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ความมุ่งมั่นของคาร์ กิลล์ต่อการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ความเป็ นส่ วนตัวของคุณเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเรา นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลออนไลน์ (“นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล”)
ฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราปกป้องความเป็ นส่ วนตัวของคุณเมื่อคุณเยีย่ มชมเว็บไซต์น้ ีและไซต์คาร์กิลล์อื่นๆ
ที่แสดงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ หรื อเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันดิจิทลั คาร์กิลล์ใดๆ เช่น แอปมือถือ
ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ (รวมเรี ยกว่า “ไซต์” ของเรา)
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้จะอธิบายประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมและติดตามเมื่อคุณใช้ไซต์ของเรา
ตลอดจนอธิบายว่ามีการใช้ขอ้ มูลนี้อย่างไรและแบ่งปันให้กบั ใคร หากคุณมีคาถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเรา
ไซต์น้ ีดาเนินการโดยบริ ษทั คาร์กิลล์ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศที่มีการควบคุมดูแลเนื้อหาของไซต์
สามารถดูรายชื่อของประเทศที่มีการควบคุมดูแลเนื้อหาของไซต์ได้ในหน้านี้: www.Cargill.com/worldwide
(คุณสามารถเข้าถึงหน้านี้โดยคลิกลิงก์ “ทัว่ โลก” ที่ดา้ นบนของแต่ละหน้า) หากคุณกาลังเข้าถึงหน้าของไซต์ที่นาไปยังประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป
(EEA)หรือสหราชอาณาจักร (UK)
คุณสามารถดูชื่อตามกฎหมายและรายละเอียดการติดต่อของบริ ษทั คาร์กิลล์ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรที่ดแู ลไซต์ในส่ วนที่เกี่ยวกับประเทศใ
นเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยไปที่หน้าประเทศที่เกี่ยวข้อง (สาหรับบางประเทศ อาจเป็ นบริ ษทั คาร์กิลล์ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศอื่น)
บริ ษทั คาร์กิลล์ที่ดูแลไซต์ดงั กล่าวในส่ วนที่เกี่ยวกับประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
ยังเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งเก็บรวบรวมผ่านส่ วนดังกล่าวของไซต์
ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้จะเรี ยกบริ ษทั คาร์กิลล์ดงั กล่าวว่า “คาร์กิลล์” และ “เรา”
ขอบเขตของนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลนี้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึง “ข้อมูลส่ วนบุคคล” ที่เรารวบรวมผ่านไซต์ของเรา
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” คือข้อมูลที่ระบุถึงคุณ เกี่ยวข้องกับคุณ อธิบายถึงคุณ มีความเกี่ยวข้องกับคุณหรื อสามารถเชื่อมโยงถึงคุณได้อย่างสมเหตุสมผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยลาพังหรื อร่ วมกับข้อมูลอื่นที่เราเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่ วนบุคคลรวมถึงชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลบัตรเครดิต การสมัครงาน ข้อมูลที่คณ
ุ ให้ไว้เมื่อคุณสร้างบัญชีหรื อโปรไฟล์ส่วนบุคคลในไซต์ของเรา
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่คุณได้ดแู ละเส้นทางการใช้งานในไซต์ของเรา
ความยินยอมและพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ สาหรับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่ออ่านนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ เมื่อเข้าถึงหรื อใช้ไซต์น้ ี จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้งาน
และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
หากคุณไม่ยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
โปรดออกจากไซต์และอย่าใช้งานเว็บไซต์น้ ี
หากคุณมีสิทธิภายใต้ขอ้ กฎหมายบังคับใช้ เช่น กฎหมายสิ ทธิดา้ นฐานข้อมูลเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักร หรือทีอ่ ่นื
คุณยังสามารถถอดถอนการยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อเรา โปรดทราบว่าในกรณี ที่คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ
กฎหมายอาจบังคับหรื ออนุญาตให้เรารวบรวม ใช้งาน และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลบางส่ วนหรื อทั้งหมดของคุณ

