นโยบายการใช้ คกุ กี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้ นใช้ งาน
ในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้และอุปกรณ์ที่คล้ายกันที่ได้ถูกติดตั้งบนเทอร์มินลั ของลูกค้าและของผูใ้ ช้งานของเรา
บางครั้งการใช้คุกกี้อาจเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดังนั้นเราขอแนะนาให้คุณอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่มีอยูบ่ นแพลตฟอร์มของเราก่อน
คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผูใ้ ช้งานของเรา วิธีการใช้สิทธิ์ของคุณหรื อคาศัพท์เฉพาะที่เราใช้บนแพลตฟอร์มของเรา (เว็บไซต์
แอปพลิเคชันหรื อจากร้านค้า)

ข้ อมูลเกี่ยวกับคุกกี้
1. คุกกีค้ ืออะไร
คุกกี้คือไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กที่เว็บไซต์
แอปพลิเคชันหรื อแพลตฟอร์มอื่น
ๆ
หรื ออุปกรณ์อื่นของคุณที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีขอ้ มูลที่ได้ถูกจัดเก็บไว้เพื่อเรี ยกดูการใช้งานของคุณ
คุกกี้จาเป็ นเพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยกดูและทาความเข้าใจระหว่างผูใ้ ช้กบั แพลตฟอร์ ม
คุกกี้ยงั มีประโยชน์ในการให้บริ การโฆษณาตามความต้องการของผูใ้ ช้เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์อื่น
คุกกี้ไม่ได้ทาให้คอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ของคุณเสี ยหาย

ได้ทาการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

แท็ปเล็ต
สมาร์ ทโฟน
เช่นการแท็กที่ระบุอุปกรณ์ของคุณ
เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุ งต่อไป
นอกจากนั้น
ๆ
ตามรายละเอียดด้านล่าง

เมื่อกล่าวถึง “คุกกี้” เรายังอ้างถึงเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ในการติดตั้งและ/หรื อรวบรวมข้อมูลบนหรื อจากอุปกรณ์ของคุณ อาทิเช่น แฟลชคุกกี้ เว็บบีคอนหรื อบัก๊
พิกเซล
HTML5
(ที่จดั เก็บในตัวเครื่ อง)
และเทคโนโลยี
SDK
สาหรับแอป
คุกกี้ยงั ถูกใช้ในการจดจาลายพิมพ์นิ้วมือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการรวมข้อมููลที่ช่วยให้เราสามารถระบุอุปกรณ์ของคุณได้
บางครั้งเทคโนโลยีเหล่านี้
ทางานควบคู่ไปกับคุกกี้เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ไม่ว่าจะเพื่อให้ขอ้ มูลเฉพาะบางอย่างหรื อการให้บริ การบนแพลตฟอร์มของเรา หรื อเพื่อแสดงโฆษณาของบุคคลที่สามตามการเรี ยกดูขอ้ มูลของคุณ
คาอธิบายนี้เป็ นการอธิบายภาพรวมโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับความหมายของคุกกี้และมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลเท่านั้น
มีรายละเอียดอยูใ่ นพาแนลการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มของเรา

