ประกาศความเป็นส่วนตัวสาหรับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จากัด
1.

บทนา
บริษั ท ยูเอฟเอ็มฟู้ ด เซ็ น เตอร์ จ ากั ด (“องค์ก ร”) จั ด ท ำประกำศควำมเป็ น ส่ ว นตั ว ส ำหรับ ผู้ เข้ำใช้ งำน เว็ บ ไซต์
(“ประกาศฯ”)เพื่อคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้ำเยี่ยมชมหรือใช้งำนเว็บไซต์ขององค์กรทั้งนี้ โปรดทรำบว่ำประกำศฯ
ฉบับนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ขององค์กร

2.

ขอบเขตของประกาศฯ
ประกำศฯฉบับนี้ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติขององค์กรต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถูกจัดเก็บมำจำกกำรที่ท่ำนเข้ำเยี่ยม
ชมหรือใช้งำนเว็บไซต์ข้ำงต้นนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ เช่น ชื่อ อำยุ เพศ สัญชำติ เลขที่บัตรประจำตัว หรือหนังสือ
เดิ น ทำง ที่ อ ยู่ ห รื อ ที่ ท ำงำน หมำยเลขโทรศั พ ท์ หรื อ ที่ อ ยู่ ท ำงไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email Address) เป็ น ต้ น
อนึ่ง ประกำศฯฉบับนี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สำมซึ่งเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ขององค์กร หรือเชื่อมโยงไปจำกเว็บไซต์ของ
องค์กรดังนั้น ขอให้ท่ำนทำควำมเข้ำใจแนวทำงเกี่ยวกับกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่ำนั้นด้วย

3.

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
เพื่อใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร หรือให้ข้อมูลตำมที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลต้องกำร และใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้ง
สิทธิประโยชน์ และแจ้งข่ำวสำรสำหรับบรรดำสินค้ำและ/หรือบริกำรต่ำงๆ ขององค์กรทั้งนี้ อำจรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้งำนเว็บไซต์
ประสงค์จะยื่นขอสมัครงำน หรือธุรกรรมอื่นใดที่อำจมีขึ้นในอนำคต
นอกจำกนั้น เพื่อสำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำรอันจะเป็นประโยชน์ในกำรนำสถิติไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพใน
กำรให้บริกำรองค์กรจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลบำงอย่ำงเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมำยเลขไอพี (IP Address) ชนิด
ของโปรแกรมค้นผ่ำน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้ำเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยม
ชม เวลำที่ เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ (Access Times) และเว็ บ ไซต์ ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรเข้ ำ ถึ ง ก่ อ นหน้ ำ นั้ น (Referring Website
Addresses)
องค์กรขอแนะนำให้ท่ำนตรวจสอบกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจำก
เว็บไซต์นี้ (ถ้ำมี) เพื่อจะได้ทรำบ และเข้ำใจว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
อย่ำงไร ทั้งนี้องค์กรไม่สำมำรถรองรับข้อควำม หรือรับรองกำรดำเนินกำรตำมที่ได้มีกำรประกำศไว้ในเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจำก
เว็บไซต์ขององค์กรได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้นไม่ได้ปฏิบัติกำรหรือดำเนินกำรใดๆ ตำมที่ระบุหรือประกำศ
ไว้ในเว็บไซต์นั้นๆ
1

ในกรณีที่กำรใช้งำนเว็ปไซต์เป็นกำรยื่นคำร้องเรียนคำขอ คำเสนอ หรือควำมประสงค์อื่นใดต่อองค์กรผ่ำนเว็บไซต์ ท่ำนมี
สิทธิพิจำรณำว่ำจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อย่ำงไรก็ดี องค์กรของแจ้งให้ทรำบว่ำ คำร้องเรียนที่ไม่แสดง
ตนหรือไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียนอำจทำให้กำรตรวจสอบขององค์กรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และในกรณีที่ท่ำนเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อองค์กรข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะถูกใช้งำน และได้รับ
กำรปฏิบัติตำมประกำศฯฉบับนี้
4.

การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
องค์ ก รจะจั ด เก็ บ ใช้ ง ำน ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใช้ บ ริ ก ำรเพี ย งเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ใช้ ในกำรติ ด ต่ อ ให้ บ ริ ก ำร
ประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้งสำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนในกิจกำรหรือกิจกรรมขององค์กรและ/หรือ
บริษัทในกลุ่มในเครือ เท่ำนั้นทั้งนี้ กำรดำเนินกำรอำจรวมถึง กำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อประโยชน์
เกี่ยวกับเรื่องที่ท่ำนขอสมัครงำน หรือ ธุรกรรมอื่นใดที่อำจมีขึ้นในอนำคต ทั้งนี้ องค์กรอำจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนจำก
หน่วยงำนอื่น มำรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวขององค์กรด้วย
องค์กรจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปจำหน่ำย หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นกำรไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่เป็นกำรดำเนินกำรตำมหน้ำที่ที่กำหนดตำม
กฎหมำย ตำมคำสั่งศำล ตำมคำสั่งของผู้มีอำจตำมกฎหมำย กำรดำเนินกำรตำมที่จำเป็นในกรณีที่อำจกระทบถึงควำมปลอดภัยใน
สวัสดิภำพ ชีวิต และร่ำงกำย ของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีกำรละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรใช้เว็บไซต์ขององค์กรหรือกรณีอื่นใด
ที่องค์กรมีฐำนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย และ/หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

5.

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนสำมำรถขอให้องค์กรทำกำร ส่งมอบ ลบ ทำลำย ระงับใช้ ถอนควำมยินยอม หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้โดยกำรยื่นควำมจำนงผ่ำนช่องทำงที่กำหนดไว้ในประกำศฯฉบับนี้ในกำรนี้ โปรดทรำบว่ำ
กำรแก้ไขข้อมูลบำงรำยกำรจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีกำรยืนยันควำมถูกต้องของรำยกำรที่ขอแก้ไข และองค์กรได้พิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรดำเนินกำรแล้วทั้งแง่มุมของควำมเหตุผลในกำรดำเนินกำรและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

6.

ระบบรักษาความปลอดภัย
องค์กรได้กำหนดวิธีปฏิบัติภำยในเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลข่ำวสำร ซึ่ง รวมถึงกำร
กำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงและใช้ข้อมูลควำมลับ นอกจำกนี้ องค์กรยังมีกำรใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocolเพื่อจัด
ให้กำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงผู้ใช้และองค์กรกระทำผ่ำนช่องทำงสื่อสำรแบบปลอดภัย
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7.

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
บริกำรขององค์กรไม่ได้ ประสงค์ให้ทำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุ คคลของผู้ที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ("เด็ก") ดังนั้น หำก
ผู้ปกครองทรำบว่ำเด็กผู้อยู่ในควำมดูแลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรไว้ โปรดทำกำรติดต่อมำยังองค์กรเพื่อทรำบและองค์กร
จะทำกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขอกำรจัดเก็บข้อมูล อนึ่ง องค์กรจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนเพื่อลบข้อมูล ส่วนบุคคลของเด็ก
ออกจำกระบบจัดเก็บข้อมูล
8.

การดาเนินการเกี่ยวกับคุกกี้
เมื่อมีกำรใช้งำนเว็บไซต์ขององค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำสู่เว็ปไซต์ ในแต่ละครำวจะถูกเก็บเอำไว้ในรูปแบบของ
คุกกี้ โดยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะอธิบำยถึงควำมหมำย กำรทำงำน วัตถุประสงค์ รวมถึงกำรลบและกำรปฏิเสธกำรเก็บ
คุกกี้ โดยกำรเข้ำสู่เว็บไซต์นี้ หำกไม่มีกำรปฏิเสธกำรใช้งำนคุ้กกี้ระบบจะถือว่ำท่ำนได้อนุญำตให้เรำใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

9.

คุกกี้คืออะไร
“คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลขนำดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือ
สื่อสำรที่เข้ำใช้งำนของท่ำน เช่น แท็บเล็ตสมำร์ทโฟน ผ่ำนทำงเว็บเบรำว์เซอร์ในขณะที่มีกำรเข้ำสู่เว็บไซต์
องค์กรจะใช้คุกกี้เฉพำะเพื่อกำรจัดเก็บข้อมูลที่ อำจเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำของข้อมูลในครั้งถัด ไปที่เจ้ำของข้อมูล ได้
กลับมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์กร เมื่อเจ้ำของข้อมูลเข้ำใช้บริกำรเว็บบรำวเซอร์เจ้ำของข้อมูลสำมำรถตั้งค่ำเพื่อยอมรับคุกกี้
ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้เจ้ำของข้อมูลทรำบเมื่อมีกำรส่งคุกกี้ โดยเจ้ำของข้อมูลสำมำรถเข้ำไปตั้งค่ำ ที่
เมนู “ควำมช่วยเหลือ” ในบรำวเซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้คุกกี้ของเจ้ำของข้อมูลได้ โปรดทรำบว่ำกำรปิดกำรใช้
งำนคุกกี้อำจส่งผลต่อกำรใช้งำนบำงบริกำรของเจ้ำของข้อมูลได้
10.