นอกจากนี้ เรายังรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในกรณี ที่จาเป็ นสาหรับการทาสัญญากับคุณ
หรื อในกรณี ที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน ปกป้องพัฒนาธุรกิจของเราและเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ทีก่ าหนดไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลนี้
ขณะที่เราเพิ่มคุณลักษณะและฟังก์ชนั การทางานใหม่ๆ ลงในไซต์ของเรา เราอาจต้องปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้
เราขอสงวนสิ ทธิ์ในการดาเนินการดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการประกาศฉบับแก้ไขลงในไซต์ของเรา
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลตั้งแต่วนั ที่เราประกาศฉบับแก้ไขในไซต์ของเรา
ซึ่งจะใช้เฉพาะกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมหลังจากที่เราได้ประกาศฉบับแก้ไขแล้ว
การใช้ไซต์ใดไซต์หนึ่งของเราภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณได้ยินยอมต่อข้อกาหนดของนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับแก้ไข
ด้วยเหตุน้ ี คุณจึงจาเป็ นตรวจดูนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็ นประจา
หากเราแก้ไขนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ทราบที่ดา้ นบนของนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้เป็ นเวลาอย่างน้อย 30
วันหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่
เพื่อให้คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็ วว่านโยบายส่ วนบุคคลของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่นบั แต่ครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมครั้งล่าสุ ด
คุณสามารถเข้าถึงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับปัจจุบนั ได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ลิงก์ “นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” หรื อ
“ประกาศเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” ทีด่ า้ นล่างของแต่ละหน้าหรื อภายในไซต์ของเรา
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้อาจได้รับการเพิ่มเติมหรื อแก้ไขเป็ นครั้งคราวตาม “ประกาศเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล”
ที่ประกาศไว้ในไซต์ของเรา โดยทัว่ ไปแล้ว
ประกาศเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ในบางหน้าหรื อบางพื้นที่ของไซต์
เหตุผลที่เราต้องการข้อมูลดังกล่าว และทางเลือกที่คุณอาจสามารถเลือกได้เกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ขอ้ มูลนั้น
ข้ อตกลงเกี่ยวกับการใช้ คุณลักษณะพิเศษและพื้นที่ที่มีการป้องกันด้ วยรหัสผ่ านของไซต์ นี้
บางไซต์ของเรามีคุณลักษณะพิเศษ เช่น เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตหรื อร้านค้าออนไลน์ หรื อพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เช่น ฟอรัมการสนทนา
ห้องสนทนา พื้นที่อาชีพ หรื อพื้นที่สาหรับลูกค้าเท่านั้น
เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้คุณลักษณะพิเศษหรื อพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
คุณอาจถูกขอให้ยอมรับข้อกาหนดพิเศษในการใช้คุณลักษณะพิเศษหรื อพื้นที่ที่ได้รบั การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกรณี เช่นนี้
คุณจะได้รับการขอให้ยินยอมต่อข้อกาหนดพิเศษ เช่น โดยการทาเครื่ องหมายที่ช่องหรื อคลิกปุ่ มที่ระบุว่า “ฉันยอมรับ” ข้อตกลงประเภทนี้ เรี ยกว่าข้อตกลง
“การคลิก” หากข้อกาหนดใดของข้อตกลงแบบคลิกแตกต่างไปจากข้อกาหนดของนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้
ข้อกาหนดในข้อตกลงแบบคลิกดังกล่าวจะเป็ นการเพิ่มเติมหรื อแก้ไขนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ เพียงแต่เฉพาะส่ วนที่อยูภ่ ายใต้
“ข้อตกลงแบบคลิก” ดังกล่าวเท่านั้น
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่ านไซต์ ของเราคืออะไร
ข้อมูลที่คุณระบุ เรารวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่คุณให้ไว้ (โดยการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ของคุณ) เมื่อคุณใช้ไซต์ของเรา
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยูก่ บั ว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากคุณลงชื่อสมัครรับการติดต่อทางอีเมลจากเรา
เราจะรวบรวมที่อยูอ่ ีเมลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณให้ไว้ หากคุณติดต่อกับเราโดยใช้คุณลักษณะ “ติดต่อเรา”
เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”
โดยทัว่ ไป ไซต์ของเราจะแยกแยะระหว่างข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับเราเพื่อที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อเพื่อตอบสนองคาขอของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง
(“ช่องบังคับ”) และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แต่สามารถละเว้นได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อคาขอของคุณ
โปรดทราบว่าหากคุณไม่ได้ให้ขอ้ มูลในช่องที่บงั คับ เราจะไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแก่คุณหรื อตอบสนองคาขอของคุณได้

