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ความมุ่งม ัน่ของคารก์ลิลต่์อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ความเป็นส่วนตวัของคุณเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัเรา นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลออนไลน ์
(“นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล”) 

ฉบบันีจ้ะอธบิายถงึวธิทีีเ่ราปกป้องความเป็นส่วนตวัของคุณเมือ่คุณเยีย่มชมเว็บไซตนี์แ้ละไซตค์ารก์ลิลอ์ืน่ๆ 
ทีแ่สดงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี ้หรอืเมือ่คุณใชแ้อปพลเิคชนัดจิทิลัคารก์ลิลใ์ดๆ เชน่ 
แอปมอืถอื ซึง่เชือ่มโยงกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี ้(รวมเรยีกว่า “ไซต”์ ของเรา) 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนีจ้ะอธบิายประเภทของขอ้มลูทีเ่รารวบรวมและตดิตามเมือ่คุณใชไ้ซตข์องเร

า ตลอดจนอธบิายว่ามกีารใชข้อ้มลูนีอ้ย่างไรและแบ่งปันใหก้บัใคร หากคุณมคี าถามใดๆ 
เกีย่วกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี ้โปรดตดิต่อเรา 

ไซตนี์ด้ าเนินการโดยบรษิทัคารก์ลิลท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศทีม่กีารควบคมุดูแลเนือ้หาของไซต ์
สามารถดูรายชือ่ของประเทศทีม่กีารควบคุมดูแลเนือ้หาของไซตไ์ดใ้นหนา้นี:้ www.Cargill.com/worldwide 

(คุณสามารถเขา้ถงึหนา้นีโ้ดยคลกิลงิก ์“ทั่วโลก” ทีด่า้นบนของแตล่ะหนา้) 

หากคุณก าลงัเขา้ถงึหนา้ของไซตท์ีน่ าไปยงัประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป (EEA)หรอืสหราชอาณาจกัร (UK) 

คุณสามารถดูชือ่ตามกฎหมายและรายละเอยีดการตดิต่อของบรษิทัคารก์ลิลใ์นเขตเศรษฐกจิยุโรปหรอืสหราชอาณ

าจกัรทีดู่แลไซตใ์นส่วนทีเ่กีย่วกบัประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป โดยไปทีห่นา้ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ส าหรบับางประเทศ อาจเป็นบรษิทัคารก์ลิลท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศอืน่) 

บรษิทัคารก์ลิลท์ีดู่แลไซตด์งักลา่วในส่วนทีเ่กีย่วกบัประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรปหรอืสหราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ 
ยงัเป็นผูค้วบคมุขอ้มูลในส่วนทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่เกบ็รวบรวมผ่านส่วนดงักลา่วของไซต ์
ในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันีจ้ะเรยีกบรษิทัคารก์ลิลด์งักล่าววา่ “คารก์ลิล”์ และ “เรา” 

หากคุณเป็นผูพ้ านักในแคลฟิอรเ์นีย 

โปรดคลกิทีน่ี่เพือ่ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัของรฐัแคลฟิอรเ์นียทีใ่ชก้บัคุณ 

ขอบเขตของนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนีค้รอบคลมุถงึ “ขอ้มลูส่วนบุคคล” ทีเ่รารวบรวมผา่นไซตข์องเรา 

“ขอ้มลูส่วนบุคคล” คอืขอ้มลูทีร่ะบุถงึคุณ เกีย่วขอ้งกบัคุณ อธบิายถงึคุณ 
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัคุณหรอืสามารถเชือ่มโยงถงึคุณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
ไม่วา่จะโดยล าพงัหรอืรว่มกบัขอ้มลูอืน่ทีเ่ราเขา้ถงึได ้ตวัอย่างขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถงึชือ่ของคุณ 
รายละเอยีดการตดิตอ่ ขอ้มลูบตัรเครดติ การสมคัรงาน 
ขอ้มูลทีคุ่ณใหไ้วเ้มือ่คุณสรา้งบญัชหีรอืโปรไฟลส์่วนบุคคลในไซตข์องเรา 
ตลอดจนขอ้มูลเกีย่วกบัหนา้ทีคุ่ณไดดู้และเสน้ทางการใชง้านในไซตข์องเรา 

ความยนิยอมและพืน้ฐานทางกฎหมายอืน่ๆ ส าหรบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

โปรดสละเวลาสกัครูเ่พือ่อา่นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้เมือ่เขา้ถงึหรอืใชไ้ซตนี์ ้
จะถอืวา่คุณยนิยอมใหม้กีารเกบ็รวบรวม ใชง้าน 
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี ้
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หากคุณไม่ยนิยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใชง้าน 
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี ้
โปรดออกจากไซตแ์ละอย่าใชง้านเว็บไซตนี์ ้ 

หากคุณมสีทิธภิายใตข้อ้กฎหมายบงัคบัใช ้เชน่ กฎหมายสทิธดิา้นฐานขอ้มูลเขตเศรษฐกจิยุโรปสหราชอาณาจกัร 

หรอืทีอ่ืน่ คุณยงัสามารถถอดถอนการยนิยอมของคุณไดต้ลอดเวลาโดยการตดิตอ่เรา 
โปรดทราบว่าในกรณีทีคุ่ณเพกิถอนความยนิยอมของคุณ กฎหมายอาจบงัคบัหรอือนุญาตใหเ้รารวบรวม ใชง้าน 
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบางสว่นหรอืทัง้หมดของคุณ 

นอกจากนี ้เรายงัรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณในกรณีทีจ่ าเป็นส าหรบัการท าสญัญากบัคุณ 
หรอืในกรณีทีจ่ าเป็นเพือ่ประโยชนใ์นการด าเนินงาน 
ปกป้องพฒันาธรุกจิของเราและเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

