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บรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ำกดั 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

จดุมุง่หมายของลอรอีลัคอืการเป็นพลเมอืงบรรษทัทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่เีพือ่ชว่ยท าใหโ้ลกสวยงามยิง่ขึน้ 

เราไดใ้หคุ้ณคา่กบัความซือ่สตัยแ์ละความโปรง่ใส 

และเราใหค้ ามั่นสญัญาทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้นและยนืยาวกบัผูบ้รโิภคของเราบนพืน้ฐานความไวว้างใจแ

ละประโยชนร์ว่มกนั ส่วนหน่ึงของพนัธสญัญานีค้อืการป้องกนัและเคารพความเป็นส่วนตวัและทางเลอืกของท่าน 

การเคารพความเป็นส่วนตวัของท่านเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุส าหรบัเรา ดงันี ้เราจงึไดจ้ดัท า “สญัญาความเป็นส่วนตวั” 

และนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัเต็มดงัตอ่ไปนี ้

พนัธสญัญาคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

1) เราเคารพความเป็นสว่นตวัและทางเลอืกของท่าน 

2) เรายนืยนัว่าความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัจะซมึลกึเขา้ไปในทุกสิง่ทีเ่ราท า  

3) เราไม่สง่การสือ่สารทางการตลาดจนกว่าท่านจะรอ้งขอ ท่านสามารถเปลีย่นใจไดทุ้กเมือ่ 

4) เราไม่เสนอหรอืขายขอ้มลูของท่าน 

5) เรามุ่งมัน่ว่าเราจะเก็บขอ้มูลของท่านไวอ้ย่างปลอดภยั ซึง่การท างานกบัคู่คา้ทีเ่ช ือ่ถอืไดเ้ท่าน้ัน  

6) เรามุ่งมัน่ว่าเราจะเปิดเผยและโปรง่ใสเกีย่วกบัวธิทีีเ่ราใชข้อ้มลูของท่าน 

7) เราจะไม่ใชข้อ้มลูของท่านในเรือ่งทีเ่ราไมไ่ดแ้จง้ท่านกอ่น  

8) เราเคารพสทิธขิองท่านและพยายามเสมอในการอ านวยความสะดวกตามค าขอของท่านเท่าทีจ่ะเป็นไปไดโ้

ดยสอดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบทางกฎหมายและการปฏบิตังิานของเราเอง 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทางปฏบิตัเิกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของเรา 

เราไดม้กีารระบุชนิดของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราอาจไดร้บัจากท่าน หรอืจากการมปีฏสิมัพนัธข์องท่านกบัเรา 

เราจะใชข้อ้มูลของท่านอย่างไร เราจะแบ่งปันขอ้มูลของท่านกบัใคร 

เราจะป้องกนัและสรา้งความปลอดภยัใหข้อ้มลูอย่างไร และสทิธขิองท่านต่อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

ไวต้ามรายละเอยีดดา้นลา่งนี ้ แน่นอนวา่ทุกสถานการณอ์าจไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัท่านทัง้หมด 

นโยบายความเป็นสว่นตวันีจ้ะชว่ยใหท่้านมองเห็นภาพรวมของเหตุการณท์ีน่่าจะเป็นไปไดใ้นการทีเ่รามปีฏสิมัพนัธ ์

กนั 

ยิง่ท่านมปีฏสิมัพนัธก์บัเรามากเท่าไหร ่

ยิง่ท าใหเ้รารูจ้กัท่านมากขึน้และเราสามารถใหบ้รกิารทีเ่หมาะกบัท่านไดม้ากขึน้เท่าน้ัน  

เมือ่ท่านแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัเรา หรอืเมือ่เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าน 

เราจะปฏบิตัติามนโยบายนี ้ กรุณาอ่านขอ้มลูดงัตอ่ไปนีแ้ละหนา้ถาม-ตอบ (หากม)ี อย่างถีถ่ว้น 

หากท่านมคี าถามหรอืความกงัวลเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน กรุณาตดิตอ่เราที ่

consumerservice@th.loreal.com  

ท่านจะพบอะไรในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้

เราคอืใคร  

ขอ้มูลส่วนบุคคลคอือะไร  

เรารวบรวมขอ้มูลใดจากท่านและเราใชข้อ้มูลของท่านอยา่งไร 

mailto:consumerservice@th.loreal.com


นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัผูบ้รโิภค 

 

2 
 

 

 เราเก็บรวบรวมหรอืไดร้บัขอ้มลูของท่านอย่างไร 

การตดัสนิใจทีถู่กท าใหเ้ป็นอตัโนมตั ิ 

การวเิคราะหล์กัษณะบุคคล 

ใครสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดบ้า้ง 

เราจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวท้ีไ่หน 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของฉันปลอดภยัหรอืไม่ 

การเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตบุ์คคลภายนอกและการลงชือ่เขา้ใชส้ือ่สงัคม 

สือ่สงัคมและเนือ้หาทีส่รา้งโดยผูใ้ช ้

สทิธแิละทางเลอืกของท่าน 

ตดิตอ่ 

 