ข้ อมูลเพิ่มเติม ในบางครั้งเราอาจเสริ มข้อมูลที่คุณให้เราด้วยข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจ โซเชียลมีเดีย หรื อแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่อยูห่ รื อข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้เรายังอาจเสริ มข้อมูลที่คุณให้กบั เราด้วยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซต์อื่นๆ ของคาร์กิลล์ แอปดิจิทลั หรื อช่องทางอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
หากคุณเป็ นลูกค้าของคาร์กิลล์ เราอาจเสริ มข้อมูลที่คณ
ุ ให้ทางออนไลน์กบั ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในธุรกิจอื่นๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับคาร์กิลล์
ข้ อมูลที่ส่งถึงเราโดยเว็บเบราเซอร์ ของคุณ เรารวบรวมข้อมูลที่ส่งถึงเราโดยอัตโนมัติจากเว็บเบราเซอร์ของคุณ ข้อมูลนี้มกั ประกอบด้วยที่อยู่ IP
ข้อมูลประจาตัวของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต ชื่อและเวอร์ชนั ระบบปฏิบตั ิการของคุณ ชื่อและเวอร์ชนั เบราเซอร์ของคุณ วันที่และเวลาที่คุณเข้าชม
ตลอดจนหน้าที่คุณเข้าชม “ที่อยู่ IP” คือหมายเลขเฉพาะที่กาหนดให้กบั คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต ซึ่งใช้เพื่อระบุ
“ตาแหน่ง” ของคอมพิวเตอร์ของคุณในไซเบอร์ สเปซ เพื่อให้สามารถส่ งข้อมูลที่คุณขอให้กบั คุณได้ หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบ dial-up
หรื อการเชื่อมต่อที่กาหนดที่อยู่ IP แบบไดนามิก คอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกกาหนดที่อยู่ IP ใหม่ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม
หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็ นประจาโดยใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่ ที่อยู่ IP
ที่กาหนดให้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยทัว่ ไปจะเหมือนกันทุกครั้งที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อคุณโดยใช้ชื่อ แต่เราจะถือว่าที่อยู่ IP
ของคุณเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
คุณควรตระหนักว่าเมื่อคุณตอบสนองต่อการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากเรา เช่น เปิ ดอีเมล ดาวน์โหลดภาพ
หรื อคลิกลิงก์ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เบราว์เซอร์ของคุณจะบอกเราว่าคุณ (หรื อผูท้ ี่ใช้ที่อยูอ่ ีเมลของคุณ) เป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
เราใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อปรับปรุ งความสามารถทางการตลาดของเรา นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบบันทึกเซิ ร์ฟเวอร์ของเราซึ่งมีที่อยู่ IP ของผูเ้ ข้าชม
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง หากสงสัยว่ามีกิจกรรมที่เป็ นความผิดทางอาญา
เราอาจมอบบันทึกเซิ ร์ฟเวอร์ของเราและข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านไซต์น้ ีให้กบั หน่วยงานสื บสวนที่เหมาะสม
ซึ่งจะสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อติดตามและระบุตวั บุคคลได้
ข้ อมูลอุปกรณ์ และตาแหน่ ง สาหรับผูใ้ ช้แอปดิจิทลั เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการดาวน์โหลดแอป
รวมถึงข้อมูลระบุอุปกรณ์เฉพาะเครื่ อง ระบบปฏิบตั ิการ หรื อข้อมูลเครื อข่ายมือถือของอุปกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการระบบ นอกจากนี้
เรายังอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในบันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เข้าใจถึงรู ปแบบการใช้แอปของผูใ้ ช้
ซึ่งเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการระบบ และเพื่อให้มนั่ ใจว่าเราจะส่ งมอบประสบการณ์การใช้งานและการบริ การลูกค้าที่ดี
ข้อมูลประเภทนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา ลักษณะ และส่ วนใดของแอปที่คุณใช้ ดู และเวลาที่คุณออกจากหน้าในแอป รวมถึงบันทึกวันที่หรื อเวลา
คุกกีแ้ ละเทคโนโลยีที่คล้ ายกัน คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งมาจากเว็บไซต์หรื อแอปดิจิทลั และจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้
ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์หรื อแอปดิจิทลั สามารถจดจาข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและการตั้งค่าที่คุณต้องการได้ เราใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีทางเว็บอื่นๆ
ในวิธีการรู ปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้:
•

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผเู ้ ข้าชมใช้ไซต์ของเรา หน้าที่พวกเขาเข้าชม ลิงก์ที่พวกเขาใช้
ตลอดจนระยะเวลาที่พวกเขาเข้าชมในแต่ละหน้า