การเปลีย่นแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 

ขณะทีเ่ราเพิม่คุณลกัษณะและฟังกช์นัการท างานใหม่ๆ ลงในไซตข์องเรา 
เราอาจตอ้งปรบัปรุงหรอืแกไ้ขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี ้
เราขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนินการดงักล่าวไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
โดยการประกาศฉบบัแกไ้ขลงในไซตข์องเรา 
การเปลีย่นแปลงเหลา่นีจ้ะมผีลตัง้แต่วนัทีเ่ราประกาศฉบบัแกไ้ขในไซตข์องเรา 
ซึง่จะใชเ้ฉพาะกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมหลงัจากทีเ่ราไดป้ระกาศฉบบัแกไ้ขแลว้ 
การใชไ้ซตใ์ดไซตห์น่ึงของเราภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะถอืว่าคณุไดย้นิยอมตอ่ขอ้ก าหนดของนโยบาย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัแกไ้ข ดว้ยเหตุนี ้คณุจงึจ าเป็นตรวจดนูโยบายส่วนบุคคลนีเ้ป็นประจ า 

หากเราแกไ้ขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้
เราจะแจง้ใหท้ราบทีด่า้นบนของนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลนีเ้ป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 

วนัหลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใชใ้หม่ 
เพือ่ใหคุ้ณสามารถดูไดอ้ย่างรวดเรว็ว่านโยบายสว่นบุคคลของเรามกีารเปลีย่นแปลงหรอืไมนั่บแต่คร ัง้ทีคุ่ณเขา้เยีย่

มชมคร ัง้ล่าสุด คณุสามารถเขา้ถงึนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัปัจจบุนัไดต้ลอดเวลาโดยคลกิทีล่งิก ์
“นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล” หรอื “ประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล” 

ทีด่า้นล่างของแตล่ะหนา้หรอืภายในไซตข์องเรา 

ประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนีอ้าจไดร้บัการเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขเป็นคร ัง้คราวตาม 
“ประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” ทีป่ระกาศไวใ้นไซตข์องเรา โดยทั่วไปแลว้ 
ประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมไวใ้นบาง

หนา้หรอืบางพืน้ทีข่องไซต ์เหตุผลทีเ่ราตอ้งการขอ้มูลดงักล่าว 
และทางเลอืกทีคุ่ณอาจสามารถเลอืกไดเ้กีย่วกบัวธิทีีเ่ราใชข้อ้มลูน้ัน 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการใชคุ้ณลกัษณะพเิศษและพืน้ทีท่ีม่กีารป้องกนัดว้ยรหสัผ่านของไซตน้ี์ 

บางไซตข์องเรามคีุณลกัษณะพเิศษ เชน่ เนือ้หาทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืรา้นคา้ออนไลน ์
หรอืพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการป้องกนัดว้ยรหสัผ่าน เชน่ ฟอรมัการสนทนา หอ้งสนทนา พืน้ทีอ่าชพี 
หรอืพืน้ทีส่ าหรบัลกูคา้เท่าน้ัน 

เมือ่คุณลงทะเบยีนเพือ่ใชค้ณุลกัษณะพเิศษหรอืพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการป้องกนัดว้ยรหสัผ่าน 
คุณอาจถกูขอใหย้อมรบัขอ้ก าหนดพเิศษในการใชคุ้ณลกัษณะพเิศษหรอืพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการป้องกนัดว้ยรหสัผ่าน 
ในกรณีเชน่นี ้คุณจะไดร้บัการขอใหย้นิยอมตอ่ขอ้ก าหนดพเิศษ เชน่ 



โดยการท าเครือ่งหมายทีช่อ่งหรอืคลกิปุ่มทีร่ะบุว่า “ฉนัยอมรบั” ขอ้ตกลงประเภทนีเ้รยีกว่าขอ้ตกลง “การคลกิ” 

หากขอ้ก าหนดใดของขอ้ตกลงแบบคลกิแตกต่างไปจากขอ้ก าหนดของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบั

นี ้
ขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงแบบคลกิดงักล่าวจะเป็นการเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี ้
เพยีงแต่เฉพาะส่วนทีอ่ยู่ภายใต ้“ขอ้ตกลงแบบคลกิ” ดงักล่าวเท่าน้ัน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมผ่านไซตข์องเราคอือะไร 

ขอ้มูลทีคุ่ณระบุ เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีคุ่ณใหไ้ว ้(โดยการใชเ้มาสแ์ละแป้นพมิพข์องคุณ) 

เมือ่คุณใชไ้ซตข์องเรา ขอ้มลูทีเ่ราเก็บรวบรวมขึน้อยู่กบัว่าคณุใชไ้ซตข์องเราอย่างไร ตวัอยา่งเชน่ 
หากคุณลงชือ่สมคัรรบัการตดิต่อทางอเีมลจากเรา เราจะรวบรวมทีอ่ยู่อเีมลและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีคุ่ณใหไ้ว ้
หากคุณตดิตอ่กบัเราโดยใชค้ณุลกัษณะ “ตดิต่อเรา” เราจะรวบรวมขอ้มลูทีค่ณุใหไ้วเ้มือ่คณุกรอกแบบฟอรม์ 

“ตดิต่อเรา” 

โดยทั่วไป ไซตข์องเราจะแยกแยะระหว่างขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรบัเราเพือ่ทีจ่ะเสนอผลติภณัฑ ์บรกิาร 
หรอืเพือ่ตอบสนองค าขอของคณุอย่างเฉพาะเจาะจง (“ชอ่งบงัคบั”) และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนแ์ต่สามารถละเวน้ได ้
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืค าขอของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลในชอ่งทีบ่งัคบั 
เราจะไม่สามารถใหผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารแกคุ่ณหรอืตอบสนองค าขอของคุณได ้