เรำคอืใคร 

 

ลอรอีลั ประเทศไทย รบัผดิชอบในขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านแบ่งปันกบัเรา เมือ่เรากล่าวถงึ “ลอรอีลั” “เรา” “ของเรา” 

หรอื “พวกเรา” คอืบุคคลทีเ่ราอา้งถงึ ลอรอีลัเป็นผูค้วบคมุขอ้มูล 

เพือ่วตัถุประสงคต์ามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีใ่ชบ้งัคบั 

บรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ากดั   

179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ช ัน้ 6, 8, 9, 21 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเขา้ชม  www.lorealthailand.com 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลคอือะไร 

“ขอ้มลูสว่นบุคคล” หมายถงึ ขอ้มูลหรอืส่วนของขอ้มูลใดทีส่ามารถระบุตวัตนของท่านไดไ้ม่ว่าจะเป็นทางตรง (เชน่ 

ชือ่ของท่าน) หรอืทางออ้ม (เชน่ ผ่านการแฝงขอ้มลู เชน่มรีหสัเฉพาะตวับุคคล) ดงันี ้

หมายความว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะรวมไปถงึ อเีมล ทีอ่ยู่บา้น เบอรโ์ทรศพัท ์ ชือ่ผูใ้ชง้าน รูปโปรไฟล ์

ความชอบสว่นบุคคล พฤตกิรรมการซือ้ของ เนือ้หาทีส่รา้งโดยผูใ้ช ้ ขอ้มูลทางการเงนิ และขอ้มลูดา้นสวสัดกิาร 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจรวมถงึสิง่ระบุตวัตนทีเ่ป็นตวัเลขเฉพาะ เชน่ IP Address ของคอมพวิเตอรข์องท่านหรอื 

MAC Address ของเครือ่งมอืโทรศพัทข์องท่าน รวมไปถงึคกุกี ้

 

เรำรวบรวมขอ้มูลใดจำกท่ำนและเรำใชข้อ้มูลของท่ำนอย่ำงไร 

ลอรอีลัเชือ่วา่ ท่าน ผูบ้รโิภค เป็นหวัใจส าคญัในทุกสิง่ทีเ่ราท า เรายนิดทีีจ่ะไดร้บัฟังจากท่าน เรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัท่าน 

และสรรสรา้งและสง่มอบผลติภณัฑท์ีท่่านชืน่ชอบ และเราทราบว่าผูบ้รโิภคหลายท่านชอบการสนทนากบัเรา ดงันี ้

จงึมหีลายทางทีท่่านอาจจะแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านกบัเราและเราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่าน 

http://www.lorealthailand.com/
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เราเก็บรวบรวมหรอืไดร้บัขอ้มูลของท่านอย่างไร 

เราอาจเก็บรวบรวมหรอืรบัขอ้มูลจากท่านผ่านเว็บไซต ์ แบบฟอรม์ แอปพลเิคชนั เครือ่งมอื 

หนา้เพจผลติภณัฑห์รอืแบรนด ์ ผ่านสือ่สงัคมออนไลนข์องเรา หรอืชอ่งทางอืน่ 

บางคร ัง้ท่านอาจจะใหข้อ้มูลของท่านกบัเราโดยตรง (ยกตวัอย่างเชน่ เมือ่ท่านสรา้งบญัชขีองท่าน 

เมือ่ท่านตดิต่อเรา เมือ่ท่านซือ้สนิคา้ผ่านเว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนั หรอืรา้นคา้หรอืรา้นท าผม) 

บางคร ัง้เราเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู (ยกตวัอย่างเชน่ 

การใชคุ้กกีเ้พือ่ท าความเขา้ใจว่าท่านใชเ้ว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนัของเราอย่างไร) 

หรอืบางคร ัง้เราไดร้บัขอ้มูลของท่านผ่านบุคคลอืน่ รวมไปถงึ บรษิทัอืน่ในกลุม่บรษิทัลอรอีลั (L’Oreal Group) 

เมือ่เราเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่าน 

เราจะระบุชอ่งทีข่อ้มูลของท่านจ าเป็นส าหรบัเราโดยการใส่เครือ่งหมายดอกจนัเพือ่ 

- ปฏบิตัติามสญัญากบัท่าน (เชน่ เพือ่ส่งผลติภณัฑท์ีท่่านท าการสัง่ซ ือ้ผ่านเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัของเรา) 

- ใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอ (เชน่ ส่งจดหมายข่าวใหก้บัท่าน) หรอื 

- ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามกฎหมาย (เชน่ การออกใบแจง้หนี)้ 

หากท่านไมไ่ดใ้หข้อ้มลูของท่านในชอ่งทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั 

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารแกท่่าน 

เราก าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิในตารางดา้นลา่งนี ้เพือ่อธบิายว่า 

