นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่างเคร่ งครัดและมุ่งมัน่ ที่จะทาให้การใช้บริ การของเราเป็ นไป
อย่างปลอดภัย นอกจากนั้น เรายังมุ่งมัน่ ที่ จะปฏิบตั ิ ตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ จะอธิ บายถึงข้อมูลของคุณที่เรารวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นการนี้
รวมถึงวิธีที่เราคุม้ ครองข้อมูลของคุณ
เนื้อหา
1. ขอบเขตของการบังคับใช้
2. ข้อมูลใดที่จะถูกบันทึกไว้
3. คุกกี้และการติดตามเว็บไซต์
4. การวัดผลด้วยการโดยใช้ Facebook visitor action pixel
5. การแชร์
6. การใช้ขอ
้ มูล
7. ความปลอดภัยของข้อมูลและการส่ งต่อข้อมูล
8. สิ ทธิ ในการยกเลิก การได้รับแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการติดต่อ
. ขอบเขตของการบังคับใช้

1

นโยบายนี้ บงั คับใช้กบั นักการตลาดของไลโคเนทและบังคับใช้ ที่ http://www.lyconet.comโปรดทราบว่านโยบายนี้ ยงั รวมถึง
เว็บไซต์อื่นๆ และรวมถึงเว็บไซต์ในประเทศอื่นๆ ที่มีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูล
ในขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุ งบริ การของเรา เราอาจต้องแก้ไขและปรับปรุ ง นโยบายความเป็ นส่ วนตัวและ
ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณี น้ ีเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและขออนุญาตคุณอีกครั้งหนึ่ง
. ข้ อมูลใดที่จะถูกบันทึกไว้