ขอ้มูลเพิม่เตมิ ในบางคร ัง้เราอาจเสรมิขอ้มลูทีคุ่ณใหเ้ราดว้ยขอ้มูลจากพนัธมติรทางธรุกจิ โซเชยีลมเีดยี 
หรอืแหล่งขอ้มูลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ 
เราอาจไดร้บัขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของทีอ่ยู่หรอืขอ้มูลเกีย่วกบัธรุกจิของคุณ 
นอกจากนีเ้รายงัอาจเสรมิขอ้มลูทีคุ่ณใหก้บัเราดว้ยขอ้มลูทีเ่รารวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซตอ์ืน่ๆ ของคารก์ลิล ์
แอปดจิทิลั หรอืชอ่งทางอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ หากคณุเป็นลกูคา้ของคารก์ลิล ์
เราอาจเสรมิขอ้มลูทีคุ่ณใหท้างออนไลนก์บัขอ้มลูทีคุ่ณใหไ้วใ้นธรุกจิอืน่ๆ ของคุณทีเ่กีย่วขอ้งกบัคารก์ลิล ์

ขอ้มูลทีส่่งถงึเราโดยเว็บเบราเซอรข์องคณุ เรารวบรวมขอ้มูลทีส่่งถงึเราโดยอตัโนมตัจิากเว็บเบราเซอรข์องคุณ 
ขอ้มูลนีม้กัประกอบดว้ยทีอ่ยู่ IP ขอ้มลูประจ าตวัของผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ชือ่และเวอรช์นัระบบปฏบิตักิารของคณุ 
ชือ่และเวอรช์นัเบราเซอรข์องคณุ วนัทีแ่ละเวลาทีคุ่ณเขา้ชม ตลอดจนหนา้ทีค่ณุเขา้ชม “ทีอ่ยู่ IP” 

คอืหมายเลขเฉพาะทีก่ าหนดใหก้บัคอมพวิเตอรข์องคุณโดยอตัโนมตัเิมือ่คุณเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต 
ซึง่ใชเ้พือ่ระบุ “ต าแหน่ง” ของคอมพวิเตอรข์องคุณในไซเบอรส์เปซ เพือ่ใหส้ามารถสง่ขอ้มลูทีคุ่ณขอใหก้บัคุณได ้
หากคุณใชก้ารเชือ่มต่อแบบ dial-up หรอืการเชือ่มตอ่ทีก่ าหนดทีอ่ยู่ IP แบบไดนามกิ 
คอมพวิเตอรข์องคุณจะถกูก าหนดทีอ่ยู่ IP ใหม่ทุกคร ัง้ทีคุ่ณเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต อย่างไรก็ตาม 
หากคอมพวิเตอรข์องคณุเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตเป็นประจ าโดยใชท้ีอ่ยู่ IP แบบคงที ่ทีอ่ยู่ IP 

ทีก่ าหนดใหค้อมพวิเตอรข์องคณุโดยทั่วไปจะเหมอืนกนัทุกคร ัง้ทีคุ่ณใชค้อมพวิเตอร ์ 
แมว้่าจะไม่ไดร้ะบุชือ่คุณโดยใชช้ือ่ แต่เราจะถอืว่าทีอ่ยู่ IP ของคุณเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

คุณควรตระหนักว่าเมือ่คุณตอบสนองตอ่การสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกสท์ีไ่ดร้บัจากเรา เชน่ เปิดอเีมล 
ดาวนโ์หลดภาพ หรอืคลกิลงิกใ์นจดหมายข่าวอเิล็กทรอนิกส ์เบราวเ์ซอรข์องคุณจะบอกเราวา่คุณ 
(หรอืผูท้ีใ่ชท้ีอ่ยู่อเีมลของคณุ) เป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 
เราใชข้อ้มูลนีเ้พือ่ปรบัปรุงความสามารถทางการตลาดของเรา นอกจากนี ้
เราจะตรวจสอบบนัทกึเซริฟ์เวอรข์องเราซึง่มทีีอ่ยู่ IP ของผูเ้ขา้ชม เพือ่ความปลอดภยัและป้องกนัการฉอ้โกง 
หากสงสยัวา่มกีจิกรรมทีเ่ป็นความผดิทางอาญา 
เราอาจมอบบนัทกึเซริฟ์เวอรข์องเราและขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่รารวบรวมผ่านไซตนี์ใ้หก้บัหน่วยงานสบืสวนทีเ่หมาะส

ม ซึง่จะสามารถใชข้อ้มูลดงักลา่วเพือ่ตดิตามและระบุตวับุคคลได ้



ขอ้มูลอุปกรณแ์ละต าแหน่ง ส าหรบัผูใ้ชแ้อปดจิทิลั 
เราอาจรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัอุปกรณท์ีคุ่ณใชใ้นการดาวนโ์หลดแอป รวมถงึขอ้มลูระบุอุปกรณเ์ฉพาะเครือ่ง 
ระบบปฏบิตักิาร หรอืขอ้มูลเครอืข่ายมอืถอืของอุปกรณ ์เพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการระบบ นอกจากนี ้
เรายงัอาจรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูบางอย่างในบนัทกึเซริฟ์เวอรข์องเราโดยอตัโนมตัิ 
เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึรูปแบบการใชแ้อปของผูใ้ช ้ซึง่เป็นไปเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการระบบ 
และเพือ่ใหม้ั่นใจว่าเราจะส่งมอบประสบการณก์ารใชง้านและการบรกิารลูกคา้ทีด่ ี
ขอ้มูลประเภทนีม้รีายละเอยีดเกีย่วกบัเวลา ลกัษณะ และส่วนใดของแอปทีค่ณุใช ้ดู 
และเวลาทีคุ่ณออกจากหนา้ในแอป รวมถงึบนัทกึวนัทีห่รอืเวลา 

คุกกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนั คุกกีค้อืไฟลข์นาดเล็กทีส่่งมาจากเว็บไซตห์รอืแอปดจิทิลั 
และจดัเก็บไวใ้นคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช ้
ซึง่จะชว่ยใหเ้ว็บไซตห์รอืแอปดจิทิลัสามารถจดจ าขอ้มูลเกีย่วกบัตวัคุณและการตัง้ค่าทีค่ณุตอ้งการได ้เราใช ้
“คุกกี”้ และเทคโนโลยทีางเว็บอืน่ๆ ในวธิกีารรูปแบบต่างๆ ตวัอย่างเชน่ เราอาจใชเ้ทคโนโลยเีหล่านี:้ 