•

เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะและฟังก์ชนั การทางานในไซต์ของเรา เช่น
เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลที่อยูใ่ นฐานข้อมูลของเราแล้ว
หรื อเพื่อให้การตั้งค่าที่คุณตั้งขึ้นในการเยี่ยมชมไซต์ของเราก่อนหน้านี้

•

เพื่อปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์ของคุณเมื่อคุณใช้งานไซต์ของเรา

•

เพื่อช่วยให้บุคคลที่สาม (เช่น ไซต์โซเชียลมีเดีย) เตรี ยม ‘ผูช้ ม’
ออนไลน์สาหรับผูใ้ ช้ของตนที่เป็ นลูกค้าของคาร์กิลล์หรื อผูท้ ี่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับลูกค้าของคาร์กิลล์
โดยบุคคลที่สามจะอ้างอิงตามการตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของคุณเท่านั้น

•

เพื่อ ‘จดจา’ คุณในฐานะผูท้ ี่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของคาร์กิลล์หรื อเคยมีปฏิสัมพันธ์กบั คาร์กิลล์ทางออนไลน์
ดังนั้นเราอาจแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณเรี ยกดูไซต์อื่นๆ ทางออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และ

•

เพื่อวัดความสาเร็ จของโฆษณาทางเว็บหรื ออีเมลของเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กบั โฆษณาจากบุคคลที่สามในนามของเรา
เราอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ระบุตวั ตน เช่น ข้อมูลประชากรหรื อข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับความสนใจของคุณ

หากมีคาขอตามกฎหมายที่บงั คับใช้ เช่น กฎหมายสิ ทธิดา้ นฐานข้อมูลเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักร หรือทีอ่ ่นื
เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะใช้ขอ้ มูลของคุณ โดยทัว่ ไปเราจะขอผ่านแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม (CMP) ในกรณี ดงั กล่าว
คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณผ่าน CMP ของคาร์กิลล์ได้ตลอดเวลา
คุกกีท้ ี่เราใช้ สามารถแบ่งได้ เป็ นสองประเภท ได้ แก่
•

“คุกกี้เซสชัน”
ที่จดั สรรให้กบั คอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างที่คุณเข้าเยีย่ มชมไซต์ของเราซึ่งจะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิ ดเบร
าเซอร์

•

“คุกกี้แบบถาวร” ซึ่งจะหมดอายุหลังจากระยะเวลาที่เหมาะสมหรื อจนกว่าผูใ้ ช้จะลบคุกกี้

การใช้งานบางอย่างอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ “คุกกี้บุคคลที่สาม” กล่าวคือ คุกกี้ที่กาหนดโดยซอฟต์แวร์ที่ใช้โดยบุคคลที่สาม เช่น
เพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการใช้หน้า การปฏิสัมพันธ์กบั หน้าและเส้นทางผ่านไซต์
หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริ การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ผจู ้ ดั จาหน่ายโฆษณาออนไลน์
คุกกี้ของบุคคลที่สามอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์ต่างๆ ตามการเยี่ยมชมไซต์ของเรา
โดยทัว่ ไป ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีของเว็บเหล่านี้จะไม่สามารถระบุถึงคุณโดยชื่อได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้สร้างข้อมูลประจาตัวของผูใ้ ช้
เช่น ลงชื่อสมัครใช้เพื่อใช้พ้นื ที่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่เรารวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บกับข้อมูลอื่นๆ
ที่ระบุถึงตัวคุณเอง
หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับคุกกี้นอกเหนือจากการควบคุมการใช้งานของคุณผ่านกลไกตัวเลือกที่คาร์กิลล์ให้บริ การ (เช่น
ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม) คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้หรื อเพื่อเตือนคุณเมื่อมีการจัดเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณยังสามารถลบคุกกี้ของเราได้ทนั ทีที่คุณออกจากไซต์ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดดูที่ส่วน ‘ความช่วยเหลือ’ ของเบราว์เซอร์หรื อดู
http://www.allaboutcookies.org หรื อ http://www.aboutcookies.org
แม้ว่าคุณจะไม่จาเป็ นต้องยอมรับคุกกี้ของเราเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของเรา แต่หากคุณตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้
คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะและฟังก์ชนั การทางานทั้งหมดในไซต์ของเราได้
ขณะนี้เราไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ “ไม่ติดตาม” หรื อกลไกอื่นๆ
ของเว็บเบราว์เซอร์ ซ่ ึงระบุว่าคุณต้องการปิ ดกั้นการรวบรวมข้อมูลในระยะยาวและในเว็บไซต์หรื อแอปดิจิทลั ต่างๆ หลังจากการเยี่ยมชมหนึ่งในไซต์ของเรา
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในนโยบายนี้ หากเรารองรับระบบดังกล่าวในอนาคต
เราจะอธิบายถึงวิธีดาเนินการดังกล่าวในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ เยีย่ มชม www.allaboutdnt.org เพือ่ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม
คาร์ กิลล์ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่ างไร
โดยทัว่ ไปแล้ว เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านไซต์ของเรา
•