2

ข้อมูลส่ วนตัวที่เราดาเนิ นการเกี่ยวกับคุณรวมถึงสถานการณ์ส่วนตัวหรื อสิ่ งใดๆ ที่เราได้รับจากคุณที่เกี่ยวเนื่ องกับการเป็ น
นักการตลาดไลโคเนทและอาจเป็ นข้อมูล ของคุณโดยตรงหรื อโดยอ้อม (เช่น ผ่านหมายเลขสมาชิกของคุณ) ข้อมูลดังกล่าว
รวมถึงหมายเลขสมาชิ ก ชื่ อเต็ม ตาแหน่ ง เพศ วันเกิด ที่อยู่ตามไปรษณี ย ์ ที่อยู่ตามพิกัด (ลองจิจูดและละติจูด) หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล รายละเอียดทางธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการช้อปปิ้ งที่เกี่ยวข้องกับการเป็ น
สมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ของคุณ (วันที่ซ้ื อ, สถานที่ซ้ื อ ,เวลาที่ซ้ื อ, จานวนเงินที่ซ้ื อ, สกุลเงิน, รถเข็นช้อปปิ้ ง, ประเภทธุ รกิจ,
ประเภทของการซื้ อ-ออนไลน์/ออฟไลน์, ที่ร้านเอสเอ็มอี(SME) ที่บริ ษทั ขนาดใหญ่(Key Account), ใช้เว้าเชอร์ , ใช้บตั รแคช
แบ็ค)
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. คุกกีแ้ ละการติดตามเว็บ
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เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ซ่ ึงเป็ นไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กที่บนั ทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ของคุณซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง คุกกี้
ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบริ การของเราและช่วยเราในการกาหนดเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ส่วนหนึ่ งส่ วนใดของเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนหรื อเข้าสู่ ระบบ ในกรณี น้ ี ข้อมูล
บางอย่างจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้และประสิ ทธิภาพของเว็บไซต์
ของเรา ตลอดจนเพื่อการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้งานของเราได้ ด้วยเหตุน้ ี เราจึงบันทึกแลประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ไอพี(IP address)ของคุณ เวลาและระยะเวลาการเข้าชม จานวนการเข้าชม การใช้รูปแบบออนไลน์ของคุณ
การตั้งค่าการค้นหาของคุณ การตั้งค่ามุมมองของคุณ และการตั้งค่าโปรดของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุกกี้จะถูกเก็บไว้
ในช่วงต่าง ๆ ของระยะเวลาต่าง ๆ คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้จะถูกลบโดยอัตโนมัติทนั ทีที่คุณออกจากเว็บไซต์ ("คุกกี้เซสชัน่ ")
(Session Cookies) เราทาบันทึกทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและทุกครั้งที่ผใู ้ ช้งานเปิ ดไฟล์ที่เก็บไว้บนเว็บไซต์ ทั้งนี้
คุ ก กี้ ที่ เ ราก าหนดไว้มี ไ ว้เ พื่ อ เป็ นข้อ มู ล ของเราเท่ า นั้ น และได้ รั บ การประมวลผลโดย mWS myWorld Solutions AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria ในนามของ บริ ษทั ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อประเมินข้อมูลที่เก็บรวบรวม
เราใช้จาวาสคริ ปต์ (JavaScript) เพื่อบันทึกพฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการปรับปรุ งบริ การเว็บของ
เราให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งานของเราในการดาเนิ นการดังกล่าว เราจะกาหนดชนิ ดของเบราเซอร์ ที่ต้ งั เวลา
และระยะเวลาการใช้งานของคุณ URL ชื่อหน้าเว็บ และเว็บไซต์ที่นาคุณไปยังหน้าของเรา คุณสามารถหยุดเราจากการบันทึก
ข้อมูลนี้ได้โดยการปิ ดการใช้จาวาสคริ ปต์ (JavaScript) โดยตรงในเบราเซอร์ของคุณ
นอกจากนี้เรายังใช้เครื่ องมือดังต่อไปนี้ :
Google Analytics
เครื่ องมือวิเคราะห์เว็บโดย Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า
"Google" เพื่อบันทึกกิจกรรมออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราและกาหนดจานวนผูใ
้ ช้งานที่เข้ามาเยีย่ มชมเนื้ อหาของเรา
เนื้อหาใดในหน้าของเราที่มีผเู ้ ข้าชมและมีการเข้าชมกี่ครั้ง กาประเมินผลทาได้โดยไม่ระบุตวั ตน คุกกี้ของ Google Analytics
รวมถึงเครื่ องมือ "ที่อยู่ ไอพี แบบไม่ระบุตวั ตน" ของ Google Analytics และข้อมูลการใช้งานมักจะถูกส่งไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริ กาและเก็บไว้ที่นนั่ สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูที่
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google Analytics มีตว
ั เลือกในการเลือกออกจากการเก็บข้อมูล
Piwik Open Analytics Platform
แพลตฟอร์มนี้ทาให้เราสามารถบันทึกกิจกรรมออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราและกาหนดจานวนผูใ้ ช้งานที่กาลังเยีย่ ม