• เพือ่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารทีผู่เ้ขา้ชมใชไ้ซตข์องเรา หนา้ทีพ่วกเขาเขา้ชม ลงิกท์ีพ่วกเขาใช ้
ตลอดจนระยะเวลาทีพ่วกเขาเขา้ชมในแต่ละหนา้ 

• เพือ่สนับสนุนคุณลกัษณะและฟังกช์นัการท างานในไซตข์องเรา เชน่ 
เพือ่ชว่ยใหคุ้ณประหยดัเวลาในการป้อนขอ้มูลทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูของเราแลว้ 
หรอืเพือ่ใหก้ารตัง้ค่าทีค่ณุตัง้ขึน้ในการเยีย่มชมไซตข์องเรากอ่นหนา้นี ้

• เพือ่ปรบัเปลีย่นตามประสบการณข์องคณุเมือ่คุณใชง้านไซตข์องเรา  

• เพือ่ชว่ยใหบุ้คคลทีส่าม (เชน่ ไซตโ์ซเชยีลมเีดยี) เตรยีม ‘ผูช้ม’ 

ออนไลนส์ าหรบัผูใ้ชข้องตนทีเ่ป็นลูกคา้ของคารก์ลิลห์รอืผูท้ีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัลูกคา้ของคารก์ลิล ์
โดยบุคคลทีส่ามจะอา้งองิตามการตัง้คา่ความเป็นส่วนตวัของคุณเท่าน้ัน 

• เพือ่ ‘จดจ า’ คุณในฐานะผูท้ีเ่คยเขา้ชมเว็บไซตข์องคารก์ลิลห์รอืเคยมปีฏสิมัพนัธก์บัคารก์ลิลท์างออนไลน ์
ดงัน้ันเราอาจแสดงโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งขณะทีค่ณุเรยีกดูไซตอ์ืน่ๆ ทางออนไลน ์
รวมถงึเว็บไซตข์องบุคคลทีส่าม และ 

• เพือ่วดัความส าเรจ็ของโฆษณาทางเว็บหรอือเีมลของเรา ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณมปีฏสิมัพนัธก์บัโฆษณาจากบุคคลทีส่ามในนามของเรา เราอาจไดร้บัขอ้มูลทีไ่ม่ระบุตวัตน เชน่ 
ขอ้มูลประชากรหรอืขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัความสนใจของคุณ 

หากมคี าขอตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้เชน่ กฎหมายสทิธดิา้นฐานขอ้มูลเขตเศรษฐกจิยโุรปสหราชอาณาจกัร 

หรอืทีอ่ืน่ เราจะขอความยนิยอมจากคุณกอ่นทีจ่ะใชข้อ้มูลของคุณ 
โดยทั่วไปเราจะขอผ่านแพลตฟอรม์การจดัการความยนิยอม (CMP) ในกรณีดงักล่าว 
คุณสามารถถอนความยนิยอมของคุณผา่น CMP ของคารก์ลิลไ์ดต้ลอดเวลา 

คุกกีท้ีเ่ราใชส้ามารถแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท ไดแ้ก่ 

• “คุกกีเ้ซสชนั” 

ทีจ่ดัสรรใหก้บัคอมพวิเตอรข์องคุณในระหว่างทีคุ่ณเขา้เยีย่มชมไซตข์องเราซึง่จะถูกลบออกจากคอมพวิเ

ตอรข์องคุณโดยอตัโนมตัเิมือ่คุณปิดเบราเซอร ์

• “คุกกีแ้บบถาวร” ซึง่จะหมดอายุหลงัจากระยะเวลาทีเ่หมาะสมหรอืจนกว่าผูใ้ชจ้ะลบคุกกี ้

การใชง้านบางอย่างอาจเกีย่วขอ้งกบัการใช ้“คกุกีบุ้คคลทีส่าม” กลา่วคอื 
คุกกีท้ีก่ าหนดโดยซอฟตแ์วรท์ีใ่ชโ้ดยบุคคลทีส่าม เชน่ เพือ่ท าการวเิคราะหท์างสถติเิกีย่วกบัการใชห้นา้ 



การปฏสิมัพนัธก์บัหนา้และเสน้ทางผ่านไซต ์
หรอืเพือ่วตัถุประสงคใ์นการใหบ้รกิารโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ตโดยใชผู้จ้ดัจ าหน่ายโฆษณาออนไลน ์
คุกกีข้องบุคคลทีส่ามอาจรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมออนไลนข์องคุณเมือ่เวลาผ่านไปและในเว็บไซตต์่างๆ 
ตามการเยีย่มชมไซตข์องเรา    

โดยทั่วไป ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมโดยใชเ้ทคโนโลยขีองเว็บเหล่านีจ้ะไม่สามารถระบุถงึคุณโดยชือ่ได ้อย่างไรก็ตาม 
หากคุณไดส้รา้งขอ้มูลประจ าตวัของผูใ้ช ้เชน่ 
ลงชือ่สมคัรใชเ้พือ่ใชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารป้องกนัดว้ยรหสัผ่านในไซตข์องเรา 
เราอาจเชือ่มโยงขอ้มลูทีเ่รารวบรวมโดยใชเ้ทคโนโลยเีว็บกบัขอ้มูลอืน่ๆ ทีร่ะบุถงึตวัคุณเอง 

หากคุณไม่ประสงคท์ีจ่ะรบัคุกกีน้อกเหนือจากการควบคมุการใชง้านของคณุผ่านกลไกตวัเลอืกทีค่ารก์ลิลใ์หบ้รกิา

ร (เชน่ ผ่านแพลตฟอรม์การจดัการความยนิยอม) 

คุณสามารถตัง้คา่เบราวเ์ซอรข์องคณุใหป้ฏเิสธคุกกีห้รอืเพือ่เตอืนคุณเมือ่มกีารจดัเก็บคุกกีใ้นคอมพวิเตอรข์องคุ

ณ คุณยงัสามารถลบคุกกีข้องเราไดท้นัททีีค่ณุออกจากไซต ์ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารดงักล่าว 
โปรดดูทีส่่วน ‘ความชว่ยเหลอื’ ของเบราวเ์ซอรห์รอืดู http://www.allaboutcookies.org หรอื 
http://www.aboutcookies.org แมว้า่คุณจะไมจ่ าเป็นตอ้งยอมรบัคุกกีข้องเราเมือ่คุณเยีย่มชมไซตข์องเรา 
แต่หากคุณตัง้คา่เบราเซอรข์องคุณใหป้ฏเิสธคุกกี ้
คุณจะไม่สามารถใชคุ้ณลกัษณะและฟังกช์นัการท างานทัง้หมดในไซตข์องเราได ้

ขณะนีเ้ราไม่ไดต้อบสนองต่อสญัญาณ “ไม่ตดิตาม” หรอืกลไกอืน่ๆ 
ของเว็บเบราวเ์ซอรซ์ ึง่ระบุว่าคณุตอ้งการปิดกัน้การรวบรวมขอ้มลูในระยะยาวและในเว็บไซตห์รอืแอปดจิทิลัต่างๆ 
หลงัจากการเยีย่มชมหน่ึงในไซตข์องเรา เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ในนโยบายนี ้
หากเรารองรบัระบบดงักล่าวในอนาคต 
เราจะอธบิายถงึวธิดี าเนินการดงักลา่วในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้เยีย่มชม www.allaboutdnt.org 

เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ   

คารก์ลิลใ์ชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 

โดยทั่วไปแลว้ เราใชข้อ้มลูสว่นบุคคลทีเ่รารวบรวมผ่านไซตข์องเรา 

• เพือ่จดัหาผลติภณัฑ ์ขอ้มลูและบรกิารทีคุ่ณขอ 

• เพือ่วตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยั เครดติหรอืการฉอ้โกง 

• เพือ่ความปลอดภยัของคุณหรอืผูอ้ืน่ 

• เพือ่ใหคุ้ณไดร้บับรกิารลกูคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• เพือ่ใหคุ้ณไดร้บัประสบการณใ์นแบบของคุณเมือ่คณุใชไ้ซตข์องเรา  

• เพือ่แสดงโฆษณาทีป่รบัเปลีย่นไดใ้นแบบของคุณเมือ่คณุเยีย่มชมไซตข์องเราหรอืเว็บไซตข์องบุคคลทีส่า

ม 

• เพือ่ตดิตอ่คุณดว้ยขอ้เสนอพเิศษและขอ้มูลอืน่ๆ ทีเ่ราเชือ่ว่าน่าสนใจส าหรบัคุณ 

• เพือ่ตดิตอ่คุณดว้ยขอ้มูลและค าบอกกล่าวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชไ้ซตข์องเรา 

• เพือ่เชญิคุณเขา้รว่มในการส ารวจและใหข้อ้เสนอแนะแกเ่รา 

• เพือ่ท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการและความสนใจของคุณใหด้ยีิง่ขึน้ 

• เพือ่ปรบัปรุงเนือ้หา การท างานและการใชง้านเว็บไซตข์องเรา 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/


• เพือ่ปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

• เพือ่ปรบัปรุงการตลาดและการส่งเสรมิการขายของเรา และ 

• เพือ่จดุประสงคอ์ืน่ๆ ทีร่ะบุไวใ้นประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ 
ระหว่างคารก์ลิลก์บัคุณ ฉบบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ใคร 

เราอาจแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมผ่านไซตข์องเราดงัทีอ่ธบิายไวด้า้นล่างนี ้

ผูใ้หบ้รกิารของเรา เราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับรษิทัและองคก์รต่างๆ 
รวมถงึบรษิทัสาขาและหน่วยงานทางธรุกจิอืน่ๆ ทีค่วบคุมโดยคารก์ลิล ์ซึง่ท าหนา้ทีใ่หบ้รกิารในนามของเรา เชน่ 
บรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนับสนุนดา้นเว็บไซตห์รอืแอปดจิทิลั หรอืบรกิารโฆษณาออนไลนแ์กเ่รา 

ภายในคารก์ลิล ์เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายในคารก์ลิล ์(กลา่วคอื ระหว่างหน่วยธรุกจิต่างๆ 
ภายในคารก์ลิล)์ และกบับรษิทัในเครอืของเราซึง่ “จ าเป็นตอ้งทราบ” 

เพือ่วตัถุประสงคท์ีก่ลา่วถงึขา้งตน้ในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี ้

ธรุกรรมทางธรุกจิ คารก์ลิลอ์าจตดัสนิใจดว้ยเหตุผลเชงิกลยุทธห์รอือืน่ๆ เพือ่ขาย ซือ้ 
รวมหรอืจดัระเบยีบธรุกจิอย่างนอ้ยหน่ึงอย่างขึน้ไป 
การท าธรุกรรมประเภทนีอ้าจเกีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหก้บัผูซ้ ือ้ในอนาคต 

การโอนธรุกจิ ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณอาจถกูถา่ยโอนไปยงับรษิทัทีซ่ ือ้หุน้หรอืทรพัยส์นิของคารก์ลิล ์
หรอืหน่ึงในหน่วยธรุกจิของเรา เชน่ จากการขาย การควบรวมกจิการ การปรบัโครงสรา้งองคก์รหรอืการช าระบญัช ี

การปฏบิตัติามกฎหมายและการคุม้ครองสทิธขิองเราและสทิธขิองผูอ้ืน่ 

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเมือ่เราเชือ่โดยสจุรติว่าการเปิดเผยขอ้มูลมคีวามเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎ

หมาย ค าสัง่ศาล หรอืหมายเรยีก 
นอกจากนีเ้ราอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเพือ่ป้องกนัหรอืตรวจสอบความผดิทางอาญาทีเ่ป็นไปได ้เชน่ 
การฉอ้โกงหรอืการโจรกรรมขอ้มลูสว่นบุคคล 
เพือ่บงัคบัหรอืใชข้อ้ก าหนดในการใหบ้รกิารออนไลนข์องเราหรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ 
หรอืเพือ่ปกป้องสทิธหิรอืทรพัยส์นิของเราเอง หรอืสทิธ ิทรพัยส์นิ หรอืความปลอดภยัของผูใ้ชข้องเราหรอืของผูอ้ืน่ 

ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใ

ดๆ ทีป่ระกาศไวใ้นเว็บเพจหรอืแอปดจิทิลัของคารก์ลิลท์ีคุ่ณใหข้อ้มูลน้ัน 
เมือ่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคณุในเว็บเพจหรอืแอปดจิทิลัของคารก์ลิลน้ั์นๆ 
ถอืวา่คุณไดย้นิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณตามทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุ

คคลฉบบัดงักล่าว 

ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ตกลงแบบคลกิ 
เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ตกลงแบบคลกิฉบบัใดกต็ามทีคุ่ณไ

ดแ้สดงความตกลงไว ้ 

ตวัเลอืกของคุณ 

ในบางสถานการณ ์เราจะใหต้วัเลอืกเกีย่วกบัวธิทีีเ่รารวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 
ในกรณีดงักล่าว เราอาจขอใหคุ้ณระบุตวัเลอืกของคุณในขณะทีเ่รารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
หากคุณไดส้รา้งบญัชหีรอืโปรไฟลส์ว่นบุคคลไวใ้นไซตข์องเรา 



คุณอาจสามารถปรบัตวัเลอืกความเป็นส่วนตวัของคณุไดบ้างส่วนหรอืปรบัทัง้หมด 
โดยเปลีย่นการตัง้ค่าในการตัง้ค่าบญัชหีรอืหนา้โปรไฟลข์องคุณไดต้ลอดเวลา 

คุณสามารถเขา้ถงึ ปรบัปรุงหรอืแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดอ้ย่างไร 

หากคุณไดส้รา้งบญัชหีรอืโปรไฟลส์ว่นบุคคลไวใ้นไซตข์องเรา 
คุณอาจสามารถเขา้ถงึและปรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดบ้างส่วนหรอืปรบัทัง้หมดไดใ้นการตัง้คา่บญัชหีรอืหนา้

โปรไฟลข์องคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีสว่นใหญ่เราจะตอ้งชว่ยเหลอืคุณ หากคุณตอ้งการเขา้ถงึ 
ปรบัหรอืแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดตดิตอ่เรา 
เราจะตอบกลบัคณุภายในระยะเวลาตามความเหมาะสมและภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
เราอาจขอขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ยนืยนัตวัตนของคุณ ในกรณีสว่นใหญ่ 
เราจะใหส้ทิธิเ์ขา้ถงึและแกไ้ขหรอืลบขอ้มูลทีไ่ม่ถกูตอ้งทีค่ณุพบ อย่างไรกต็าม 
ในบางกรณีเราอาจจ ากดัหรอืปฏเิสธค าขอของคุณหากกฎหมายอนุญาตหรอืก าหนดใหเ้ราตอ้งด าเนินการดงักลา่ว 
หรอืหากเราไมส่ามารถยนืยนัตวัตนของคุณได ้

สทิธขิองคุณ 

ในบางสถานการณ ์คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืเพือ่จ ากดัการใช ้เพือ่ปฏเิสธการใชง้าน 
เพือ่รบัในรูปแบบพกพาหรอืส่งใหก้บัองคก์รอืน่ นอกจากนี ้
คุณยงัสามารถขอใหเ้ราไม่ตอ้งส่งขอ้มูลการตลาดโดยตรงไปใหคุ้ณอกีต่อไป หากคุณตอ้งการใชส้ทิธใิดๆ เหลา่นี ้
โปรดตดิตอ่เราโดยใชร้ายละเอยีดการตดิต่อดา้นล่าง 

หากคุณมสีทิธภิายใตก้ฎหมายบงัคบัใช ้เชน่ กฎหมายสทิธดิา้นฐานขอ้มูล EEAสหราชอาณาจกัร หรอืทีอ่ื่น 

คุณสามารถรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานป้องกนัขอ้มูลได ้
หากคุณคดิว่าเราไดด้ าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในทางทีผ่ดิกฎหมายหรอืละเมดิสทิธขิองคุณ   

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลของคุณนานเท่าใด 

เราอาจเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวต้ราบเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่จุดประสงคท์างธุรกจิของเรา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ป้องกนัตวัเองในกรณีทีม่กีารเรยีกรอ้งทางกฎหมาย หลงัจากชว่งเวลาน้ี 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบไป หรอืในบางกรณีจะกลายเป็นขอ้มูลทีไ่ม่ระบุชือ่ 

หากคุณถอนค ายนิยอมของคุณในภายหลงัและเราไมม่จีุดประสงคต์ามกฎหมายในการประมวลผลข้

อมูลส่วนบุคคลของคุณอกีต่อไป เราจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ  

การรกัษาความปลอดภยั 

แมว้่าเราจะใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในเชงิพาณิชยเ์พือ่ปกป้องความลบั 
ความสมบูรณแ์ละความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุ 
แต่เราไม่สามารถรบัรองความปลอดภยัส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้ดว้ยเหตนีุ ้
เราขอแนะน าใหผู้ใ้ชใ้ชค้วามระมดัระวงัเพือ่ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของตนในขณะทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต 

การปกป้องรหสัผ่าน บางพืน้ทีใ่นเว็บไซตข์องเรามกีารป้องกนัดว้ยรหสัผ่าน 
คุณมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการรกัษาความลบัส าหรบัรหสัผ่านของคณุ 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะถอืว่าใครก็ตามทีเ่ขา้ใชไ้ซตใ์ดไซตห์น่ึงของเราโดยใชร้หสัผ่านทีเ่ราก าหนดใหคุ้ณ 
มสีทิธิท์ีจ่ะท าเชน่น้ัน 
คุณจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบต่อกจิกรรมของบุคคลทีเ่ขา้ใชไ้ซตข์องเราโดยใชร้หสัผ่านทีเ่ราก าหนดใหก้บัคุณ 
แมว้่าบุคคลน้ันจะไมไ่ดร้บัอนุญาตจากคุณก็ตาม 
หากคุณมเีหตุผลทีเ่ช ือ่ไดว้่ารหสัผ่านของคุณถกูบุกรุกหรอืถูกใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
คุณตอ้งเปลีย่นรหสัดงักลา่วทนัทโีดยใชฟั้งกช์นัการท างานทีใ่หไ้วใ้นไซต ์