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลและบริ การที่คุณขอ

•

เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย เครดิตหรื อการฉ้อโกง

•

เพื่อให้คุณได้รับบริ การลูกค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ

•

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในแบบของคุณเมื่อคุณใช้ไซต์ของเรา

•

เพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนได้ในแบบของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของเราหรื อเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

•

เพื่อติดต่อคุณด้วยข้อเสนอพิเศษและข้อมูลอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าน่าสนใจสาหรับคุณ

•

เพื่อติดต่อคุณด้วยข้อมูลและคาบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของเรา

•

เพื่อเชิญคุณเข้าร่ วมในการสารวจและให้ขอ้ เสนอแนะแก่เรา

•

เพื่อทาความเข้าใจกับความต้องการและความสนใจของคุณให้ดียงิ่ ขึ้น

•

เพื่อปรับปรุ งเนื้อหา การทางานและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

•

เพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา

•

เพื่อปรับปรุ งการตลาดและการส่ งเสริ มการขายของเรา และ

•

เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคาร์กิลล์กบั คุณ ฉบับที่เกี่ยวข้อง

เราจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ แก่ใคร
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านไซต์ของเราดังที่อธิบายไว้ดา้ นล่างนี้
ผู้ให้ บริ การของเรา เราแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลกับบริ ษทั และองค์กรต่างๆ รวมถึงบริ ษทั สาขาและหน่วยงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ควบคุมโดยคาร์กิลล์
ซึ่งทาหน้าที่ให้บริ การในนามของเรา เช่น บริ ษทั ที่ให้บริ การสนับสนุนด้านเว็บไซต์หรื อแอปดิจิทลั หรื อบริ การโฆษณาออนไลน์แก่เรา
ภายในคาร์ กิลล์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณภายในคาร์กิลล์ (กล่าวคือ ระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในคาร์กิลล์)
และกับบริ ษทั ในเครื อของเราซึ่ง “จาเป็ นต้องทราบ” เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้
ธุรกรรมทางธุรกิจ คาร์กิลล์อาจตัดสิ นใจด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์หรื ออื่นๆ เพื่อขาย ซื้อ รวมหรื อจัดระเบียบธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งอย่างขึ้นไป
การทาธุรกรรมประเภทนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั ผูซ้ ้ือในอนาคต
การโอนธุรกิจ ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริ ษทั ที่ซ้ือหุ้นหรื อทรัพย์สินของคาร์กิลล์ หรื อหนึ่งในหน่วยธุรกิจของเรา เช่น จากการขาย
การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กรหรื อการชาระบัญชี
การปฏิบัติตามกฎหมายและการคุ้มครองสิ ทธิ ของเราและสิ ทธิ ของผู้อื่น
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อเราเชื่อโดยสุ จริ ตว่าการเปิ ดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย คาสั่งศาล หรื อหมายเรี ยก
นอกจากนี้เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อป้องกันหรื อตรวจสอบความผิดทางอาญาที่เป็ นไปได้ เช่น การฉ้อโกงหรื อการโจรกรรมข้อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อบังคับหรื อใช้ขอ้ กาหนดในการให้บริ การออนไลน์ของเราหรื อข้อตกลงอื่นๆ หรื อเพื่อปกป้องสิ ทธิหรื อทรัพย์สินของเราเอง หรื อสิ ทธิ ทรั พย์สิน
หรื อความปลอดภัยของผูใ้ ช้ของเราหรื อของผูอ้ ื่น
ดังที่ได้ อธิ บายไว้ ในประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆ
ที่ประกาศไว้ในเว็บเพจหรื อแอปดิจิทลั ของคาร์กิลล์ที่คุณให้ขอ้ มูลนั้น เมื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณในเว็บเพจหรื อแอปดิจิทลั ของคาร์กิลล์น้ นั ๆ
ถือว่าคุณได้ยินยอมให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับดังกล่าว
ดังที่อธิ บายไว้ ในข้ อตกลงแบบคลิก
เราขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อตกลงแบบคลิกฉบับใดก็ตามที่คุณได้แสดงความตกลงไว้
ตัวเลือกของคุณ
ในบางสถานการณ์ เราจะให้ตวั เลือกเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ ในกรณี ดงั กล่าว
เราอาจขอให้คุณระบุตวั เลือกของคุณในขณะที่เรารวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ หากคุณได้สร้างบัญชีหรื อโปรไฟล์ส่วนบุคคลไว้ในไซต์ของเรา
คุณอาจสามารถปรับตัวเลือกความเป็ นส่ วนตัวของคุณได้บางส่ วนหรื อปรับทั้งหมด
โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในการตั้งค่าบัญชีหรื อหน้าโปรไฟล์ของคุณได้ตลอดเวลา
คุณสามารถเข้ าถึง ปรับปรุงหรื อแก้ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณได้ อย่ างไร