ชมเราทางออนไลน์, เนื้ อหาใดที่ได้ดูบนเว็บไซต์ของเราและความถี่ในการเข้าชม โดยที่การประเมินผลทาได้โดยไม่ระบุ
ตัวตน คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://piwik.org/faq/
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Google AdWords
เครื่ องมือนี้ ใช้เพื่อบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (remarketing) ใน Google และในเครื อข่ายดิส
เพลย์ (Display Network) เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ ของคุณจะบันทึกคุกกี้ที่อนุญาตให้คุณซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าชมได้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ที่เป็ นเครื อข่ายโฆษณาของ Google ในหน้าเหล่านี้ โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาที่คุณเคยเข้าชมในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้
ฟั งก์ชนั่ remarketing ของ Google สามารถแสดงให้คุณเห็นในฐานะผูเ้ ข้าชมได้ คุณสามารถเลือกการยกเลิก(opt out) การ
รวบรวมข้อมูลโดย Google AdWords ได้ที่เว็บไซต์ http://www.google.com/settings/ads
Google AdWords conversion tracking
เราใช้ขอ้ มูลนี้ เพื่อสร้างสถิติการแปลงที่วดั ประสิ ทธิ ภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของเรา คุกกี้ของการติดตามการแปลง
จะมีการตั้งค่าเมื่อผูใ้ ช้งานคลิกลงบนโฆษณาที่วางโดย Google ทั้งนี้ ตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Google จะไม่
มีการประมวลผลข้อมูลส่ วนตัว หากคุณไม่ ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการติดตาม คุณสามารถเลือกออกจากการใช้งานนี้ ได้ดว้ ย
การปิ ดใช้งานคุกกี้ Google conversion trackingในการตั้งค่าการใช้งานของอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ของคุณ
Salesforce Marketing Cloud
เราใช้ขอ้ มูลนี้ เพื่อบันทึกพฤติกรรมของคุณในเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยให้เรา
สามารถกาหนดจานวนผูใ้ ช้งานที่เข้าชมเนื้ อหาของเราทางอินเทอร์เน็ตและความถี่ในการเข้าชม การประเมินผลทาได้โดยไม่
ระบุตวั ตนและจะถูกใช้โดยอัตโนมัติโดยเครื่ องมือคาดการณ์(predictive intelligence)เพื่อปรับปรุ งการนาเสนอผลิตภัณฑ์ของ
เรา สาหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของผูใ้ ช้งานบนเว็บไซต์จะถูกบันทึกเพื่อปรับปรุ งประสบการณ์
ของผูใ้ ช้และใช้เพื่อแสดงเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง คุกกี้ Salesforce มักจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Salesforce ในสหรัฐอเมริ กาและเก็บ
ไว้ที่นนั่
Hotjar
เรารวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลส่ วนตัว รวมทั้งข้อมูลบันทึกการเข้าใช้อินเทอร์ เน็ตมาตรฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับรู ปแบบ
พฤติกรรมของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา การดาเนิ นการนี้ จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีข้ ึน
ให้แก่คุณ ระบุความพึงพอใจ วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค วิเคราะห์แนวโน้มและปรับปรุ งเว็บไซต์ของเรา
ข้อมูลต่อไปนี้ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ ของคุณ อาจถูกเก็บรวบรวม: ที่อยู่ไอพี(IP address) ของอุปกรณ์ (ที่เก็บและ
จัด เก็ บ ในรู ปแบบที่ ไ ม่ ร ะบุ ตัว ตน) ความละเอี ย ดหน้ า จออุ ป กรณ์ ประเภทอุ ป กรณ์ (ตั ว ระบุ อุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ ซ้ ากั น )
ระบบปฏิบตั ิการ และชนิดของเบราเซอร์ ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (เฉพาะประเทศ) ภาษาที่นิยมใช้เพื่อแสดงบนเว็บไซต์ของ
เรา ข้อมูลต่อไปนี้ ที่เกี่ยวกับการโต้ตอบของผูใ้ ช้งานจะถูกเก็บรวบรวม: พฤติกรรมการใช้เมาส์ (การเคลื่อนไหว สถานที่ และ
จานวนคลิก) การกดปุ่ ม
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สาหรับการสุ่ มตัวอย่างผูเ้ ข้าชม HotJar จะบันทึกข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเรา เช่น URL ที่อา้ งอิงถึงและโดเมน
หน้าเว็บที่เข้าชม สถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ (เฉพาะประเทศ) ภาษาที่นิยมใช้เพื่อแสดงเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่เข้าถึ งหน้า
เว็บไซต์
คุณอาจเลือกออกจากการเก็บข้อมูลของคุณโดย HotJar ได้ตลอดเวลา เมื่อไปที่เว็บไซต์ของเราโดยไปที่หน้า
https://www.hotjar.com/opt-out และคลิก 'ปิ ดการใช้งาน Hotjar'

