ปรับปรุ งครั้งล่าสุ ด: 1 พฤศจิกายน 2560
คำประกำศนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว
เรำ Infinitus Health Products (Thailand) Co., Limited (“INFINITUS”)
ให้ ควำมสำคัญกับควำมเป็ นส่ วนตัวของลูกค้ ำของเรำอย่ ำงยิง่ และเรำจะเก็บและใช้ ข้อมูลส่ วนตัวของคุณตำมที่ระบุด้ำนล่ ำงเท่ ำนั้น
การปกป้องข้อมูลเป็ นเรื่ องของความเชื่อมัน่ และความเป็ นส่วนตัวของคุณมีความสาคัญต่อเรา
เราจะเก็บข้อมูลส่ วนตัวของคุณเฉพาะสิ่ งที่เรามีความจาเป็ นที่จะต้องเก็บข้อมูลนั้นเท่านั้น
และเราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เราจาเป็ นตามกฎหมาย หรื อเท่าที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเก็บข้อมูลนั้น
คุณสามารถเยีย่ มชมเว็บไซต์และเปิ ดดูได้โดยไม่จาเป็ นต้องให้รายละเอียดส่ วนตัว ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์
คุณจะยังคงอยูใ่ นสถานะไม่ระบุชื่อ
และไม่วา่ ในเวลาใดก็ตามเราจะไม่สามารถระบุตวั ตนของคุณได้เว้นแต่คุณมีบญั ชี อยูบ่ นเว็บไซต์และเข้าสู่ ระบบด้วยชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่านของคุณ
หากคุณมีความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดส่ งถึงเราได้ที่ที่อยูข่ องเรา หรื อส่ งอีเมลถึงเราที่ cs.global@infinitus-int.com
หรื อคุณสามารถโทรหาเราได้ที่ 001 8008523978 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. วันจันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
คาประกาศด้านความเป็ นส่ วนตัวของเราเป็ นไปตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
และร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ งขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาโดยรัฐบาลไทย
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนตัว
INFINITUS ไม่ขาย แบ่งปั น หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าที่เก็บรวบรวมทางออนไลน์กบั บุคคลภายนอก
จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวที่เก็บรวบรวมได้ทางออนไลน์เฉพาะภายในกลุ่มองค์กรของเราเพื่อการใช้งานภายในเท่านั้น
เมื่อคุณสร้างบัญชี INFINITUS ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงข้อมูลส่ วนตัวต่อไปนี้ ของคุณ:








ชื่อ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหมายเลขใบอนุญาตทางาน
ที่อยูส่ าหรับเรี ยกเก็บเงิน/ที่อยูส่ าหรับจัดส่ ง
ที่อยูอ่ ีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
วันเกิด
เพศ

ข้ อมูลส่ วนตัวที่เรำเก็บรวบรวมจำกคุณจะนำมำใช้ ในลักษณะดังต่ อไปนีบ้ ำงส่ วนหรื อทั้งหมด:
(ก) เพื่อจัดส่ งผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซ้ื อจาก INFINITUS
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เพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณทราบ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้า
เพื่อให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณ
เพื่อประมวลผลคาสัง่ ซื้ อของคุณ และเพื่อให้บริ การและข้อมูลที่นาเสนอผ่านเว็บไซต์และตามที่คุณได้ขอมา
นอกจากนี้ ข้อมูลที่คุณให้แก่เราจะนามาใช้ในการจัดการบัญชี ที่คุณมีอยูก่ บั เรา;
ตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่สงั่ ซื้ อทางออนไลน์;
ทาความเข้าใจและปรับปรุ งความสามารถการใช้งานและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคบนเว็บไซต์ของเรา; ระบุผเู้ ยีย่ มชมบนเว็บไซต์ของเรา;
ดาเนินการวิจยั เกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้ของเรา;
ส่งข้อมูลที่เราคิดว่าคุณอาจพบว่าเป็ นประโยชน์หรื อที่คุณขอจากเราให้แก่คุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา;
หากคุณได้ระบุวา่ คุณไม่คดั ค้านที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ;
(ฉ) เราอาจส่ งต่อชื่อและที่อยูข่ องคุณให้กบั บุคคลภายนอกเพื่อดาเนิ นการจัดส่ งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ (ตัวอย่างเช่น
ให้กบั ผูข้ นส่งหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของเรา) และในการดาเนิ นการดังกล่าว INFINITUS
จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมดสาหรับการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวโดยผูข้ นส่ งหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าที่ได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องของเรา;
(ช) เมื่อคุณลงทะเบียนเป็ นผูใ้ ช้บนเว็บไซต์ INFINITUS
เราจะยังใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของคุณเพื่อส่ งวัสดุส่งเสริ มการขายและ/หรื อการตลาดให้กบั คุณในบางครั้งคราว
คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลด้านการตลาดได้ทุกเมื่อโดยใช้ฟังก์ชนั ยกเลิกการรับข้อมูลที่อยูใ่ นวัสดุการตลาดแบบอิเล็กทรอนิ กส์
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