หากคุณได้สร้างบัญชีหรื อโปรไฟล์ส่วนบุคคลไว้ในไซต์ของเรา
คุณอาจสามารถเข้าถึงและปรับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณได้บางส่ วนหรื อปรับทั้งหมดได้ในการตั้งค่าบัญชีหรื อหน้าโปรไฟล์ของคุณ อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ส่วนใหญ่เราจะต้องช่วยเหลือคุณ หากคุณต้องการเข้าถึง ปรับหรื อแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา
เราจะตอบกลับคุณภายในระยะเวลาตามความเหมาะสมและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เราอาจขอข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ
ในกรณี ส่วนใหญ่ เราจะให้สิทธิ์เข้าถึงและแก้ไขหรื อลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่คุณพบ อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณี เราอาจจากัดหรื อปฏิเสธคาขอของคุณหากกฎหมายอนุญาตหรื อกาหนดให้เราต้องดาเนิ นการดังกล่าว
หรื อหากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้
สิ ทธิของคุณ
ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณหรื อเพื่อจากัดการใช้ เพื่อปฏิเสธการใช้งาน
เพื่อรับในรู ปแบบพกพาหรื อส่ งให้กบั องค์กรอื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอให้เราไม่ตอ้ งส่ งข้อมูลการตลาดโดยตรงไปให้คุณอีกต่อไป
หากคุณต้องการใช้สิทธิใดๆ เหล่านี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง
หากคุณมีสิทธิภายใต้กฎหมายบังคับใช้ เช่น กฎหมายสิ ทธิดา้ นฐานข้อมูล EEAสหราชอาณาจักร หรือทีอ่ ่นื
คุณสามารถร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานป้องกันข้อมูลได้ หากคุณคิดว่าเราได้ดาเนินการกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในทางที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิ ดสิ ทธิของคุณ
เราจะเก็บรักษาข้ อมูลของคุณนานเท่ าใด
เราอาจเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้ ตราบเท่ าที่จาเป็ นเพื่อจุดประสงค์ ทางธุรกิจของเรา
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเพื่อป้องกันตัวเองในกรณีที่มีการเรียกร้ องทางกฎหมาย หลังจากช่ วงเวลานี้ ข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณจะถูกลบไป
หรื อในบางกรณีจะกลายเป็ นข้ อมูลที่ไม่ ระบุชื่อ
หากคุณถอนคายินยอมของคุณในภายหลังและเราไม่ มีจุดประสงค์ ตามกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณอีกต่ อไป
เราจะลบข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
การรักษาความปลอดภัย
แม้ว่าเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในเชิงพาณิ ชย์เพื่อปกป้องความลับ ความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
แต่เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณได้ ด้วยเหตุน้ ี
เราขอแนะนาให้ผใู ้ ช้ใช้ความระมัดระวังเพือ่ ปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลของตนในขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต
การปกป้องรหัสผ่ าน บางพื้นที่ในเว็บไซต์ของเรามีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับสาหรับรหัสผ่านของคุณ
เรามีสิทธิ์ที่จะถือว่าใครก็ตามที่เข้าใช้ไซต์ใดไซต์หนึ่งของเราโดยใช้รหัสผ่านที่เรากาหนดให้คุณ มีสิทธิ์ที่จะทาเช่นนั้น
คุณจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อกิจกรรมของบุคคลที่เข้าใช้ไซต์ของเราโดยใช้รหัสผ่านที่เรากาหนดให้กบั คุณ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก็ตาม
หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณถูกบุกรุ กหรื อถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณต้องเปลี่ยนรหัสดังกล่าวทันทีโดยใช้ฟังก์ชนั การทางานที่ให้ไว้ในไซต์
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันดิจิทัลอื่นๆ ของคาร์ กิลล์
คาร์กิลล์ควบคุมดูแลเว็บไซต์และแอปดิจิทลั จานวนมาก ซึ่งมีเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชนั การทางานของตนเอง
เว็บไซต์แต่ละเว็บและแอปดิจิทลั แต่ละแอปของคาร์กิลล์มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ ี
เว็บไซต์และแอปดิจิทลั บางส่ วนของเราจึงไม่ได้อยูภ่ ายใต้นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้
เมื่อคุณใช้ลิงก์ในไซต์ใดไซต์หนึ่งของเราเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ ของคาร์กิลล์
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่ออ่านนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ประกาศในเว็บไซต์น้ นั ๆ
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม
ไซต์น้ ีอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดาเนินการโดยบริ ษทั อื่น รวมถึงเว็บไซต์ที่ดาเนินการโดยผูใ้ ห้บริ การบุคคลที่สามของเราและบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านลิงก์ในไซต์ของเรา
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่ออ่านนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์น้ นั ๆ
การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก
เราไม่แนะนาให้เด็กอายุต่ากว่า 14 ปี เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราไม่ใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อ
เรี ยกร้องข้อมูลส่ วนบุคคลจากหรื อมุ่งเป้าไปยังเด็กอายุต่ากว่า 14 ปี หรื ออายุข้นั ต่าที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอ้ กฎหมายบังคับใช้ในพื้นที่
ยกเว้นได้รับอนุญาตตามข้อกฎหมายบังคับใช้
ผู้บริโภคในแคลิฟอร์ เนีย
หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์ เนีย เราจาเป็ นต้ องแจ้ งให้ คุณทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลของคุณ
และคุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรานาข้ อมูลของคุณไปใช้ เราได้ รวมข้ อมูลสาหรับรัฐแคลิฟอร์ เนียโดยเฉพาะไว้ ด้านล่าง
ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้ อ “ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่ านไซต์ ของเรามีอะไรบ้าง” ข้ างต้ น
เราได้ รวบรวมหมวดหมู่และข้ อมูลบางอย่ างเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการพิจารณาว่ าเป็ น “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” ในแคลิฟอร์ เนีย ตามรายละเอียดข้ างต้ น
เราอาจรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลนี้จากคุณและบุคคลที่สามอื่นๆ เรารวบรวม แบ่ งปัน
และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ ทางธุรกิจและเชิงพาณิชย์ ตามที่อธิบายไว้ ในส่ วน “คาร์ กิลล์จะนาข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปใช้ อย่ างไร” และ
“เราจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ แก่ใครบ้ าง” ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า
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ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยที่ทราบถึงการดาเนินการดังกล่าว