Opt-out

ตรง

นอกเหนือจากคุกกี้ที่ใช้ซ่ ึงอธิบายไว้ในเครื่ องมือวิเคราะห์แล้ว คุกกี้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะถูกนามาใช้:
คุกกี้

โดเมน

Language

Lyconet

วัตถุประสงค์ /ฟังก์ ชั่น
คุกกี้น้ ีจะบันทึกการตั้งค่าภาษาของผูใ้ ช้งาน
คุกกี้น้ ีใช้เพื่อแจกจ่ายการโหลดคาขอของ

cookiesession1

Lyconet

HTTP

ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครื อข่าย

คุกกี้ที่สร้างขึ้นสาหรับช่วงเวลาของระยะเวลา
authSession

Lyconet

หนึ่งและมีหมายเลขช่วงเวลา
คุกกี้การตรวจสอบสิ ทธิที่สร้างขึ้นสาหรับ

authToken

Lyconet

ผูใ้ ช้งานที่เข้าสู่ระบบเพื่อระบุเอกลักษณ์ของตน
คุกกี้น้ ีใช้เพื่อติดตามว่าผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ยินยอม

lyo_AT_cookie_privacystatement

Lyconet

ให้ใช้คุกกี้หรื อไม่

__RequestVerification_Token

Lyconet

นี่คือคุกกี้ที่ต่อต้านการปลอมแปลงซึ่งทา
หน้าที่ป้องกันการโจมตีแบบ CSRF

โปรดทราบว่า เบราว์เซอร์ อินเทอร์ เน็ตมาตรฐานยอมรับคุกกี้ตามการตั้งค่าเริ่ มต้น คุณยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ ให้ปฏิเสธ
คุกกี้ท้ งั หมดหรื อคุกกี้บางประเภทหรื อถามคุณก่อนที่จะได้รับคุกกี้ใหม่ คาแนะนาที่เกี่ยวข้องมีให้โดยเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่
ภายใต้เมนู "ช่วยเหลือ" ("Help") ในเมนูบาร์ นอกจากนี้ คุณยังจะได้ทราบวิธีการลบคุกกี้ที่คุณได้รับไปแล้ว
โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้หรื อคุกกี้บางประเภท
เท่านั้น การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้และเครื่ องมือดังกล่าวข้างต้น
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การวัดผลด้วยการใช้ Facebook pixel
ด้วยความยินยอมของคุ ณ เราจึ ง ใช้ “Facebook Pixel” โดย Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
(“Facebook”) บนเว็บไซต์ของเรา นี่เป็ นคุกกี้อีกชนิดหนึ่งที่จดั เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ของคุณและสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง
ด้วยคุณสมบัติน้ ี การดาเนิ นการของผูใ้ ช้งานสามารถติดตามว่าผูใ้ ช้ไ ด้เห็นหรื อได้คลิกที่ โฆษณาเฟซบุ๊ค สิ่ งนี้ ช่วยให้เรา
สามารถติดตามประสิ ทธิ ภาพของโฆษณาบนเฟซบุ๊ค เพื่อจุดประสงค์ดา้ นสถิติและการวิจยั ตลาด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมใน
ลักษณะนี้ จะไม่ถูกระบุตวั ตน กล่าวคือ ไม่ได้ให้ขอ้ มูลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวตนของผูใ้ ช้งาน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะถูกเก็บและ
ประมวลผลโดยทางเฟซบุ๊คเพื่อให้การเชื่อมต่อกับโปรไฟล์ผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้องเป็ นไปได้และทางเฟซบุ๊คสามารถใช้ขอ้ มูลเพื่อ
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด้ ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง เ ฟ ซ บุ๊ ค
(https://www.facebook.com/about/privacy/) คุณสามารถอนุญาตให้เฟซบุ๊คและพันธมิตรแสดงโฆษณาบนและนอกเฟซบุ๊ค
ได้ คุกกี้อาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ทั้งนี้การเข้าถึงเว็บไซต์, การเข้าสู่ระบบ และหรื อการใช้
เว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน visitor action pixel นี้แล้ว
4.

