ฟอนเที ยร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อท่ านเข้าชม
เว็บไซต์ของเรา การเข้าใช้ของท่ านอาจถูกจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากบราวเซอร์ของท่ านในรูปแบบของคุกกี้
ข้อมูลนี้ อาจเกี่ยวข้องกับท่ าน การตัง้ ค่าของท่าน ความชื่นชอบของท่าน รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเพียงอุปกรณ์ ของ
ท่าน ซึ่งโดยมากจะเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตวั ตนของท่านได้โดยตรง แต่จะช่วยให้การใช้งานของท่าน
ถูกต้องตรงความประสงค์ของท่านได้มากยิ่ งขึ้น ทัง้ นี้
ท่านอาจปรับแต่งคุกกี้ได้ตามความต้องการเพื่อ
ปฏิ เสธการทางานบางประเภทของคุกกี้ โดยสามารถคลิ กที่ หัวข้อคุกกี้แต่ ละประเภทเพื่อ เรีย นรู้เพิ่ มเติ ม และ
ปรับแต่งตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม การปิ ดการใช้คุกกี้บางประเภทนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์
การใช้งานเว็บไซต์ของฟอนเทียร่า หรือบริการที่ฟอนเทียร่ามีไว้เพื่อบริการแก่ท่าน
นโยบายคุกกี้
คุกกี้ คือ ไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กทีม่ ขี อ้ มูลจานวนเล็กน้อย ซึ่งจะถูกดาวน์โหลดไปยัง (หรืออ่านจาก) อุปกรณ์ของท่าน เมื่อ
ท่านเยีย่ มชมเว็บไซต์ผ่าน เบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของท่าน ไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กนี้ จะช่วย
ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อมูล (ส่วนบุคคล) เหล่านี้ ช่วยให้ ท่านระบุตวั ตนได้เมื่อท่าน
เยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราในภายหลัง
JavaScript และเว็บบีคอนเป็ นตัวอย่างของเทคนิคทีค่ ล้ายคลึงกันซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับคุกกี้ ทาให้ระบบสามารถรวบรวมข้อมูล
(JavaScripts) จัดเก็บข้อมูลนี้ในไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กและเรียบง่าย (คุกกี)้ และส่งต่อไป (เว็บบีคอน)
เทคนิคทัง้ หมดเหล่านี้เรียกรวมกันว่า “คุกกีแ้ ละเทคนิคทีค่ ล้ายกัน” หรือ “คุกกี”้

เราทาอะไรกับคุกกี้
เราใช้คุกกี้และเทคนิคที่คล้ายกันในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อวัตถุประสงค์ต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่ท่านให้ความ
ยินยอม คุกกี้และเทคนิคทีค่ ล้ายกันจะใช้เพื่อแสดงโฆษณาและการสื่อสารทีเ่ กี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่ ท่านสนใจ เพื่อ
ดาเนินการวิเคราะห์แคมเปญและเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ทางเทคนิคที่จาเป็ น ใช้งานได้จริง และเพื่อการวิเคราะห์เท่านัน้ สาหรับคุกกี้
เหล่านี้
ไม่จาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอม เนื่องจากไม่ควรส่งผลต่อความเป็ นส่วนตัวของท่าน

รายละเอียดประเภทของคุกกี้
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกีเ้ พื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้:

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้จานวนหนึ่งมีความจาเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าการทางานทางเทคนิค
ของเว็บไซต์ของเราเหมาะสม คุกกีท้ ใ่ี ช้งานได้อ่นื ๆ ถูกใช้เพื่อให้การทางานของเว็บไซต์ เช่น ความเป็ นไปได้ในการบันทึก
การตัง้ ค่าการกาหนดลักษณะและเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ คุกกี้ดงั กล่าวยัง
สามารถจดจาสกุลเงิน ภาษา การค้นหาของท่าน และหน้าเว็บทีท่ ่านเคยดูก่อนหน้านี้

คุกกี้เพื่อการวิ เคราะห์วิเคราะห์ (Analytical Cookies) เราใช้คุกกี้วเิ คราะห์และเครื่องมือที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้
เยีย่ มชมใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร เราใช้บริการดังกล่าวเพื่อยกระดับความเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้ของเว็บไซต์ ข้อมูลทีเ่ รารวบรวม
ผ่านคุกกี้เชิงวิเคราะห์อาจรวมถึงหน้าเว็บที่ท่านเข้าชม หน้าอ้างอิง/ออกจากหน้าที่ท่านเข้าและออกจากหน้าเว็บ หน้าเว็บที่
ท่านเปิ ดและดาเนินการ จานวนคลิกทีท่ ่านทาบนหน้าเว็บบางหน้า การเคลื่อนไหวของเมาส์และกิจกรรมการเลื่อนของท่าน

