
 
 
 
 

Date: 27 May 2020 

นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับผู้เยยีมชมเว็บไซต ์
 

 

 www.brandnewday.co.th (“เว็บไซต”์) ถกูจดัทาํขึนโดย Brand New Day Diensten 

B.V. (ต่อไปเรียกว่า ”เรา” หรือ “ของเรา”) 
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวันีจะแจง้ใหท้า่นทราบถึงการจดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละการใชส้ิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลู 
 

 

เราจัดเก็บข้อมลูและใช้ขอ้มูลของท่านอย่างไร 

เมอืท่านเขา้ชมเว็บไซตข์องเรา  เราใชค้กุกีในการจดัเก็บขอ้มลูของท่านดงันี 

 ขอ้มลูเกียวกบัการเขา้ชมเว็บไซตข์องเรา   

 การใชพื้นทีบนเว็บไซตข์องผูเ้ยียมชม 

 ขอ้มลูเกียวกบัคอมพิวเตอร ์โทรศพัทมื์อถือ หรือแท็บเล็ต อนัประกอบดว้ย 

หมายเลขประจาํเครืองคอมพิวเตอร ์ระบบปฏบิตัิการ และ ประเภทของบราวเซอร ์

ซงึเราใชข้อ้มลูนชี่วยดแูลรกัษาระบบความปลอดภยัของเว็บไซตข์องเรา และชว่ย

กาํหนดแนวทางการปรบัปรุงระบบดงักล่าวใหด้ียงิขึน 

 เราจะไม่ใชข้อ้มลูนีในลกัษณะทจีะสามารถระบตุวัตนของท่าน 
 

 

 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บข้อมูลของทา่น 

เพอืปรบัปรุงประสบการณก์ารเขา้ชมใหด้ีขึน 
 

 

เราจัดเก็บข้อมลูนเีป็นเวลานานเท่าใด 

เราเก็บขอ้มลูการเขา้ชมและผูเ้ยยีมชมเว็บไซต ์1 ปี 
 

 

เราใช้ขอ้มูลนรี่วมกับผู้ใด 

เราใชข้อ้มลูเกยีวกบัการเขา้ชมและผูเ้ยยีมชมเว็บไซตข์องเรา กบับริษัทในเครือ ผู้

ใหบ้ริการทีช่วยเราบริหารและจดัการเว็บไซต ์ รวมถึงผูใ้หบ้ริการทปีรกึษาทางวิชาชีพ

ของเรา ในกรณีทจีาํเป็นเพอืการตอบขอ้สงสยัหรือขอ้รอ้งเรียน   

มิฉะนนั เราจะไมใ่ชข้อ้มลูของท่านรว่มกบับคุคลทสีาม เวน้แต่:    

 เราไดร้บัความยินยอมจากท่าน  

 กฎหมายบงัคบัใหเ้ราดาํเนินการเช่นนนั 
 

 

 

สิทธิของทา่น 

 ท่านมีสิทธิทีจะเขา้ถึงเอกสารขอ้มลูส่วนบคุคลทเีราไดจ้ดัเก็บขอ้มลู    

 ท่านมีสิทธิขอรบัสาํเนาเอกสารขอ้มลูในรูปแบบทอี่านไดโ้ดยอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส์

ทีใชก้นัทวัไป เพือท่านจะไดส้ามารถใชข้อ้มลูดงักล่าวไดใ้หม่ หรือส่งขอ้มลูดงักล่าว

ไปยงัหน่วยงานอนืไดท้นัที  

 ถา้ท่านเห็นว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านทเีราเก็บรกัษาไวไ้ม่ถกูตอ้ง หรือไมส่มบูรณ ์

ท่านสามารถขอใหเ้ราแกไ้ขหรือทาํใหส้มบูรณไ์ด ้     

 ท่านมีสิทธิทีจะเพิกถอนความยินยอม คดัคา้น  จาํกดัการใชข้อ้มลูของท่าน และ 

ลบทิงขอ้มลูนนัได ้ 
 

อย่างไรก็ดี  มีขอ้ยกเวน้บางประการในสิทธิเหล่าน ี เชน่ เราจะดาํเนินการลบขอ้มลูของ

ท่านทิงมไิด ้ถา้กฎหมายกาํหนดใหเ้ราตอ้งจดัเก็บขอ้มลูนนั ในทาํนองเดียวกนั การเขา้ 

ถึงขอ้มลูของท่านอาจไดร้บัการปฏิเสธ หากการเขา้ถึงนนัจะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของบุคคลอนื หรือ ถา้กฎหมายหา้มมิใหเ้ราเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว       
 

 

ถา้ท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใดๆ เหลา่นี  กรุณาติดต่อเราตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  
 

 

การติดต่อเรา 

หากท่านมีขอ้สงสยั ความเห็น หรือ ขอ้รอ้งเรียนใดๆ ทเีกยีวกบันโยบายความเป็น

ส่วนตวันี กรุณาติดต่อมาท ี ผูป้ระสานงานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล คณุธัญธิตา 

e-mail address: nthitijirapa@brandnewday.nl 
 
 

เราขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง นโยบายความเป็นส่วนตัวสาํหรับผู้เยียมชม

เว็บไซต ์น ี

 

Privacy Statement for Website Visitors 
 

 

 

www.brandnewday.co.th (“website”) has been designed by Brand New 

Day Diensten B.V. (called ”We” or “our”) 
 

 

This privacy statement notifies you how we collect, use or disclose your 

personal data including the purpose and your rights as a data subject. 
 

 

How do we collect and use your data? 

When you visit our website, we use cookies to collect your following data: 

 data related to visit of our website, 

 website area usage of visitor, 

 data related to computer, mobile phone or tablet such as IP address, 

operating system and type of browser which will help to maintain our  

website security system and to define a measure improvement of such 

system even better, 

 we will not use above data to able to identify you. 
 

 

Purpose of collection 

To improve a better user experience 
 

 

How long do we keep your data? 

We keep above data for one year. 
 

 

 

With whom do we share your data? 

We share above data with our affiliates, a service provider who 

administrates and manages our website including professional 

consultants when necessary to answer questions or complaints. 

Otherwise we will never share your data with third parties unless: 

 We obtain a consent from you. 

 It is for compliance with the law. 
 

 

Your rights 

 You have the right to access your collected personal data. 

 You have the right to receive your copy data in general electronic form 

in order you can use your data or transfer such data to other entitiy 

immediately. 

 You have the right to rectify your data if you find the data is not correct 

or not complete. 

 You have the right to withdraw consent, to object, to restrict the use of 

your data and to erase your data. 

However, there are some exceptions to these rights, for example we 

cannot delete your data if the law still requires such data.  Similarly, your 

data access may be rejected if that access will reveal the personal data 

of another person or if the law prohibits from disclosure. 
 

 

If you would like to request any right, please contact below channel. 
 

 

 

Contact channel 

If you have any questions, comments or complaints regarding to this 

privacy statement, please contact to our personal data protection co-

ordinator Ms. Thanthita, email address: nthitijirapa@brandnewday.nl 
 

 

We reserve the right to amend this Privacy Statement for Website 

Visitors. 

 

 