ปี

ในลักษณะที่ถือว่าเป็ นการ

"ขาย"

ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ ในฐานะผู้บริโภคในแคลิฟอร์ เนีย คุณมีสิทธิที่จะ (i) เข้าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ (ii) ขอลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ (iii)
รับข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เรา “ขาย” (ตามที่กาหนดไว้ ภายใต้ กฎหมายของแคลิฟอร์ เนีย) แก่บุคคลทีส่ ามภายใน 12 เดือนล่าสุ ด และ
(iv) ถอนตัวจากการ “ขาย” ข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ รวมถึงรายละเอียดข้ างต้ นในส่ วน “คุกกีแ้ ละเทคโนโลยีที่คล้ายกัน”]
เราอาจต้ องเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณบางส่ วน
และข้ อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ างมีความจาเป็ นอย่ างยิ่งเพื่อให้ เราบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่อธิบายไว้ ในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลนี้
ภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอนุญาต
•

ห้ ามขายข้ อมูลของฉัน หากเราขายข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณให้ กับบุคคลที่สาม
คุณมีสิทธิที่จะขอให้ แยกข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณออกมาจากข้ อมูลส่ วนที่เราจะขายได้
การกระทานี้เรียกว่ าสิ ทธิในการเลือกที่จะไม่ ขายข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ หากต้ องการถอนตัวจากการ "ขาย"
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ ในส่ วนนี้ โปรดคลิกที่นี่