ลงิกไ์ปยงัเว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนัดจิทิลัอืน่ๆ ของคารก์ลิล ์ 

คารก์ลิลค์วบคุมดูแลเว็บไซตแ์ละแอปดจิทิลัจ านวนมาก ซึง่มเีนือ้หา คุณลกัษณะ และฟังกช์นัการท างานของตนเอง 
เว็บไซตแ์ต่ละเว็บและแอปดจิทิลัแต่ละแอปของคารก์ลิลม์จีดุประสงคท์ีแ่ตกตา่งกนั ดว้ยเหตนีุ ้
เว็บไซตแ์ละแอปดจิทิลับางส่วนของเราจงึไม่ไดอ้ยู่ภายใตน้โยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี ้
เมือ่คุณใชล้งิกใ์นไซตใ์ดไซตห์น่ึงของเราเพือ่เขา้ถงึเว็บไซตอ์ืน่ๆ ของคารก์ลิล ์
โปรดสละเวลาสกัครูเ่พือ่อา่นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีป่ระกาศในเว็บไซตน้ั์นๆ 

ลงิกไ์ปยงัเว็บไซตข์องบุคคลทีส่าม 

ไซตนี์อ้าจมลีงิกไ์ปยงัเว็บไซตท์ีด่ าเนินการโดยบรษิทัอืน่ 
รวมถงึเว็บไซตท์ีด่ าเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามของเราและบุคคลทีส่ามทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนีไ้มค่รอบคลมุถงึขอ้มลูส่วนบุคคลทีร่วบรวมไดจ้ากเว็บไซตอ์ืน่ๆ เหลา่นี ้
เมือ่คุณเขา้ถงึเว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามผ่านลงิกใ์นไซตข์องเรา 
โปรดสละเวลาสกัครูเ่พือ่อา่นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีป่ระกาศไวใ้นเว็บไซตน้ั์นๆ 

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก 

เราไม่แนะน าใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า 14 ปีเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องเรา เราไม่ใชง้านเว็บไซตข์องเราเพือ่ 

เรยีกรอ้งขอ้มลูสว่นบุคคลจากหรอืมุ่งเป้าไปยงัเด็กอายุต ่ากว่า 14 ปี 

หรอือายุขัน้ต ่าทีเ่กีย่วขอ้งภายใตข้อ้กฎหมายบงัคบัใชใ้นพืน้ที ่ยกเวน้ไดร้บัอนุญาตตามขอ้กฎหมายบงัคบัใช ้ 

ผูบ้รโิภคในแคลฟิอรเ์นีย 

หากคุณอาศยัอยู่ในแคลฟิอรเ์นีย 

เราจ าเป็นตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีเ่ราใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลของคุณ 

และคุณอาจมสีทิธเิพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีเ่ราน าขอ้มูลของคุณไปใช ้

เราไดร้วมขอ้มูลส าหรบัรฐัแคลฟิอรเ์นียโดยเฉพาะไวด้า้นล่าง 

ซึง่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ “ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมผ่านไซตข์องเรามอีะไรบา้ง” ขา้งตน้ 

เราไดร้วบรวมหมวดหมู่และขอ้มูลบางอย่างเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการพจิารณาวา่เป็น 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” ในแคลฟิอรเ์นีย ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

เราอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจากคุณและบุคคลทีส่ามอืน่ๆ เรารวบรวม แบ่งปัน 

และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่จุดประสงคท์างธุรกจิและเชงิพาณิชยต์ามทีอ่ธบิายไวใ้นส่วน 

“คารก์ลิลจ์ะน าขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปใชอ้ย่างไร” และ 

“เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ใครบา้ง” ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

เราไม่แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ีม่อีายุต า่กวา่ 16 ปี ในลกัษณะทีถ่อืว่าเป็นการ "ขาย" 

ตามกฎหมายของรฐัแคลฟิอรเ์นียโดยทีท่ราบถงึการด าเนินการดงักล่าว  
 

ภายใตข้อ้ยกเวน้บางประการ ในฐานะผูบ้รโิภคในแคลฟิอรเ์นีย คุณมสีทิธทิีจ่ะ (i) 

เขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (ii) ขอลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (iii) 

รบัขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณทีเ่รา “ขาย” 

(ตามทีก่ าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายของแคลฟิอรเ์นีย) แก่บุคคลทีส่ามภายใน 12 เดอืนล่าสุด และ (iv) 

ถอนตวัจากการ “ขาย” ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถงึรายละเอยีดขา้งตน้ในส่วน 

“คุกกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนั”] เราอาจตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วน 



และขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่เพือ่ใหเ้ราบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีอ่ธบิายไวใ้น

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ภายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาต 

• หา้มขายขอ้มูลของฉนั หากเราขายขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหก้บับุคคลทีส่าม 

คุณมสีทิธทิีจ่ะขอใหแ้ยกขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณออกมาจากขอ้มูลส่วนทีเ่ราจะขายได ้

การกระท าน้ีเรยีกว่าสทิธใินการเลอืกทีจ่ะไม่ขายขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

หากตอ้งการถอนตวัจากการ "ขาย" ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามทีอ่ธบิายไวใ้นส่วนน้ี 