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้
องค์กรใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์และควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนโดยจะทำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใจลักษณะกำรใช้
งำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและทำให้เว็บไซต์ขององค์กรเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำนยิ่งขึ้น บำงกรณีองค์กรจำเป็นต้องให้
บุคคลที่สำมดำเนินกำร ซึ่งอำจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเครำะห์ทำงสถิติ ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตำมวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด
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11.

ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้
ประเภทของคุกกี้

รำยละเอียด

ตัวอย่ำง

คุกกี้ประเภทจำเป็นถำวร

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบกำรณ์กำรใช้
เว็บไซต์ของท่ำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เช่น
กำรจดจำกำรเข้ำสู่ระบบกำรจดจำข้อมูลที่
ท่ำนให้ไว้บนเว็บไซต์

• JSESSIONID
• dc_gtm_UA-15158362-1 •
cfduid
• CSRFToken
• accessToken
• PHPSESSID
อื่นๆ

คุกกี้ประเภทกำรวิเครำะห์
และวัดผลกำรทำงำน

คุ กกี้ ประเภทนี้ ช่ วยให้ องค์ กรสำมำรถ
วัดผล กำรทำงำน เช่น กำรประมวลผล
ของจำนวนหน้ำเว็บไซต์ที่ท่ำนเข้ำใช้งำน
ลักษณะเฉพำะของกลุ่มผู้ใช้งำนนั้นๆ โดย
ข้อมูลดังกล่ำวจะนำมำใช้ในกำรวิเครำะห์
รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งำน

• Google Analytics
• Adobe
• CloudFlare
อื่นๆ

คุกกี้เพื่อกำรโฆษณำ

คุ กกี้ ประเภทนี้ จะถู กบั นทึ กบนอุ ปกรณ์
ของท่ำนเพื่อเก็บข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนและ
ลิงก์ที่ท่ำนได้เยี่ยมชมและติดตำม
นอกจำกนี้คุกกี้จำกบุคคลที่สำมอำจใช้ ข้อมูล
ที่มีกำรส่งต่อข่ำวสำรในสื่ออนไลน์ และเนื้อหำ
ที่ จัดเก็บจำกกำรให้ บริกำร เพื่ อเข้ำใจควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนโดยมีวัตถุประสงค์ในกำร
ปรั บ แต่ งเว็ บ ไซต์ แคมเปญโฆษณำให้
เหมำะสมกับควำม สนใจของท่ำน

• Adnuntius
• Adobe Audience
Manager
• Adobe Target
• Cxense
• Google Analytics
• Relay42
อื่นๆ
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คุกกี้ประเภทกำรทำงำน

12.

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวยควำมสะดวก
เมื่อท่ำนกลับเข้ำมำใช้งำนเว็บไซต์อีกครั้ง
โดยองค์ ก รจะใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ปรั บ แต่ ง
เว็บไซต์ตำมลักษณะกำรใช้งำนของท่ำน

• Google Analytics
อื่นๆ

การจัดการคุกกี้
ในกรณีที่ไม่ประสงค์ยอมรับกำรใช้งำนของคุกกี้ ท่ำนสำมำรถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ได้ โดยเปลี่ยนค่ำที่ตั้งไว้

ในเว็บเบรำว์เซอร์(โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในโปรแกรมเว็บเบรำว์เซอร์) และโปรดทรำบว่ำ
เว็บเบรำว์เซอร์ ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งำนอำจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ และ
หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้คุกกี้ในเบรำว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Smart Phone, Tablet รำยละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีกำรปฏิเสธ หรือกำรลบทิ้งคุกกี้ดังกล่ำว โปรดศึกษำคู่มือกำรใช้งำนอุปกรณ์ของท่ำน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรปฏิเสธกำรใช้คุกกี้บริกำรเว็บไซต์ทั้งหมดจะยังคงดำเนินกำรได้ตำมปกติ แต่กำรทำงำนบำงอย่ำง
บนเว็บไซต์อำจก่อให้เกิดให้เกิดควำมไม่สะดวกสบำยต่อกำรใช้งำน
13.

การเปลี่ยนแปลงการดาเนินการเกี่ยวกับคุกกี้
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับคุกกี้อำจมีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมโอกำส เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ ดังนั้น องค์กรจึงขอ
แนะนำให้ท่ำนตรวจสอบให้แน่ใจว่ำท่ำนได้เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อกำหนดดังกล่ำว

14.

คาถามหรือข้อเสนอแนะ
หำกท่ำนมีข้อซักถำมหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่บริษัทฯ ได้ตำมช่องทำงกำรติดต่อ
อีเมล : ufmeducation@ufmeducation.com
โทรศัพท์ 0 2259 0620 – 30, 081-359-0069

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 เดือนมีนำคม 2565
บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด

5