1) ภำยใตป้ฏสิมัพนัธใ์ดทีข่อ้มูลของท่ำนอำจมกีำรใหห้รอืเก็บรวบรวม 

ชอ่งนีอ้ธบิายว่ากจิกรรมหรอืเหตุการณใ์ดบา้งทีท่่านมสี่วนรว่มเมือ่เราใชห้รอืจดัเก็บขอ้มลูของท่าน 

ยกตวัอย่างเชน่ ไม่วา่ท่านจะท าการสัง่ซ ือ้ การสมคัรรบัจดหมายข่าว หรอื การคน้ดูเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั  

2) ขอ้มูลส่วนบุคคลใดทีเ่รำอำจจะไดร้บัจำกท่ำนโดยตรงหรอืเป็นผลจำกกำรทีท่่ำนมปีฏสิมัพนั

ธก์บัเรำ ชอ่งนีอ้ธบิายว่าขอ้มลูประเภทใดทีเ่ราอาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยขึน้อยู่กบัสถานการณ ์

3) เรำจะใชข้อ้มูลของท่ำนอยำ่งไรและท ำไม  

ชอ่งนีอ้ธบิายสิง่ทีเ่ราอาจจะท ากบัขอ้มลูของท่านและวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มูลของท่าน 

4) หลกัทำงกฎหมำยในกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนคอือะไร 

ชอ่งนีอ้ธบิายเหตุผลทีเ่ราอาจใชข้อ้มูลของท่าน 

ตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 

หลกัการพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูของท่านคอื 

• ควำมยนิยอมของท่าน 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรมของเรำ ซึง่เป็นไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

▪ กำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ประโยชนท์างธรุกจิของเราในการชว่ยใหเ้รามคีวามเขา้ใจความตอ้งการและความคาดห

วงัของท่านมากขึน้ และพฒันาบรกิาร เว็บไซต ์ แอปพลเิคชนั เครือ่งมอื ผลติภณัฑ ์

และแบรนดข์องเราเพือ่นประโยชนข์องผูบ้รโิภค  

▪ กำรป้องกนักำรฉ้อโกง 

เพือ่ยนืยนัวา่การช าระเงนิเสรจ็สมบูรณแ์ละปราศจากการฉอ้โกงและยกัยอก   

▪ กำรป้องกนัเครือ่งมอืของเรำ เพือ่ป้องกนัเครือ่งมอืทีใ่ชโ้ดยท่าน (เว็บไซต ์

แอปพลเิคชนั เครือ่งมอื) 

และเพือ่ยนืยนัวา่เครือ่งมอืน้ันไดท้ างานอย่างเหมาะสมและมกีารพฒันาอย่างตอ่เน่ือง  
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• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ใหบ้รกิารทีท่่านรอ้งขอจากเรา 

• ฐำนตำมกฎหมำย ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหม้กีารประมวลผล 
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ภำพรวมขอ้มูลในปฏสิมัพนัธข์องท่ำนกบัเรำและผลของกำรปฏสิมัพนัธต์่อขอ้มูลขอ

งท่ำน 
 

ภำยใตป้ฏสิมัพนัธใ์ดทีข่อ้มูลของท่

ำนอำจมกีำรใหห้รอืเก็บรวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลใดทีเ่รำอำ

จจะไดร้บัจำกท่ำนโดยตรงห

รอืเป็นผลจำกกำรทีท่่ำนมปี

ฏสิมัพนัธก์บัเรำ 

เรำจะใชข้อ้มูลของท่ำนอยำ่งไรแล

ะท ำไม   

หลกัทำงกฎหมำยในกำรใชข้อ้

มูลส่วนบุคคลของท่ำนคอือะไร  

 

กำรสรำ้งและกำรจดักำรบญัช ี
 

ขอ้มูลจะถูกเก็บรวบรวมระหว่างการสรา้ง

บญัชบีนเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั 

ของลอรอีลั 

หรอืผ่านชอ่งทางการลงชือ่เขา้ใชส้ือ่สงัค

มออนไลน ์หรอืภายในรา้น 

ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ชือ่และนามสกุล  

• เพศ 

• ทีอ่ยู่อเีมล 

• ทีอ่ยู่ 

• หมายเลขโทรศพัท ์

• ภาพถ่าย 

• วนัเกดิและชว่งอายุ; 

• ID ชือ่ผูใ้ช ้

และรหสัผ่าน 

• ค าอธบิายหรอืความชอ

บส่วนตวั  

• รายละเอยีดค าสัง่ซ ือ้ 

• ประวตัขิองท่านบนสือ่สั

งคม 

(ในกรณีทีท่่านใชก้ารลงชือ่เขา้ใ

ชผ่้านสือ่สงัคมออนไลนแ์ละแบ่ง

ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านกบั

เรา) 

เพือ่ 

• จดัการค าสัง่ซ ือ้ของท่าน 

• จดัการการแข่งขนั 

การส่งเสรมิการขาย การส ารวจ หรอื 

การประกวดทีท่่านเลอืกเขา้รว่ม 

• ตอบค าถามของท่านและมปีฏสิ ั

มพนัธอ์ืน่กบัท่าน 

• เสนอโปรแกรมสรา้งความภคัดี

ของลกูคา้ (loyalty program) ตอ่ท่าน 

• อนุญาตใหท่้านจดัการความช

อบของท่าน 

 

• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ  

เพือ่ใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอ 

(เชน่ การสรา้งบญัช ี

การท าแบบส ารวจ หรอื 

การสัง่ซ ือ้ผลติภณัฑ)์ 

• ส่งการสือ่สารทางการตลาดให ้

กบัท่าน (ในกรณีทีท่่านรอ้งขอ) 

ซึง่จดัท าเพือ่ท่านโดยเฉพาะจาก 

“ประวตัสิ่วนตวั” 

(จากขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ราทราบเกีย่วกั

บท่านและความชอบของท่าน) 

• ควำมยนิยอม 

เพือ่ส่งการสือ่สารทางการตลาดแบ

บตรงใหก้บัท่าน 

• เสนอบรกิารส าหรบัท่านโดยเฉ

พาะโดยดูจากคุณลกัษณะความสวยงา

มของท่าน 

• ตดิตามและพฒันาเว็บไซต/์แอ

ปพลเิคชนัของเรา 

• ท าการวเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้

มูลทางสถติ ิ

• ป้องกนัเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั

ของเรา 

และป้องกนัท่านและเราจากการฉอ้โกง 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

เพือ่ยนืยนัวา่เว็บไซต/์แอปพลเิคชนั

ของเราน้ันปลอดภยั 

เพือ่ป้องกนัเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัจ

ากการทุจรติ 

และเพือ่ชว่ยเหลอืเราในการเขา้ใจค

วามตอ้งการและความคาดหวงัของ

ท่านมากขึน้ 

รวมทัง้เพือ่พฒันาบรกิาร 

ผลติภณัฑแ์ละแบรนดข์องเราตอ่ไป 

จดหมำยข่ำว 

และกำรตอบรบักำรสือ่สำรทำงกำร

คำ้ 

ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ทีอ่ยู่อเีมล 

• ชือ่และนามสกุล  

• ค าอธบิายหรอืความชอ

บส่วนตวั  

เพือ่ 

• ส่งการสือ่สารทางการตลาดให ้

กบัท่าน (ในกรณีทีท่่านรอ้งขอ) 

ซึง่จดัท าเพือ่ท่านโดยเฉพาะจาก 

“ประวตัสิ่วนตวั” 

จากขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราทราบเกีย่วกบั

ท่านและความชอบของท่าน 

(รวมไปถงึทีต่ ัง้ของรา้นโปรดของท่าน) 

• ควำมยนิยอม 

เพือ่ส่งการสือ่สารทางการตลาดแบ

บตรงใหก้บัท่าน 
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• ประวตัขิองท่านบนสือ่สั

งคม 

(ในกรณีทีท่่านใชก้ารลงชือ่เขา้ใ

ชผ่้านสือ่สงัคมออนไลนแ์ละแบ่ง

ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านกบั

เรา) 

• ท าการวเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้

มูลทางสถติ ิ

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

เพือ่ปรบัแต่งการสือ่สารการตลาดข

องเราท าความเขา้ใจประสทิธภิาพแ

ละมั่นใจว่าท่านจะไดร้บัประสบการ

ณท์ีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ด 

เพือ่ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจความตอ้งการ

และความคาดหวงัของท่านไดด้ขีึน้ใ

นการปรบัปรุงบรกิารผลติภณัฑแ์ละ

แบรนดข์องเรา 

• คอยอพัเดทรายการทีร่ะงบัในก

รณีทีท่่านรอ้งขอใหไ้ม่ตอ้งตดิต่อท่าน 

• ฐำนกฎหมำย 

เพือ่จดัเก็บรายละเอยีดของท่านไวใ้

นรายการทีร่ะงบัในกรณีทีท่่านรอ้งข

อใหเ้ราไมส่่งการตลาดแบบตรงใหท่้

านอกีตอ่ไป 

กำรซือ้และจดักำรค ำส ัง่ซ ือ้ 

ขอ้มูลทีถู่กเก็บรวบรวมระหว่างขัน้ตอนก

ารซือ้ทีไ่ดท้ าผ่านเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั

/ เพจสงัคมออนไลน/์ 

หรอืหนา้รา้นของลอรอีลั 

ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ชือ่และนามสกุล  

• ทีอ่ยู่อเีมล 

• ทีอ่ยู่ 

(จดัส่งสนิคา้และออกใบแจง้หนี)้ 

• ประวตัขิองท่านบนสือ่สั

งคม 

(ในกรณีทีท่่านใชก้ารลงชือ่เขา้ใ

ชผ่้านสือ่สงัคมออนไลนแ์ละแบ่ง

ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านกบั

เรา) 

