นโยบายการใช้คกุ กี้
บริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษทั ฯ”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัวและมุ่งมันที
่ จ่ ะคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อการให้บริการทีม่ คี ุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์การ
ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cataler.co.th หรือบนแพลทฟอร์มอื่น ๆ บนอินเตอร์เน็ต เช่น เพจเฟสบุ๊ค
(facebook fanpage) บัญชีไลน์ (official line account) ของบริษทั ฯ เป็ นต้น (เรียกรวมกันว่า ”เว็บไซต์”) บริษทั ฯ อาจ
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอ่นื ใด
ที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถอานวยความสะดวกในการใช้งาน
เว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผูใ้ ช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน
นโยบายคุกกีฉ้ บับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
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คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กทีป่ ระกอบด้วยส่วนของข้อมูลทีม่ าจากการดาวน์โหลดทีอ่ าจถูกเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่านเมื่อท่านเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริษทั
ฯ โดยทีเ่ ครื่องเซิรฟ์ เวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจาของหน้าเว็บ
การทางานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเยีย่ มชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดย
อัตโนมัติ โดยการบันทึกการตัง้ ค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจาการตัง้ ค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทาให้การเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของท่านในครัง้ ต่อไปเป็ นไปอย่างสะดวก และมีประโยชน์ต่อท่านมากยิง่ ขึน้
 ชื่อ ทีอ
่ ยู่ อีเมล รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์
 อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดทีท
่ ่านเข้าสูเ่ ว็บไซต์
 ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์
 วันทีแ
่ ละเวลาทีท่ ่านเข้าสูเ่ ว็บไซต์
 ทีอ
่ ยู่ของเว็บไซต์อ่นื ทีเ่ ชื่อมโยงท่านเข้าสูเ่ ว็บไซต์ของเรา และ
 หน้าเว็บทีท
่ ่านเข้าเยีย่ มชม รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บทีท่ ่านเยีย่ มชมและระยะเวลาทีท่ ่านใช้ในการเยีย่ มชม
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การใช้งานคุกกี้
ประเภทของคุกกีท้ เ่ี ราใช้และในการใช้คุกกีด้ งั กล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จากัดเพียง รายการต่อไปนี้
คุกกี้ประเภทที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกีป้ ระเภทนี้มคี วามสาคัญต่อการ
ทางานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ท่ที าให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่ าง
ปลอดภัย
 คุก กี้ เ พื่ อ การวิ เ คราะห์/ วัด ผลการท างานของเว็บ ไซต์ (Site Analytical/Performance Cookies): คุ ก กี้
ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลทางสถิตแิ ละนับจานวนผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เรา
ทราบถึงพฤติกรรมในวิธกี ารเยีย่ มชมเว็บไซต์ เพื่อ ให้เข้าใจความสนใจของผูใ้ ช้และปรับปรุงการทางานของ
เว็บไซต์ให้มคี ุณภาพดีและอานวยความสะดวกให้ท่านค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการได้ง่ายขึน้
 คุกกี้เพื่อการทางานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies): คุกกีป
้ ระเภทนี้ใช้ในการจดจาตัวเมื่อท่าน
กลับมาใช้งานเว็บไซต์อกี ครัง้ ซึง่ จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหา ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจาการตัง้ ค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมภิ าค หรือขนาดของตัวอักษรที่
ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
โปรดทราบว่าคุกกีบ้ างประเภทในเว็บไซต์น้ีจดั การโดยบุคคลทีส่ าม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทางานต่าง
ๆ อาทิ วิดโี อ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยีย่ มชม
เว็บ ไซต์ เป็ น ต้น คุ ก กี้เ หล่ า นี้ มกั จะเป็ น คุก กี้เ พื่อ การวิเ คราะห์/ วัด ผลการทางาน หรือ คุ ก กี้เพื่อปรับเนื้อ หาเข้ากับ
กลุ่มเป้ าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกีแ้ ละนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ าม เพื่อให้เข้าใจ
ถึงวิธกี ารทีบ่ ุคคลทีส่ ามอาจนาข้อมูลของท่านไปใช้


การตัง้ ค่าคุกกี้
ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ลบคุกกี้ซ่งึ ถูกตัง้ ค่าไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ท่านสามารถดาเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตัง้ ค่าคุกกีห้ รือตัง้ ค่าบราวเซอร์ของท่าน เช่น
ห้ามการติดตัง้ คุกกีล้ งบนอุปกรณ์ของท่านโดยการปิ ดการใช้งานคุกกีด้ งั กล่าว อย่างไรก็ตาม การตัง้ ค่าคุกกีด้ งั กล่าวอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เนื่องจากท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่
สามารถเก็บข้อมูลการตัง้ ค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่ง ผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่
อาจทาให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
ประกาศความเป็ นส่วนตัว
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวของบริษทั ฯ ที่ http://www.cataler.co.th ซึง่ เผยแพร่อยูบ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยนโยบายการใช้
คุกกีน้ ้ถี อื เป็ นส่วนหนึ่งของประกาศความเป็ นส่วนตัวของบริษทั ฯ
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การแก้ไขนโยบายคุกกี้
เราขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยีย่ มชมเว็บไซต์น้เี ป็ นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
์
รวมถึงข้อมูลเพิม่ เติมอื่น ๆ เนื่องจากเราจะปรับปรุงข้อมูลทีอ่ ยู่บนเว็บไซต์ให้เป็ นปั จจุบนั
การจัดการกับเรือ่ งร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่านสามารถติดต่อบริษทั ฯ เพื่อร้องเรียนเกีย่ วกับวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ทช่ี ่องทาง ดังต่อไปนี้
 ติดต่อที่ : บริษทั แคททาเลอร์(ประเทศไทย)จากัด
 อีเมล : ctchr@cataler.co.th
 หมายเลขโทรศัพท์ : 033-103-770-97
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