คุ ก กี้ เ พื่ อ การโฆษณาหรื อ ติ ดตาม (Advertisement or tracking Cookies) เราใช้ คุ ก กี้ (บุ ค คลที่ ส าม) ต่ า งๆ
(เช่น DoubleClick, Facebook Pixel, Google AdWords Conversion) เพื่อสิ้นสุดการส่งเสริมการขาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่
รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะได้รบั การวิเคราะห์และใช้สาหรับการพัฒนาแคมเปญและผูช้ มเป้ าหมายเพื่อกาหนดเป้ าหมาย
พวกเขาด้วยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมากทีส่ ุดและการสื่อสารส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ บุคคลภายนอก รวมถึง Facebook อาจใช้คุกกี้
เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการจัดเก็บอื่น ๆ เพื่อรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราและทีอ่ ่นื ๆ บนอินเทอร์เน็ต และ
ใช้ขอ้ มูลนัน้
เพื่อให้บริการวัดผลและกาหนดเป้ าหมายโฆษณา ข้อมูล (ส่วนบุคคล) ทีค่ ุกกีต้ ดิ ตามรวบรวมและใช้
จาเป็ นต้องมีคาชีแ้ จงสิทธิส่์ วนบุคคลที่เหมาะสมโดยบุคคลทีส่ าม บุคคลทีส่ ามเหล่านี้อาจติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของ
ท่านในหลายเว็บไซต์ เราได้รบั ข้อมูลจากบุคคลทีส่ ามเหล่านี้เกีย่ วกับการเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราเท่านัน้ ฝ่ ายทีค่ วบคุมคุกกี้
ติดตามเหล่านัน้ ได้รบั อนุ ญาตให้ส่งข้อมูลนี้ในลักษณะทีป่ ลอดภัยไปยังบุ คคลทีส่ าม Fonterra ไม่มอี ทิ ธิพลเหนือคุกกี้เหล่านี้
และการใช้คุกกี้เหล่านี้โดยบุคคลทีส่ ามเหล่านัน้ ดังนัน้ Fonterra จึงไม่รบั ผิดชอบสาหรับพวกเขา เราขอแนะนาให้ท่านอ่าน
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบุคคลทีส่ ามเหล่านัน้ ซึง่ ควรมีอยู่ในเว็บไซต์ของตน

วิ ธีการยกเลิ กการใช้งาน หรือ การลบคุกกี้
เมื่อท่านเปิ ดใช้งานหรือปิ ดใช้งานคุกกี้ในการเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราครัง้ แรก ท่านสามารถยกเลิกการกระทาเหล่านัน้ ได้
โดยเปลี่ยนการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ไม่ว่าท่านต้องการปิ ดการใช้งานคุกกี้ รับการแจ้งเตือนพร้อมๆ กัน เมื่อมีการวาง
คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ท่จี ดั เก็บไว้ทงั ้ หมดบนอุปกรณ์ของท่าน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สามารถ
นาไปใช้ผ่านการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของท่าน (มักจะอยู่ภายใต้ “ความช่วยเหลือ” “Help” หรือ “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต” “Internet
options”)

วิ ธีการปิ ดกัน้ คุกกี้
ด้วยการเปลีย่ นการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถกาหนดการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ใดๆ
(จากเว็บไซต์ของเรา) หากเบราว์เซอร์ของท่านไม่ยอมรับคุกกีจ้ ากเว็บไซต์ของเรา การเข้าถึงฟั งก์ชนั บางอย่างของเว็บไซต์
อาจถูกปฏิเสธ และ/หรือการใช้ฟังก์ชนั ทัง้ หมดของเว็บไซต์โดยรวมอาจถูกจากัด

วิ ธีการติ ดต่อเรา หรือ ร้องเรียน
หากท่านต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับสิทธิใดๆ
์ ของท่าน หรือร้องเรียนเกี่ยวกับวิธที เ่ี ราใช้คุกกี้ รวมทัง้ มีคาถามใดๆ เกี่ยวกับ
วิธที เ่ี ราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการขอเข้าถึง ลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ ราถือครอง
โปรดติดต่อ ได้ท่ี DPO_FBT@fonterra.com หรือโทร (+66) 023819955 เราจะพยายามอย่างเต็มทีเ่ พื่อช่วยเหลือ แต่หาก
ท่านยังไม่พงึ พอใจ ท่านสามารถยื่นคาร้องกับคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัวกั
่ น
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด

