PRIVACY POLICY
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เผยแพร่เมื่อ: 1 ธันวาคม 2563

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ CUSTOM CULINARYTM
เว็บไซต์ของเราซึ่งประกอบด้วย
customculinary.com.cn,
customculinary.co.th
และ
customculinary.jp เคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนทีเ่ ยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือโต้ตอบผ่านทาง
โฆษณาของเรา ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ("ประกาศความเป็นส่วนตัว") เป็นการ
สรุปข้อมูลที่จะมีการเก็บรวบรวมและวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเมื่อคุณเยีย
่ มชมหนึ่งในเว็บไซต์ของ
เรา (เรียกแยกและเรียกรวมว่า "เว็บไซต์") นอกจากนี้ประกาศฉบับนี้จะแนะนาคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ตอ
้ งทา
หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวมหรือแบ่งปันเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ
ตอบสนองต่อโฆษณาของเรา
หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
รายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

กรุณาติดต่อเราตาม

CUSTOM CULINARYTM เก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบใดบ้าง?
เว็บไซต์ของเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ ทีอ
่ ยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หรืออีเมลของคุณ เว้นแต่คุณสมัครใจที่จะมอบให้เรา
หากคุณไม่ประสงค์ให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอย่าส่งข้อมูลเหล่านั้นให้เรา หากคุณได้ส่ง
ข้อมูลนี้แล้ว และต้องการจะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลนี้ให้ถูกต้อง กรุณาติดต่อเราทางอีเมลที่ระบุไว้
ด้านล่างของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากคุณสมัครใจที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เรา ซึ่งรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เทคโนโลยีการติดตาม และอื่นๆ เหล่านี้อาจระบุถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
ในบางกรณี

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการสื่อสารของคุณกับเว็บไซต์

ซึ่งโดยทัว่ ไปไม่สามารถระบุ

ตัวตนได้ ตัวอย่างของข้อมูลประเภทนี้ ได้แก่ ประเภทเบราว์เซอร์อน
ิ เทอร์เน็ต ประเภทระบบปฏิบัติการ
คอมพิ วเตอร์ที่คุณใช้ และชือ
่ โดเมนของเว็บไซต์จากส่วนที่คุณเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือโฆษณาของเรา

ในกรณีที่ข้อมูลนี้ระบุตัวตนของคุณได้ เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศ
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ผู้เยาว์
เว็บไซต์ของเราไม่มวี ัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หรืออีเมลจากบุคคลทีม
่ ีอายุต่ากว่า 13 ปี เว็บไซต์ของเราจะแนะนาผู้เยาว์เป็นกรณีพิเศษตาม
ความเหมาะสมว่าไม่ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของเรา

หรือตอบสนองต่อโฆษณา

หากผู้เยาว์ได้

มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เราแล้ว บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์คนดังกล่าวควรติดต่อเราตาม
รายละเอียดข้อมูลที่อยู่ด้านล่างของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เพื่ อต้องการให้ลบ

ข้อมูลนี้จากบันทึกของเรา
ข้อมูลที่อาจกาหนดไว้โดยอัตโนมัติในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิ วเตอร์คุณ
เมื่อคุณดูเว็บไซต์หรือโฆษณาของเรา
เราอาจจัดเก็บข้อมูลบางอย่างลงในคอมพิ วเตอร์ของคุณ
ข้อมูลนี้จะอยู่ในรูปแบบของ "คุกกี้" หรือไฟล์ทค
ี่ ล้ายคลึงกัน และจะช่วยเราในหลายกรณี เช่น คุกกี้ชว่ ย
ให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์หรือโฆษณาให้ตรงกับความสนใจและความชอบของคุณได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจบันทึกคุกกี้ลงในเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการทาโฆษณา
ให้ตรงตามเป้าหมายผ่านพิ กเซลในเว็บไซต์ของเรา โดยพิ กเซลนี้อาจใช้ตวั ระบุทม
ี่ ีการแฮชซึ่งได้มาจาก
อีเมล
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการติดตามข้ามอุปกรณ์เพื่ อโฆษณาให้ตรงตามเป้าหมาย
ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมในเว็บไซต์ยังอาจรวมถึงที่อยู่ IP หน้าทีค
่ ุณเยี่ยมชม และทีอ
่ ยู่อน
ิ เทอร์เน็ตของเว็บไซต์จากส่วน
ที่ทค
ี่ ุณเชื่อมมายังเว็บไซต์ของเราโดยตรง
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่ อวัดจานวนผู้เยี่ยมชมในส่วนต่างๆของ
เว็บไซต์เรา และเพื่ อช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์ตอ
่ ผู้เยี่ยมชมมากขึ้น คุณสามารถเลือก
ที่จะไม่ดูโฆษณาที่ปรับให้เข้ากับคุณจากบุคคลภายนอกโดยติดต่อเรา โปรดทราบว่า คุณอาจยังเห็น
โฆษณาแม้คุณเลือกที่จะไม่ดู แต่จะไม่มีการปรับแต่งให้เข้ากับคุณ ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่
คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์คอมพิ วเตอร์ของคุณ โดยการปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด หรือรับ
การเตือนก่อนจัดเก็บคุกกี้ โปรดดูคาแนะนาบนเบราว์เซอร์ของคุณหรือหน้าจอช่วยเหลือ เพื่ อเรียนรู้
เพิ่ มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชน
ั เหล่านี้

ทาไมเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และเรานาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้อย่างไร?
เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา เราอาจนาข้อมูลไปใช้ดังนี้: เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
เพื่ อทราบความต้องการของคุณ รวมถึงวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ดีขึ้น เราอาจใช้
เพื่ อติดต่อคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เราอาจให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก (เช่น
บริษัทภายในกลุ่มองค์กรของเรา ผู้ให้บริการภายนอก บุคคลภายนอกในระหว่างการขายหรือโอน
ธุรกิจหรือธุรกรรมอื่นๆ) ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา มอบให้หน่วยงานบังคับ ใช้
กฎหมายที่มอ
ี านาจ หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานของรัฐ ศาล หรือตามที่กฎหมายบังคับหรือภาระ

ผูกพั นตามกฎหมายกาหนด หรือด้วยความยินยอมของคุณ หากคุณมีขอ
้ สงสัยเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
หรือเหตุผลในการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่เราเก็บ
รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดทีอ
่ ยู่ด้านล่างของประกาศ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการถ่ายโอนและประมวลผลในประเทศต่างๆ
นอกเหนือจากประเทศทีค
่ ุณอยู่
อาศัย ประเทศเหล่านี้อาจมีกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลที่แตกต่างจากกฎหมายในประเทศของคุณ (และใน
บางกรณีอาจไม่สามารถใช้คุ้มครองได้)
เราดาเนินการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ตามขอบเขตทีค
่ วามปลอดภัยและมีการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพี ยงพอ โดยสอดคล้องตามกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลที่บังคับใช้ ในกรณีอื่นๆ
เราได้ใช้มาตรการเชิงป้องกันที่เหมาะสม
เพื่ อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลยังได้รับการคุ้มครองตาม
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อมีการร้องขอ เราจะให้ข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ รวมถึงสาเนาของมาตรการเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเพี ยงใด?
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากคุณในกรณีที่เรามีความต้องการ
ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น เพื่ อให้บริการที่คุณร้องขอ หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกาหนดด้านภาษีหรือการทาบัญชี)
เมื่อไม่มค
ี วามจาเป็นด้านธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายทีจ
่ ะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะลบ
หรือไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ หรือหากไม่สามารถทาได้ (กล่าวคือ เนือ
่ งจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
มีการจัดเก็บในข้อมูลสารองถาวร) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย และแยก
ข้อมูลจากการประมวลผลเพิ่ มเติมใดๆจนกว่าจะสามารถลบได้

สิทธิของคุณ
หากคุณประสงค์ที่จะเข้าถึง แก้ไข อัปเดต หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถทาได้
ทุกเมื่อตามกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลที่บังคับใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดค้านการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอให้เราจากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอย้ายข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณได้ คุณสามารถใช้สิทธิเหล่านี้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ที่ด้านล่างของ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

คุณมีสิทธิยกเลิกข้อมูลการสื่อสารด้านการตลาดที่เราส่งให้คุณได้ทุกเมื่อ คุณใช้สิทธินี้ได้โดยคลิกที่
ลิงก์ "ยกเลิกการเป็นสมาชิก" หรือ "ยกเลิก" ในอีเมลการตลาดที่เราส่งให้คุณ กรุณาติดต่อเราตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ที่ด้านล่างของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
เพื่ อยกเลิกข้อมูล
การตลาดในรูปแบบอื่นๆ (เช่น การตลาดทางไปรษณีย์หรือการตลาดทางโทรศัพท์)
หากเราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิ กถอน
ความยินยอมได้ทุกเมื่อ การเพิ กถอนความยินยอมของคุณจะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายในการ
ประมวลผลใดๆที่เราดาเนินการก่อนที่คุณจะเพิ กถอน
หรือจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณ
ซึ่งดาเนินการตามเหตุผลการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายนอกเหนือจากความ
ยินยอม
คุณมีสิทธิร้องทุกข์ตอ
่ หน่วยงานคุม
้ ครองข้อมูล เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมด้านนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้ นที่ของคุณ

การปรับปรุงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เราอาจปรับปรุงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่ อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง การพั ฒนาทางเทคนิคหรือธุรกิจ เมื่อเราปรับปรุงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว เราจะ
ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่ อแจ้งให้คุณทราบ โดยสอดคล้องกับความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เรา
ดาเนินการ เราจะขอความยินยอมจากคุณสาหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาประกาศการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลใดๆ ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทีบ
่ ังคับใช้กาหนด คุณสามารถดูวันที่มีการปรับปรุง
ล่าสุดของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยตรวจสอบวันที่ "เผยแพร่" ที่แสดงอยู่ด้านบนของ
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ต้องติดต่อใคร
หากคุณต้องการใช้สิทธิใดๆเหล่านี้ หรือส่งคาร้องต่อ Custom CulinaryTM คุณสามารถติดต่อมาที่
info@customculinary.com โดย Custom Culinary, Inc. จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณ
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับรายการอาหารและการดาเนินงานของคุณ
แจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ และผู้เชี่ยวชาญของ Custom CulinaryTM จะติดต่อกลับคุณ
สาหรับการสอบถามทั่วไปและคาถามเกี่ยวกับ
info@customculinary.com

Custom

CulinaryTM

กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่