การชาระเงินที่คุณดาเนิ นการผ่านเว็บไซต์จะได้รับการประมวลผลโดยผูใ้ ห้บริ การระบบการชาระเงินที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องจาก
INFINITUS คุณต้องส่ งเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เราหรื อเว็บไซต์เท่านั้น และแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจมีการเก็บรายละเอียดคาสั่งซื้ อของคุณไว้ แต่เราไม่สามารถเรี ยกใช้รายละเอียดเหล่านั้นได้โดยตรงด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม คุณอาจเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยการเข้าสู่ ระบบในบัญชี ของคุณบนเว็บไซต์
คุณสามารถดูรายละเอียดคาสัง่ ซื้ อของคุณที่ดาเนิ นการแล้วเสร็ จ, ที่เปิ ดอยู,่ และที่จะจัดส่ งในไม่ชา้ และจัดการรายละเอียดที่อยูข่ องคุณ,
รายละเอียดธนาคาร และจดหมายข่าวใด ๆ ที่คุณอาจตกลงที่จะรับได้ที่นี่ คุณรับรองว่าจะรักษาข้อมูลที่เข้าถึงเป็ นส่ วนตัวนี้ ให้เป็ นความลับ
และไม่ให้บคุ คลภายนอกอื่นใดสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ ได้ เราไม่สามารถรับความรับผิดใด ๆ จากการใช้รหัสผ่านในทางที่ผิดได้
เว้นแต่การนาไปใช้ในทางที่ผิดนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรื อการประพฤติผิดของเรา
คำประกำศเกีย่ วกับกำรส่ งข้ อมูล
ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณให้แก่เราจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็ นความลับและได้รับการป้ องกัน เราอาจให้ ส่งต่อ
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กบั บุคคลภายนอกด้านล่างนี้ หนึ่ งรายหรื อมากกว่านั้น (ในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ)
เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวแล้วก่อนหน้านี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนตัว: บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของเรา เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์/การให้บริ การของ INFINITUS;
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องใช้ขอ้ มูลของคุณกับผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์เพื่อเปิ ดใช้งาน ลงทะเบียน และปรับปรุ งผลิตภัณฑ์);
บุคคลที่ช่วยเราในการดาเนิ นการนโยบายความเป็ นส่ วนตัว;
ตัวแทน ผูร้ ับเหมา หรื อผูใ้ ห้บริ การที่ให้บริ การแก่เราในด้านการจัดการ การประมวลผลคาสัง่ ซื้ อ การจัดการการชาระเงิน การอ้างอิงเครดิต
การติดตามการชาระเงินล่าช้า และการดาเนิ นธุรกิจของเรา;
(จ) บุคคลและบริ ษทั ที่มีภาระผูกพันตามสัญญาปกปิ ดความลับกับเรา; และ
(ฉ) บุคคลที่เรามีภาระผูกพันที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ตามกฎหมายที่บงั คับใช้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
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กำรแก้ไขปรับปรุงข้ อมูลส่ วนตัวของคุณ
คุณสามารถแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลส่ วนตัวของคุณได้ทุกเมื่อโดยเข้าถึงบัญชี ของคุณบนเว็บไซต์ INFINITUS
ควำมปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนตัวของคุณ
INFINITUS รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาจะได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย เราปกป้ องข้อมูลส่ วนตัวของคุณโดยการ:
(ก) จากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ; และ
(ข) คงไว้ซ่ ึ งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
INFINITUS ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) แบบ 256
บิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเมื่อประมวลผลรายละเอียดทางการเงินของคุณ หากคุณยกเลิกการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายของ INFINITUS
ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่บริ ษทั เก็บไว้ก่อนหน้าจะถูกทาลายอย่างปลอดภัยตามหลักปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนตัว
เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรอื่นใดนอกเหนื อจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซ้ื อจากเว็บไซต์ INFINITUS โดยตรง
เว้นแต่กฎหมายกาหนดให้ดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นตามคาประกาศเกี่ยวกับการส่ งข้อมูลส่ วนตัวของเราข้างต้น
เมื่อคุณเยีย่ มชม INFINITUS
เซิร์ฟเวอร์ของบริ ษทั ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ ของคุณส่ งโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเยีย่ มชมเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง:
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ;
ประเภทเบราว์เซอร์ ;
เว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่คุณจะมาที่เว็บไซต์ของเรา;
หน้าเพจภายใน INFINITUS ที่คุณเยีย่ มชม; และ
ระยะเวลาที่คุณใช้ในหน้าเพจเหล่านั้น รายการและข้อมูลที่คน้ หาบนเว็บไซต์ของเรา วันที่และเวลาที่เข้าถึง และสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยเราปรับปรุ งเว็บไซต์ของเรา และบริ การและผลิตภัณฑ์ที่เรานาเสนอ
ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการนามาใช้ร่วมกับข้อมูลส่ วนตัวอื่นใด
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งของข้างต้น INFINITUS อาจใช้คุณลักษณะ Google Analytics โดยคิดจาก Display Advertising
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงคุณลักษณะต่อไปนี้ : Remarketing, Google Display Network Impression Reporting,
DoubleClick Campaign Manager integration และ Google Analytics Demographics และ Interest
Reporting คุณสามารถยกเลิก Google Analytics สาหรับ Display Advertising และปรับแต่งโฆษณา Google
Display Network ได้โดยใช้การตั้งค่า Google Ads (https://www.google.com/settings/ads)
กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว
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INFINITUS สงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงคาประกาศด้านความเป็ นส่ วนตัวได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ในนโยบายนี้ จะมีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของเรา

กำรร้ องเรียนเกีย่ วกับกำรละเมิดควำมเป็ นส่ วนตัว
หากคุณไม่พึงพอใจกับวิธีการที่เราจัดการคาถามหรื อข้อร้องเรี ยนของคุณ โปรดติดต่อถึงเราที่ cs.global@infinitus-int.com
กำรแปล
คาแปลของคาประกาศนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ในภาษาใด ๆ นั้นจัดทาขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น
และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เป็ นการดัดแปลงใด ๆ ต่อคาประกาศนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ หากมีความขัดแย้งใด ๆ
ระหว่างคาประกาศนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ในฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นใด ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
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