. การแชร์
เว็บไซต์จะมีปุ่ม “แชร์” (“Share”) สาหรับโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Twitter Inc., 795 Folsom St. , Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA, XING ซึ่งดาเนินการโดย 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 นอกจากนี้ยงั มีปุ่ม “แชร์” สาหรับอีเมล ปุ่ ม
“แชร์” นี้สามารถรับรู ้ได้จากโลโก้ขององค์กรที่กล่าวมาข้างต้น
5

ปุ่ ม "แบ่งปั น" ทั้งหมดจะได้รับการตั้งค่าให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในการคุม้ ครองข้อมูล การเชื่ อมต่อโดยตรงระหว่าง
เบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ ห้บริ การโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้น ๆ จะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "แบ่งปัน" บนเว็บไซต์
นี้เท่านั้น (และเฉพาะ) ตามที่ผใู ้ ห้บริ การโซเชียลเน็ตเวิร์คได้อา้ งไว้ จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยโซเชียลเน็ตเวิร์ค
โดยปราศจากการคลิกที่ปุ่ม "แบ่งปัน" ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ มีการรวบรวมและประมวลผลเฉพาะข้อมูลของสมาชิกที่เข้าสู่ ระบบ
เท่านั้น ซึ่ งรวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) หากคุณไม่ตอ้ งการเชื่ อมโยงการเข้าชมเว็บไซต์ของเรากับบัญชี ผูใ้ ช้ งานโซเชียล
เน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องโปรดออกจากระบบบัญชีผใู ้ ช้งานของโซเชียลเน็ตเวิร์คดังกล่าว
ณ ที่น้ ี เราต้องการชี้ให้เห็นว่า ในฐานะผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์ เราไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเนื้ อหาของข้อมูลที่ส่งและใช้งาน
โดยโซเชียลเน็ตเวิร์คสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลโดยเครื อข่ายสังคมโปรดดูที่นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ
โซเชียลเน็ตเวิร์คที่อา้ งถึง
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. การใช้ ข้อมูล

6

เราใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของคุณ ให้เป็ นไปตามกรณี ของข้อกาหนดทางกฎหมายเท่านั้น เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ส่วนตัวที่คุณให้ไว้กบั เราเมื่อคุณลงทะเบียนเป็ นนักการตลาดของไลโคเนทและในระหว่างการเป็ นสมาชิกของคุณ ในฐานะที่
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางสัญญาของเรากับคุณแต่เพียงผูเ้ ดียว และนอกจากนี้ ในกรณี ที่คุณยินยอมอย่าง
ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น เราใช้ขอ้ มูลของคุณในการติดต่อสื่ อสารกับคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและมอบพื้นที่การเข้าสู่ ระบบของคุณบน
เว็บไซต์ของไลโคเนท, เพื่อดาเนิ นการตามคาร้องของคุณและดาเนิ นการตามการสัง่ ซื้อของคุณ ตลอดจนให้บริ การด้านต่างๆ
ของเราแก่คุณ นอกจากนี้ เรายังใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อกาหนดและจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเป็ นผลมาจากการ
ดาเนินงานเป็ นนักการตลาดของไลโคเนท
หากคุณได้ให้ความยินยอมแยกต่างหากนี้ แก่เรา เราจะใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอและการส่ งเสริ ม
การขายต่างๆของร้านค้าพันธมิตรของเราเช่นกัน
. ความปลอดภัยของข้ อมูลและการโอนข้ อมูล
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เพื่อคุม้ ครองข้อมูลของคุณ เราใช้มาตรการที่รวมถึงการเข้ารหัสสาหรับการส่งข้อมูล (การเข้ารหัส SSL) ไฟร์วอลล์,โปรแกรม
ป้ องกันแฮ็กเกอร์ และมาตรการรักษาความปลอดภัยอันทันสมัยอื่นใด สาหรับการสื่ อสารทางอีเมล เราสามารถรับประกัน
ความปลอดภัยของข้อมูลตามสถานะปัจจุบนั เท่านั้น
ข้อมูลของคุณถูกใช้โดยพื้นฐานโดยบริ ษทั ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะที่เป็ นเป็ นคู่สัญญาของนักการตลาดไล
โคเนทที่ใช้ mWS myWorld Solutions AG เป็ นผูใ้ ห้บริ การ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่ วนตัวของคุณอาจถูกแบ่งปันกับ/ส่ งต่อไป
ยังผูใ้ ห้บริ การบางรายที่แสดงด้านล่างและภายในกลุ่มบริ ษทั ไลโคเนท, กลุ่มบริ ษทั ไลโอเนส และกลุ่มบริ ษทั มายเวิลด์:
เราใช้ผใู ้ ห้บริ การบางรายในการจัดการบริ การของเรา สื่ อสารกับสมาชิก และจัดการกับสถานะออนไลน์ของเรา เราขอรับรอง
ว่าเราได้เลือกผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการประมวลผลถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัย
นอกจากนี้ เรายังมี หน้าที่ ให้ผูใ้ ห้บริ การใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของคุณเฉพาะตามคาสั่งของเราสาหรั บวัตถุประสงค์เฉพาะและ
เป็ นไปตามตามกฎหมายไทยเท่านั้น การใช้ขอ้ มูลอื่นใดโดยผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้จะได้รับการยกเว้น
นอกจากนี้ เราจะแบ่งปั นข้อมูลส่ วนตัวของคุณเมื่ อมัน่ ใจว่าจะมี มาตรการรั กษาความปลอดภัยข้อมูลที่จาเป็ นภายในกลุ่ม
บริ ษทั ไลโคเนท ในกรณี ที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและการจัดการทางอิเล็กทรอนิ กส์หรื อเพื่อให้บริ การ
เฉพาะเจาะจงแก่คุณ บริ ษทั ใด ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ไลโคเนทมีหน้าที่ต่อเราในการใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะในแต่ละกรณี และตามกฎหมายไทยเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริ การที่เกี่ยวข้องรวมถึงการติดต่อด้วยข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล SMS หรื อข้อความแจ้งเตือน), ทางโทรสาร , ทางโทรศัพท์ หรื อทางจดหมายแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หน้า 6

และการส่ งเสริ มการขายของร้านค้าพันธมิตรซึ่ งระบุขอ้ เสนอที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ, การสารวจความพึงพอใจ,
การดาเนินงานสายด่วน และการทาธุรกรรมการประมวลผล
กลุ่มบริ ษทั ไลโคเนทดาเนินงานในระดับสากล กิจกรรมทางธุรกิจ , โครงสร้างการจัดการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิ ค
ของเราพ้นเกินพรมแดนของประเทศ ดังนั้น เราจึงถ่ายโอนข้อมูลส่ วนตัวของคุณในต่างประเทศซึ่งคุณได้ยินยอมในการถ่าน
โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังสมาชิกในเขตเศรษฐกิจยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์และไปยังประเทศอื่น ๆ ที่มีการคุม้ ครอง
ข้อมูลเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปยังประเทศอื่นนอกเหนื อจากที่ได้กล่าวมานี้ เราจะ
ขอความยินยอมจากคุณก่อน
เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผูใ้ ห้บริ การและกลุ่มบริ ษทั ต่าง ๆ ของไลโคเนทที่อา้ งถึง
ข้างต้น เว้นแต่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา
. สิทธิ์ในการเพิกถอน การได้ รับแจ้ ง การเปลีย่ นแปลงข้ อมูล และการติดต่ อ
คุณมีตัวเลือกในการเพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ เกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลส่ วนตัวของคุณในเว็บไซต์ นี้ในอนาคตโดย
ไม่ ได้ ระบุเหตุผล การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะทาให้ เราไม่ มีสิทธิ์ใช้ ข้อมูลของคุณอีกต่ อไป ถ้ าคุณต้ องการเพิกถอน
ความยินยอม โปรดส่ งคาร้ องของคุณที่เขียนป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ทางจดหมาย หรื ออีเมล) ไปยังที่อยู่ดังต่ อไปนี:้
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บริ ษทั ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จากัด
ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
อีเมล: international@lyconet.com
โปรดติดต่อเราตามที่อยู่น้ ี หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของคุณ หรื อหากต้องการปรับปรุ งหรื อแก้ไขข้อมูล
ของคุณ
เอกสารนี้ จัดท าขึ้ นโดยมี ต้นฉบับ เป็ นภาษาอัง กฤษ หากมี ค วามคลาดเคลื่ อนระหว่า งเวอร์ ชั่นภาษาอัง กฤษและเวอร์ ชั่น
ภาษาไทยให้ยดึ เวอร์ชนั่ ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
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