• ขอ้มูลธรุกรรมรวมถงึผ

ลติภณัฑท์ีซ่ ือ้และทีต่ ัง้รา้นคา้ 

• การช าระเงนิและขอ้มลู 

หรอื 

• ประวตักิารซือ้ 

เพือ่ 

• ตดิตอ่ท่านเพือ่ท าการสัง่ซ ือ้ขอ

งท่านใหแ้ลว้เสรจ็ในกรณีทีท่่านไดบ้นัทึ

กรถเข็นสนิคา้ 

หรอืใสส่นิคา้ไวใ้นรถเข็นของท่านโดยไ

ม่ไดท้ าการช าระเงนิใหส้ าเรจ็ 

• แจง้ท่านในกรณีทีส่นิคา้ทีม่สีนิ

คา้ทีท่่านตอ้งการจะสัง่ซ ือ้ 

• ด าเนินการและตดิตามค าสัง่ซ ือ้

ของท่านรวมไปถงึการจดัส่งสนิคา้ไปยงั

ทีอ่ยู่ทีท่่านระบุ 

• จดัการการช าระเงนิในค าสัง่ซ ือ้

ของท่าน 

โปรดทราบว่าขอ้มลูการช าระเงนิ 

(หมายเลขบตัรเครดติ ขอ้มลู Paypal 

รายละเอยีดบญัชธีนาคาร)  

• จดัการรายชือ่ตดิตอ่ทีท่่านมกี ั

บเราเกีย่วกบัค าสัง่ซ ือ้ของท่าน 

 

• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ  

เพือ่ใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอ 

(การซือ้สนิคา้) 
 

• ป้องกนัธรุกรรมจากการฉอ้โกง 

โปรดทราบว่า 

เราใชบ้รกิารผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามใน

การตรวจการทุจรติและยนืยนัวา่การช า

ระเงนิสมบูรณแ์ละท าโดยท่านหรอืบุคคล

ทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากท่าน 

• สรมิสรา้งประวตัขิองท่านหากท่

านท าการซือ้โดยใชข้อ้มูลบญัชขีองท่า

น 

• วดัความพงึพอใจ 

• จดัการขอ้พพิาทเกีย่วกบัการซื ้

อ 

• เพือ่วตัถุประสงคท์างสถติ ิ 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

เพือ่คุม้ครองท่านและเราจากธรุกรร

มทีฉ่อ้โกงและเพือ่ยนืยนัว่าการช าร

ะเงนิสมบูรณแ์ละปราศจากการฉอ้โ

กงและยกัยอก  
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กำรท่องเว็บออนไลน ์
 

ขอ้มูลทีร่วบรวมโดยคุกกีห้รอืเทคโนโลยี

ทีค่ลา้ยคลงึกนั (“ คุกกี”้ *) 

ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของการท่องเว็บของคุณ

บนเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัของลอรอีลั 

และ / 

หรอืบนเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัของบุคคล

ทีส่าม 

 

ส าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัคุกกีเ้ฉพาะทีว่างผ่

านเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัทีก่ าหนดโปรด

ดูตารางคุกกีท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* คุกกีเ้ป็นไฟลเ์ล็กทีอ่ยู่ในเครือ่งมอืของท่าน 

(คอมพวิเตอร ์ แท็บเลต หรอืโทรศพัท)์ 

เมือ่ท่านใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

รวมถงึเขา้เว็บไซตข์องลอรอีลักรุป๊ 

ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัการใช ้

งานเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัของเร

าโดยท่าน  

• ทีม่าของท่าน 

• รายละเอยีดการลงชือ่เ

ขา้ใช ้

• หนา้ทีท่่านเขา้ชม 

• วดิโีอทีท่่านเขา้ชม 

• โฆษณาทีท่่านคลกิหรอื

แตะ 

• ผลติภณัฑท์ีท่่านคน้หา 

• ทีต่ ัง้ของท่าน 

• ระยะเวลาในการเขา้ชม 

• ผลติภณัฑท์ีท่่านใส่ใน

ตะกรา้ 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค  

• ทีอ่ยู่ IP  

• ขอ้มูลเบราวเซอร ์ 

• ขอ้มูลเครือ่งมอื 

 

ตวัระบุเฉพาะทีม่อบใหก้บัผูเ้ยีย่ม

ชมแต่ละคนและวนัหมดอายุของ

ตวัระบุดงักลา่ว 

 
 
 

เราใชคุ้กกีใ้นกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู

ส่วนบุคคลอืน่ ๆ 

ทีคุ่ณไดแ้บ่งปันกบัเราแลว้ 

(เชน่การซือ้กอ่นหนา้นีห้รอืว่าท่านสมคั

รรบัจดหมายข่าวทางอเีมลของเรา) 

หรอืเพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้ 
 
 
 