•

การใช้ สิทธิผ้ บู ริโภคในแคลิฟอร์ เนียอื่นๆ หากคุณต้องการที่จะขอใช้สิทธิอื่นๆ ของคุณตามรายละเอียดข้างต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เราจะไม่เลือกปฏิบตั ิกบั คุณด้วยการเสนอราคา ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่แตกต่าง
หรื อจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแก่คุณในระดับหรื อคุณภาพที่แตกต่างออกไปเพียงเพราะคาขอนี้ หากคุณมีคาถาม โปรดดูหมวด "ติดต่อเรา"
ด้านล่าง หรื อคลิกที่นี่ หรื อโทรหาเราฟรี ที่ 1-800-227-4455 เพื่อขอใช้สิทธิ์ดงั กล่าว
หากคุณเป็ นผูบ้ ริ โภคในแคลิฟอร์เนีย และคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ คุณอาจต้องให้ขอ้ มูล เช่น ชื่อและอีเมล
เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบตัวตนของคุณได้ เมื่อคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ
เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลทีค่ ุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการยืนยันตัวตนของคุณเท่านั้น

นอกจากนี้คุณยังมีตวั เลือกในการกาหนดตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในนามของคุณ
สาหรับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตซึ่งส่ งคาขอในนามของผูพ้ านักในแคลิฟอร์เนีย โปรดติดต่อคาร์กิลล์ตามที่ระบุดา้ นล่าง
พร้อมหลักฐานที่บ่งบอกว่าคุณได้รับอนุญาตจากผูบ้ ริ โภคในแคลิฟอร์เนียให้ส่งคาขอในนามของพวกเขา

การถ่ ายโอนข้ อมูลระหว่ างประเทศ
คาร์กิลล์เป็ นองค์กรระดับโลกที่ดาเนินธุ รกิจในหลายประเทศ และเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณข้ามพรมแดนของประเทศต่างๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่อธิบายไว้ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ สานักงานใหญ่ของเราตั้งอยูท่ ี่ เวย์ซาตา มินนิโซตา ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
เว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลของเราตั้งอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อในประเทศอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ของเรา (หรื อเจ้าหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การของเรา) ซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศอื่นๆ ที่
“จาเป็ นต้องรู ้” ประเทศต่างๆ ต่างมีกฎหมายและข้อกาหนดด้านความเป็ นส่ วนตัวที่แตกต่างกันไป
บางประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริ กาให้การปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามกฎหมายน้อยกว่าที่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม
โปรดทราบว่าไม่ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน หรื อเก็บไว้ที่ใด หากข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมผ่านไซต์ของเรา
เราจะดาเนินการตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้และประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวหรื อข้อตกลงแบบคลิกที่เกี่ยวข้องกับกับคุณ
สาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร เราได้ใช้กลไกทางกฎหมายที่เรี ยกว่า ‘Binding Corporate Rules’
เพื่อให้มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักรเมื่อมีการโอนย้ายไปยังบริ ษทั คาร์กิลล์อื่น
สามารถดูสรุ ปเกี่ยวกับ Binding Corporate Rules for Business Information ของเราได้ ที่นี่
สาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักร
และทีอ่ ่นื หลักปฏิบตั ขิ องคาร์กลิ ล์กาหนดให้ผใู้ ห้บริการใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถ่ายโอนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณ
าจักรตามความเหมาะสม
เมื่อใช้เว็บไซต์น้ ี จะถือว่าคุณยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้งาน และโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในหรื อไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อประเทศอื่นๆ
ในโลก
หากคุณมีสิทธิภายใต้ ข้อกฎหมายบังคับใช้ เช่ น กฎหมายสิ ทธิด้านฐานข้ อมูลเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักร หรือทีอ่ ่นื
คุณสามารถถอดถอนการยินยอมของคุณได้ ตลอดเวลาโดยการติดต่ อเรา โปรดทราบว่ าในกรณีที่คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ
กฎหมายอาจบังคับหรื ออนุญาตให้ เรารวบรวม ใช้ งาน และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลบางส่ วนหรื อทั้งหมดของคุณ
ติดต่ อเรา
หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้หรื อแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเราหรือหากคุณต้องการเข้าถึงอั
ปเดตแก้ไขหรือใช้สทิ ธิของคุณเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดใช้แบบฟอร์มนี้
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