คุกกี้เฉพาะที่เราใช้น้ นั

2. มีคุกกีป้ ระเภทใดบ้ าง
โปรดตรวจสอบส่วนนี้ซ่ ึงให้ขอ้ มูลโดยรวมของประเภทของคุกกี้ที่สามารถใช้งานทางออนไลน์ได้
คุกกี้สามารถแยกเป็ นประเภทได้ดงั ต่อไปนี้ ขึ้นอยูก่ บั ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์:
a. คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง:
ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ของผูใ้ ช้จากคอมพิวเตอร์หรื อโดเมนที่ถูกจัดการโดยโปรแกรมการจัดการข้อมูลและจัดหาแพลตฟอร์มหรื อบริ การที่ผใู ้ ช้ได้ร้องข
อ
b. คุกกี้ของบุคคลที่สาม:
ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ของผูใ้ ช้จากคอมพิวเตอร์หรื อโดเมนที่ไม่ถู กจัดการโดยโปรแกรมการจัดการข้อมูล
แต่จะถูกส่งโดยหน่วยอื่นแทนเพื่อประมวลข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้:
คุกกี้สามารถแยกเป็ นประเภทได้ดงั ต่อไปนี้ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์:
a. คุกกี้ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง (ทางเทคนิค): คุกกี้ที่อนุญาตให้ผูใ้ ช้เรี ยกดูเว็บไซต์ แพลตฟอร์มหรื อแอปและใช้ตวั เลือกหรื อบริ การต่าง ๆ จากมัน ตัวอย่างเช่น
ควบคุมปริ มาณการใช้งาน การระบุขอ้ มูลหรื อรอบการใช้งาน การเข้าถึงส่วนหรื อเนื้อหาที่จากัด การจดจาองค์ประกอบของคาสั่งซื้อ การดาเนินการของการสั่งซื้อ
การชาระเงิน
ควบคุมการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการบริ การ
การใช้องค์ประกอบด้านความปลอดภัยระหว่างการเรี ยกดู
การเรี ยกดูแอปพลิเคชัน่ เพื่อลงทะเบียนหรื อเข้าร่ วมในการจัดเก็บเนื้อหาสาหรับการเผยแพร่ วีดีโอและเสี ยง
การเปิ ดดูเนื้อหาไดนามิก
(ตัวอย่างเช่น
การโหลดภาพเคลื่อนไหวของข้อความและรู ปภาพ)
และการแชร์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย
เนื่องจากมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
คุกกี้ทางเทคนิคจะถูกดาวน์โหลดโดยค่าเริ่ มต้นเมื่อจาเป็ นเพื่อแสดงแพลตฟอร์มหรื อให้บริ การตามที่ผใู ้ ช้ร้องขอ
b. คุกกี้การทางานหรื อคุกกี้การปรับแต่ง:
คุกกี้เหล่านี้จาเป็ นในการจดจาข้อมูลเพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงบริ การหรื อแพลตฟอร์มที่มีลกั ษณะเฉพาะที่สามารถทาให้ผใู ้ ช้ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากผูใ้ ช้รายอื่

น
อาทิเช่น
ภาษา
จานวนของผลลัพธ์ที่แสดงเมื่อผูใ้ ช้คน้ หาข้อมูล
ลักษณะที่ปรากฏหรื อเนื้อหาของบริ การตามประเภทของเบราว์เซอร์ ที่ใช้หรื อภูมิภาคที่เข้าถึงการบริ การเป็ นต้น การปฏิเสธการใช้คุกกี้ อาจทาให้เว็บไซต์ทางานช้า
หรื อลดประสิ ทธิภาพในการเสนอแนะข้อมูล
c.

คุกกี้การวิเคราะห์:
คุกกี้ประเภทนี้สามารถวัดจานวนผูใ้ ช้งาน
ส่วนที่เข้าชมบนแพลตฟอร์มและวิธีที่ผูใ้ ช้ได้ใช้โต้ตอบกับมันเพื่อดาเนิ นการวัดและวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อดาเนินการปรับปรุ งโดยอาศัยข้อมูลจากก
ารวิเคราะห์น้ ี ว่าผูใ้ ช้ได้ใช้แพลตฟอร์มหรื อบริ การอย่างไร

d. คุกกี้การโฆษณาที่ประมวลผลตามพฤติกรรม:
มันจะทาการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ที่ได้รับจากการสังเกตอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมการท่องเว็บซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาโปรไฟล์เฉพาะสาหรั
บการแสดงโฆษณาที่ปรับให้เข้ากับนิสัยเหล่านี้ ได้
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้การจัดการพื้นที่โฆษณามีประสิ ทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมการจัดการข้อมูลที่ได้รวมข้อมูลไว้โดยตรงหรื อมีการจัดเก็บข้อมูลร่ วมกับบุคคลที่สาม
3. บนแพลตฟอร์ มของเราคุกกีถ้ ูกใช้ เพื่อทาอะไร
คุกกี้เป็ นส่วนสาคัญยิ่งในการทางานของแพลตฟอร์มของเรา
เป้าหมายหลักของคุกกี้ของเราคือการทาให้ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณง่ายและมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น
พวกมันถูกใช้เพื่อจดจาความประสงค์ต่าง
ๆ
ของคุณ
(ภาษา
ประเทศ
ฯลฯ)
เมื่อเรี ยกดูและระหว่างการเข้าชมในอนาคต
เรายังใช้คุกกี้ของเราเพื่อปรับปรุ งบริ การและแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่องและเพื่อนาเสนอโฆษณาที่ปรับแต่งตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ
ข้อมูลที่รวบรวมบนคุกกี้ยงั ช่วยให้เราสามารถปรับปรุ งแพลตฟอร์มของเราโดยการประมาณข้อมูลสถิติและรู ปแบบการใช้งาน
(จานวนการเข้าชม
ส่วนที่เข้าชมบ่อยที่สุด
เวลาเยี่ยมชม ฯลฯ) การเข้าใจทางสถิติว่าผูใ้ ช้โต้ตอบกับแพลตฟอร์มอย่างไร เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งการบริ การของเราและปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับความสนใจของคุณ
การเร่ งการค้นหา ฯลฯ
บางครั้งเราอาจใช้คุกกี้เพื่อรับข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาจากแพลตฟอร์มของเรา
หรื อวิธีการอื่นใดโดยอาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ (ผลิตภัณฑ์ที่เข้าชม ส่วนที่ได้รับข้อมูล ฯลฯ)

แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุกกี้ที่เราใช้จะไม่เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่น รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต ฯลฯ
4. ฉันจะจัดการการใช้ คุกกีบ้ นแพลตฟอร์ มนี้ได้อย่างไร
ในพาแนลการตั้งค่าคุกกี้ซ่ ึงพร้อมใช้งานตลอดเวลาบนแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้ที่แพลตฟอร์มนี้ใช้พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ระยะเวลาและการจัดการ (บุคคลที่หนึ่งหรื อบุคคลที่สาม) ของแต่ละคุกกี้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเปิ ดหรื อปิ ดการใช้งานคุกกี้ที่ไม่มีความจาเป็ นสาหรับการทางานของแพลตฟอร์มได้
หรื ออีกทางเลือก คุณสามารถปิ ดการใช้งานของคุกกี้บนเบราว์เซอร์ระหว่างการท่องอินเทอร์เน็ตของคุณได้ นี่คือวิธีจดั การกับเบราว์เซอร์ ยอดนิยม:
•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

คุณสามารถป้องกันการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา
โปรดจาไว้ว่า
ทั้งการจัดการพาแนลการตั้งค่าคุกกี้และการเลือกปฏิเสธคุกกี้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั เบราว์เซอร์แต่ละตัวที่คุณใช้
ดังนั้นหากคุณกาหนดค่าคุกกี้แบบเดียวบนอุปกรณ์หนึ่ งและต้องการให้ตวั เลือกของคุณใช้ได้กบั อุปกรณ์อื่นเหมือนกัน
คุณต้องเปิ ดการใช้งานตัวเลือกแบบเดียวกันบนอุปกรณ์อีกเครื่ องหนึ่ง
นอกจากนี้
เนื่องด้วยคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ใช้ในการให้บริ การโฆษณาตามความสนใจของคุณ
บุคคลที่สามบางรายอาจเป็ นสมาชิกของโปรแกรมการดูแลตนเองสาหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมการออนไลน์ โดยมีตวั เลือกต่าง ๆ ที่ได้ยกเว้นข้อกาหนดโดยสมัครใจ
•

Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/

•

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. ใครใช้ ข้อมูลทีถ่ ูกจัดเก็บไว้ ในคุกกี้
ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคุกกี้แพลตฟอร์มของเราจะถูกใช้โดยเราเท่านั้น
ยกเว้นที่ระบุไว้ในส่วนที่
2
ว่าเป็ น“คุกกี้บุคคลที่สาม”
ซึ่งใช้และจัดการโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริ การแก่เรา
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งบริ การของเราและเพื่อประสบการณ์ของผูใ้ ช้เมื่อเรี ยกดูบนแพลตฟอร์มของเรา
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถดูได้ตลอดเวลาในพาแนลการตั้งค่าคุกกี้พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรา
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่ วมกับบุคคลที่สามและข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
โปรดอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่มีอยูใ่ นแพลตฟอร์มของเรา
และนโยบายความเป็ นส่วนตัว
การตั้งค่าความเป็ นส่วนตัวของผูท้ ี่ทางานร่ วมกันบุคคลที่สามเหล่านี้ซ่ ึงมีอยูใ่ นแพลตฟอร์มของพวกเขา