• เพือ่ใหเ้ว็บไซต/์ 

แอปพลเิคชนัของเราท างานไดอ้ย่างเหม

าะสม 

o การแสดงเนือ้หาทีเ่หมาะสม; 

o การสรา้งและจดจ ารถเข็น 

o การสรา้งและจดจ าการเขา้สู่ระ

บบของท่าน 

o การปรบัแต่งอนิเทอรเ์ฟซเชน่ภ

าษา 

o พารามเิตอรท์ีแ่นบมากบัอุปกร

ณข์องคณุรวมถงึความละเอยีดหนา้จอ 

ฯลฯ 

o การปรบัปรุงเว็บไซต/์ 

แอปพลเิคชนัของเราเชน่การทดสอบแน

วคดิใหม่ ๆ 

• เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เว็บไซต ์

/แอปพลเิคชนัน้ันปลอดภยัและปลอดภั

ยและปกป้องคณุจากการฉอ้โกงหรอืกา

รใชเ้ว็บไซตห์รอืบรกิารของเราในทางที่

ผดิเชน่ผ่านการแกไ้ขปัญหา 

• เพือ่การเรยีกใชท้างสถติ ิ

o เพือ่หลกีเลีย่งผูเ้ขา้ชมไม่ใหถ้กู

บนัทกึชือ่ซ า้สองคร ัง้  

o เพือ่ทราบปฏกิริยิาของผูใ้ชต้อ่

แคมเปญโฆษณาของเรา 

o เพือ่ปรบัปรุงขอ้เสนอของเรา  

o เพือ่ทราบว่าท่านพบเว็บไซต/์แ

อปพลเิคชนัของเราไดอ้ย่างไร 

 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เราใหบ้รกิารเว็บไซต ์

/ แอปพลเิคชนั 

การโฆษณาและการสือ่สารทีท่ างาน

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไดร้บัการปรบัป

รุงอย่างต่อเน่ืองส าหรบัคุกกีท้ี ่ (1) 

จ าเป็นส าหรบัการท างานของเว็บไซ

ต/์ แอปพลเิคชนัของเรา (2) 

ใชเ้พือ่ใหเ้ว็บไซต/์ 

แอปพลเิคชนัของเราปลอดภยั 

และปลอดภยั 
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• เพือ่การน าเสนอโฆษณาตามพ

ฤตกิรรมออนไลน ์

o เพือ่แสดงโฆษณาออนไลนส์ าห

รบัผลติภณัฑท์ีท่่านอาจสนใจโดยพจิาร

ณาจากพฤตกิรรมกอ่นหนา้ของท่าน 

o เพือ่แสดงโฆษณาและเนือ้หาบ

นแพลตฟอรม์สือ่สงัคม 

• เพือ่ปรบัแต่งบรกิารของเราใหแ้

กท่่าน 

o เพือ่ส่งค าแนะน าทางการตลาด 

หรอืเนือ้หาจากประวตัสิ่วนตวัและความ

สนใจของท่านใหแ้กท่่าน   

o เพือ่แสดงเว็บไซต/์ 

แอปพลเิคชนัของเราในรูปแบบทีป่รบัแต่

งเพือ่นท่าน 

เชน่จดจ าตะกรา้สนิคา้หรอืการลงชือ่เข ้

าใชข้องท่าน ภาษาของท่าน 

หรอืการปรบัแต่งอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช ้

(เชน่พารามเิตอรท์ีแ่นบมากบัอปุกรณข์

องคณุรวมถงึความละเอยีดหนา้จอค่าก า

หนดแบบอกัษร ฯลฯ ) 
 

• เพือ่อนุญาตใหแ้บ่งปันเนือ้หาข

องเราบนโซเชยีลมเีดยี 

(ปุ่มแชรท์ีม่ไีวเ้พือ่แสดงเว็บไซต)์ 

• ควำมยนิยอม 

ส าหรบัคุกกีอ้ืน่ทัง้หมด 

 

กำรด ำเนินกำรส่งเสรมิกำรขำย 
 

ขอ้มูลทีร่วบรวมระหว่างเกมการแข่งขนัข ้

อเสนอส่งเสรมิการขาย ค าขอ 

ตวัอย่างผลติภณัฑ ์แบบส ารวจ 

ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ชือ่และนามสกุล  

• ทีอ่ยู่อเีมล 

• หมายเลขโทรศพัท ์

• วนัเกดิ 

• เพศ 

• ทีอ่ยู่ 

• ค าอธบิายหรอืความชอ

บส่วนตวั  

• ประวตัสิ่วนตวับนสือ่สงั

คม 

(ทีท่่านลงชือ่เขา้ใชห้รอืแบ่งปันข ้

อมลูสว่นบุคคลของท่านกบัเรา)  

• ขอ้มูลอืน่ทีท่่านไดแ้บ่ง

ปันใหเ้ราเกีย่วกบัตวัท่านเอง 

(เชน่ ผ่านทาง หนา้ 

“บญัชขีองฉัน” 

ผ่านการตดิตอ่เรา หรอื 

• เพือ่ท างานทีท่่านขอใหเ้ราท า 

เชน่จดัการการเขา้รว่มการแข่งขนั 

เกมและ 

แบบส ารวจรวมถงึค านึงถงึขอ้เสนอแนะแ

ละค าแนะน าของท่าน 

 

• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ  

เพือ่ใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอ 

(การซือ้สนิคา้) 
 