โปรดคลกิทีน่ี่ 

• การใชส้ทิธผูิบ้รโิภคในแคลฟิอรเ์นียอืน่ๆ หากคุณตอ้งการทีจ่ะขอใชส้ทิธอิืน่ๆ 
ของคุณตามรายละเอยีดขา้งตน้เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 
เราจะไม่เลอืกปฏบิตักิบัคุณดว้ยการเสนอราคา ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีแ่ตกต่าง 
หรอืจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิารแกคุ่ณในระดบัหรอืคุณภาพทีแ่ตกต่างออกไปเพยีงเพราะค าขอนี ้
หากคุณมคี าถาม โปรดดูหมวด "ตดิตอ่เรา" ดา้นล่าง หรอืคลกิทีน่ี่ หรอืโทรหาเราฟรทีี ่1-800-227-4455 

เพือ่ขอใชส้ทิธิด์งักล่าว 

หากคุณเป็นผูบ้รโิภคในแคลฟิอรเ์นีย และคุณประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธติามทีร่ะบุไวใ้นสว่นนี ้
คุณอาจตอ้งใหข้อ้มลู เชน่ ชือ่และอเีมล เพือ่ใหเ้ราสามารถตรวจสอบตวัตนของคุณได ้
เมือ่คุณตอ้งการใชส้ทิธิข์องคณุ 
เราจะไม่ใชข้อ้มลูทีค่ณุใหไ้วเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากการยนืยนัตวัตนของคุณเท่าน้ัน   

นอกจากนีค้ณุยงัมตีวัเลอืกในการก าหนดตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินนามของคุณ  
ส าหรบัตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตซึง่สง่ค าขอในนามของผูพ้ านักในแคลฟิอรเ์นีย 
โปรดตดิตอ่คารก์ลิลต์ามทีร่ะบุดา้นล่าง 
พรอ้มหลกัฐานทีบ่่งบอกว่าคุณไดร้บัอนุญาตจากผูบ้รโิภคในแคลฟิอรเ์นียใหส้่งค าขอในนามของพวกเขา  

การถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งประเทศ  

คารก์ลิลเ์ป็นองคก์รระดบัโลกทีด่ าเนินธรุกจิในหลายประเทศ 
และเราอาจถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณขา้มพรมแดนของประเทศต่างๆ 
เพือ่วตัถุประสงคด์งัทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้ส านักงานใหญ่ของเราตัง้อยู่ที ่เวยซ์าตา 
มนินิโซตา ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เว็บเซริฟ์เวอรแ์ละฐานขอ้มลูของเราตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืในประเทศอืน่ๆ 
ขอ้มูลเกีย่วกบัเซริฟ์เวอรแ์ละฐานขอ้มลูเหล่านีส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเจา้หนา้ทีข่องเรา 
(หรอืเจา้หนา้ทีข่องผูใ้หบ้รกิารของเรา) ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศอืน่ๆ ที ่“จ าเป็นตอ้งรู”้ ประเทศต่างๆ 
ต่างมกีฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นความเป็นส่วนตวัทีแ่ตกต่างกนัไป 
บางประเทศรวมทัง้สหรฐัอเมรกิาใหก้ารปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายนอ้ยกวา่ทีอ่ืน่ๆ อย่างไรกต็าม 
โปรดทราบว่าไม่ว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวม ใช ้ถ่ายโอน หรอืเก็บไวท้ีใ่ด 
หากขอ้มูลดงักล่าวถูกเก็บรวบรวมผ่านไซตข์องเรา 
เราจะด าเนินการตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีแ้ละประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัหรอืขอ้ตกลงแบ

บคลกิทีเ่กีย่วขอ้งกบักบัคุณ 

ส าหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่าจากเขตเศรษฐกจิยุโรปและสหราชอาณาจกัร เราไดใ้ชก้ลไกทางกฎหมายทีเ่รยีกว่า 
‘Binding Corporate Rules’ 

เพือ่ใหม้กีารป้องกนัทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่าจากเขตเศรษฐกจิยุโรปและสหราชอาณาจกัรเมือ่มี

การโอนยา้ยไปยงับรษิทัคารก์ลิลอ์ืน่ สามารถดูสรุปเกีย่วกบั Binding Corporate Rules for Business 

Information ของเราได ้ทีน่ี่ 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/f4804e9e-de71-4883-bc5f-bf53a6beace2
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c
https://www.cargill.com/page/business-notice


ส าหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่าจากเขตเศรษฐกจิยุโรปสหราชอาณาจกัร 

และทีอ่ืน่หลกัปฏบิตัขิองคารก์ลิลก์ าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลทีถ่า่ยโอน

จากเขตเศรษฐกจิยโุรปหรอืสหราชอาณาจกัรตามความเหมาะสม 

เมือ่ใชเ้ว็บไซตนี์ ้จะถอืวา่คุณยนิยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใชง้าน 
และโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุในหรอืไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศอืน่ๆ ในโลก  

หากคุณมสีทิธภิายใตข้อ้กฎหมายบงัคบัใช ้เชน่ 

กฎหมายสทิธดิา้นฐานขอ้มูลเขตเศรษฐกจิยุโรปสหราชอาณาจกัร หรอืทีอ่ืน่ 

คุณสามารถถอดถอนการยนิยอมของคุณไดต้ลอดเวลาโดยการตดิต่อเรา 

โปรดทราบว่าในกรณีทีคุ่ณเพกิถอนความยนิยอมของคุณ 

กฎหมายอาจบงัคบัหรอือนุญาตใหเ้รารวบรวม ใชง้าน 

และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบางส่วนหรอืทัง้หมดของคุณ 

ตดิต่อเรา  

หากคุณมคี าถามเกีย่วกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนีห้รอืแนวทางปฏบิตัดิา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุ

คคลของเราหรอืหากคุณตอ้งการเขา้ถงึอปัเดตแกไ้ขหรอืใชส้ทิธขิองคุณเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

โปรดใชแ้บบฟอรม์นี ้

หรอื 

เขยีนถงึเราที:่ 

Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
USA 
 

ประกาศขอ้มูลทางธุรกจิ 

วธิทีีเ่ราใชข้อ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมเกีย่วกบัตวัคุณในบรบิททางธรุกจิ 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480chttps:/submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c
https://www.cargill.com/page/business-notice

