไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไป ถ้าคุณต้องการเพิกถอน
ความยินยอม โปรดส่งค าร้องของคุณที่เขียนป็นลายลักษณ์อักษร (ทางจดหมาย หรืออีเมล) ไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้: 
 

บริษทั เอ็มดบัเบ้ิลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ห้องอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
อีเมล: service.th@cashbackworld.com 

 
 

โปรดติดต่อเราตามท่ีอยู่น้ีหากคุณมีค าถามเกี่ยวกบัการใชข้อ้มูลส่วนตวัของคุณ หรือหากตอ้งการปรับปรุงหรือแกไ้ขขอ้มูล

ของคุณ 

เอกสารน้ีจัดท าขึ้นโดยมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หากมีความคลาดเคล่ือนระหว่างเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและเวอร์ชั่น

ภาษาไทยให้ยึดเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษเป็นหลกั 

mailto:service.th@cashbackworld.com

