Date: 27 May 2020

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับผู้เยียมชมเว็บไซต์

Privacy Statement for Website Visitors

www.brandnewday.co.th (“เว็บไซต์”) ถูกจัดทําขึนโดย Brand New Day Diensten www.brandnewday.co.th (“website”) has been designed by Brand New
B.V. (ต่อไปเรียกว่า ”เรา” หรือ “ของเรา”)
Day Diensten B.V. (called ”We” or “our”)
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนีจะแจ้งให้ทา่ นทราบถึงการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
This privacy statement notifies you how we collect, use or disclose your
ส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวัตถุประสงค์และการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล personal data including the purpose and your rights as a data subject.
เราจัดเก็บข้อมูลและใช้ขอ้ มูลของท่านอย่างไร
เมือท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คกุ กีในการจัดเก็บข้อมูลของท่านดังนี
 ข้อมูลเกียวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
 การใช้พืนทีบนเว็บไซต์ของผูเ้ ยียมชม
 ข้อมูลเกียวกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต อันประกอบด้วย
หมายเลขประจําเครืองคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการ และ ประเภทของบราวเซอร์
ซึงเราใช้ขอ้ มูลนีช่วยดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา และช่วย
กําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ดียงขึ
ิ น
 เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลนีในลักษณะทีจะสามารถระบุตวั ตนของท่าน

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.

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของท่าน
เพือปรับปรุงประสบการณ์การเข้าชมให้ดีขึน

Purpose of collection
To improve a better user experience

เราจัดเก็บข้อมูลนีเป็ นเวลานานเท่าใด
เราเก็บข้อมูลการเข้าชมและผูเ้ ยียมชมเว็บไซต์ 1 ปี

How long do we keep your data?
We keep above data for one year.

เราใช้ขอ้ มูลนีร่วมกับผู้ใด
เราใช้ขอ้ มูลเกียวกับการเข้าชมและผูเ้ ยียมชมเว็บไซต์ของเรา กับบริษัทในเครือ ผู้
ให้บริการทีช่วยเราบริหารและจัดการเว็บไซต์ รวมถึงผูใ้ ห้บริการทีปรึกษาทางวิชาชีพ
ของเรา ในกรณีทจํี าเป็ นเพือการตอบข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน
มิฉะนัน เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลของท่านร่วมกับบุคคลทีสาม เว้นแต่:
 เราได้รบ
ั ความยินยอมจากท่าน
 กฎหมายบังคับให้เราดําเนินการเช่นนัน

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.
อย่างไรก็ดี มีขอ้ ยกเว้นบางประการในสิทธิเหล่านี เช่น เราจะดําเนินการลบข้อมูลของ However, there are some exceptions to these rights, for example we
ท่านทิงมิได้ ถ้ากฎหมายกําหนดให้เราต้องจัดเก็บข้อมูลนัน ในทํานองเดียวกัน การเข้า cannot delete your data if the law still requires such data. Similarly, your
ถึงข้อมูลของท่านอาจได้รบั การปฏิเสธ หากการเข้าถึงนันจะเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลส่วน data access may be rejected if that access will reveal the personal data
of another person or if the law prohibits from disclosure.
บุคคลของบุคคลอืน หรือ ถ้ากฎหมายห้ามมิให้เราเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

สิทธิของท่าน
 ท่านมีสิทธิทีจะเข้าถึงเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลทีเราได้จดั เก็บข้อมูล
 ท่านมีสิทธิขอรับสําเนาเอกสารข้อมูลในรูปแบบทีอ่านได้โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทีใช้กนั ทัวไป เพือท่านจะได้สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวได้ใหม่ หรือส่งข้อมูลดังกล่าว
ไปยังหน่วยงานอืนได้ทนั ที
 ถ้าท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเราเก็บรักษาไว้ไม่ถกู ต้อง หรือไม่สมบูรณ์
ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขหรือทําให้สมบูรณ์ได้
 ท่านมีสิทธิทีจะเพิกถอนความยินยอม คัดค้าน จํากัดการใช้ขอ้ มูลของท่าน และ
ลบทิงข้อมูลนันได้

ถ้าท่านประสงค์จะใช้สิทธิใดๆ เหล่านี กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

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

การติดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัย ความเห็น หรือ ข้อร้องเรียนใดๆ ทีเกียวกับนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวนี กรุณาติดต่อมาที ผูป้ ระสานงานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณธัญธิตา
e-mail address: nthitijirapa@brandnewday.nl

Contact channel
If you have any questions, comments or complaints regarding to this
privacy statement, please contact to our personal data protection coordinator Ms. Thanthita, email address: nthitijirapa@brandnewday.nl

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับผู้เยียมชม
เว็บไซต์ นี

We reserve the right to amend this Privacy Statement for Website
Visitors.