• เพือ่วตัถุประสงคท์างสถติ ิ

 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

เพือ่ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจความตอ้งการ

และความคาดหวงัของท่านไดด้ขีึน้ใ

นการปรบัปรุงบรกิารผลติภณัฑแ์ละ

แบรนดข์องเรา 

• เพือ่ส่งการสือ่สารการตลาดแบ

บตรงใหแ้กท่่านเมือ่ท่านรอ้งขอ 

• ควำมยนิยอม 

เพือ่ส่งการสือ่สารการตลาดแบบตร

งใหแ้กท่่าน 
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ผ่านการใหเ้นือ้หาของท่านเชน่ 

ภาพถ่ายหรอืบทวจิารณ ์

หรอืค าถามผ่านทางหนา้แชททีม่ี

ในบางเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั 

หรอืโดยเขา้รว่มการแข่งขนั เกม 

แบบส ารวจ  

 

เน้ือหำทีส่รำ้งโดยผูใ้ช ้
 

ขอ้มูลทีร่วบรวมเมือ่คุณส่งเนือ้หาบางสว่

นบนแพลตฟอรม์สือ่สงัคมของเราหรอืยอ

มรบัการใชซ้ า้ของเนือ้หาทีท่่านโพสตบ์น

แพลตฟอรม์สือ่สงัคมโดยเรา 

ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ชือ่และนามสกุล 

หรอืนามแฝง 

• ทีอ่ยู่อเีมล 

• ภาพถ่าย 

• ประวตัสิ่วนตวับนสือ่สงั

คม 

(ทีท่่านลงชือ่เขา้ใชห้รอืแบ่งปันข ้

อมลูสว่นบุคคลของท่านกบัเรา)  

• ขอ้มูลอืน่ทีท่่านไดแ้บ่ง

ปันใหเ้ราเกีย่วกบัตวัท่านเอง 

(เชน่ ผ่านทาง หนา้ 

“บญัชขีองฉัน” 

ผ่านการตดิตอ่เรา หรอื 

ผ่านการใหเ้นือ้หาของท่านเชน่ 

ภาพถ่ายหรอืบทวจิารณ ์

หรอืค าถามผ่านทางหนา้แชททีม่ี

ในบางเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั 

หรอืโดยเขา้รว่มการแข่งขนั เกม 

แบบส ารวจ  

 

• เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่น

ไขทีท่่านยอมรบั 

o เพือ่โพสตบ์ทวจิารณข์องท่าน

หรอืเนือ้หาของท่าน  

o เพือ่ส่งเสรมิผลติภณัฑข์องเรา 

• ควำมยนิยอม 

เพือ่ใชซ้ า้เนือ้หาทีท่่านโพสตอ์อนไ

ลน ์ 

• เพือ่วตัถุประสงคท์างสถติ ิ

 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

เพือ่ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจความตอ้งการ

และความคาดหวงัของท่านไดด้ขีึน้ใ

นการปรบัปรุงบรกิารผลติภณัฑแ์ละ

แบรนดข์องเรา 

กำรใชแ้อปพลเิคชนัและอุปกรณ ์

 

ขอ้มูลทีร่วบรวมเป็นสว่นหน่ึงของการใชง้

านแอปพลเิคชนั และ/หรอื 

หรอือุปกรณข์องเรา 

ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ชือ่และนามสกุล  

• ทีอ่ยู่อเีมล 

• ทีต่ ัง้ 

• วนัเกดิ 

• ค าอธบิายหรอืความชอ

บส่วนตวั  

• ภาพถ่าย 

• ขอ้มูลสุขภาพ 

รวมถงึสผีวิประเภทผวิ / ผม 

เพือ่ 

• ใหบ้รกิารทีท่่านรอ้งขอ 

(ตวัอยา่งเชน่ทดสอบผลติภณัฑข์องเรา 

การซือ้ผลติภณัฑข์องเราผ่านแอปพลเิ

คชนัหรอืเว็บไซตก์ารคา้ทางอเิล็กทรอนิ

กส ์ (e-com)ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค าแนะน าและการแจง้เตอืนเกีย่วกบัการ

สมัผสัแสงแดด 

กจิวตัรการท าผมของคณุ) 

• วเิคราะหล์กัษณะสุขภาพของท่

านและแนะน าผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม 

(รวมถงึผลติภณัฑต์ามความตอ้งการ) 

และกจิวตัร  

• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ  

เพือ่ใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอ 

(รวมถงึการวเิคราะหโ์ดยทมีวจิยัและ

พฒันาซึง่ขนัตอนวธิทีีจ่ าเป็นในการ

ใหบ้รกิาร เมือ่ตอ้งการ  
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การตดัสนิใจทีถู่กท าใหเ้ป็นอตัโนมตั ิ

 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรกัษาความปลอดภยัธรุกรรมทีด่ าเนินการผ่านเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั/เครือ่งมอืของเรา 

ต่อการฉอ้โกงและยกัยอก เรามกีารใชผู้ใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่าม วธิกีารในการตรวจจบัการฉอ้โกงน้ันขึน้อยู่กบั 

ยกตวัอย่างเชน่ การเปรยีบเทยีบพืน้ฐาน การเชือ่มโยง การจดักลุม่ 

การท านายและการตรวจจบัค่าผดิปกตโิดยใชต้วัแทนอจัฉรยิะ 

เทคนิคการหลอมรวมขอ้มลูและเทคนิคการขดุขอ้มูลต่างๆ 

• ต าแหน่งทางภมูศิาสตร ์ • เพือ่การวจิยัและพฒันาโดยนัก

วทิยาศาตรภ์ายในกลุม่บรษิทัลอรอีลั  

• เพือ่ตรวจสอบและพฒันาแอป

พลเิคชนัและอุปกรณข์องเรา 

• เพือ่วตัถุประสงคท์างสถติ ิ 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

เพือ่พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารขอ

งเราเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของท่าน 

และเพือ่วตัถุประสงคท์างการวจิยัแล

ะพฒันา  

ค ำถำม 

 

ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บเมือ่ท่านถามค าถาม 

(เชน่ 

ผ่านทางบรกิารลูกคา้สมัพนัธซ์ ึง่เกีย่วขอ้

งกบั แบรนดย์องเรา สนิคา้ของเรา 

และการใชส้นิคา้) 

ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ชือ่และนามสกุล  

• หมายเลขโทรศพัท ์

• ทีอ่ยู่อเีมล 

• ขอ้มูลอืน่ทีท่่านแบ่งปัน

ใหเ้ราเกีย่วกบัตวัท่านอนัเกีย่วข ้

องกบัค าถามของท่าน 

(ซึง่อาจรวมขอ้มูลทางสุขภาพ 

 

• เพือ่ตอบค าถามของท่าน 

ในกรณีทีจ่ าเป็น 

เพือ่เชือ่มโยงท่านกบับรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ควำมยนิยอม 

เพือ่ด าเนินการตอบค าถามของท่าน  

• เพือ่วตัถุประสงคท์างสถติ ิ

 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

เพือ่ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจความตอ้งการ

และความคาดหวงัของท่านไดด้ขีึน้ใ

นการปรบัปรุงบรกิารผลติภณัฑแ์ละ

แบรนดข์องเรา 

 
 

 • เพือ่ตรวจสอบอาการไม่พงึประ

สงคจ์ากการใชเ้ครือ่งส าอาง 

o เพือ่เฝ้าระวงัและป้องกนัผลทีไ่ม่

พงึปรารถนาอนัเกีย่วขอ้งกบัการใชผ้ลติ

ภณัฑข์องเรา; 

o เพือ่ด าเนินการศกึษาเกีย่วกบัก

ารใชง้านผลติภณัฑข์องเราอยา่งปลอด

ภยั 

o เพือ่ด าเนินการและตดิตามว่าไ

ดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งในกรณีทีจ่ าเป็น 

• ฐำนกฎหมำย 

เพือ่ปฏบิตัติามหนา้ทีต่ามกฎหมายเ

พือ่ตรวจสอบผลกระทบทีไ่ม่พงึประ

สงคข์องผลติภณัฑ ์

กำรสนบัสนุนทำงธุรกจิ ขึน้อยู่กบัวา่ท่านปฏสิมัพนัธก์บัเ

รามากเพยีงใด ขอ้มลูอาจรวมถงึ 

• ชือ่และนามสกุล  

• หมายเลขโทรศพัท ์

• ทีอ่ยู่อเีมล 

 

• เพือ่ส่งขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณั

ฑข์องเรา และ/หรอื 

ขอ้มูลทีอ่ยู่ในรายการของทีอ่ยากไดใ้ห ้

กบับุคคลหน่ึงโดยการรอ้งขอของอกีบุค

คลหน่ึง 

• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ 

เพือ่ด าเนินการตามรอ้งขอ 

 

และ 

 

• ประโยชนอ์นัชอบธรรม  

เพือ่ตดิตอ่บุคคลหน่ึงโดยการรอ้งข

อของอกีบุคคลหน่ึง  
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ขัน้ตอนการตรวจจบัการทุจรตินีอ้าจท าใหเ้ป็นอตัโนมตัทิัง้หมด 

หรอือาจมกีารแทรกแซงของมนุษยซ์ ึง่บุคคลจะตอ้งตดัสนิใจขัน้สุดทา้ย 

ไม่วา่ในกรณีใดกต็ามเราใชม้าตรการป้องกนัและมาตรการป้องกนัตามสมควรเพือ่จ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูลของคณุ 

 

ผลจากการตรวจจบัการฉอ้โกงโดยอตัโนมตั ิ อาจท าใหท่้าน (1) พบความลา่ชา้ในการประมวลผลค าสัง่ซ ือ้ / 

ค าขอของท่านในขณะทีเ่ราก าลงัตรวจสอบธรุกรรมของท่าน และ (2) ถูกจ ากดั 

หรอืแยกออกจากประโยชนข์องบรกิารหากมกีารระบุความเสีย่งของการทุจรติ 

ท่านมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ราใชใ้นการตดัสนิใจของเรา โปรดดสู่วน“ สทิธแิละทางเลอืกของท่าน” ดา้นล่าง 

 

การวเิคราะหล์กัษณะบุคคล 

เมือ่เราส่งหรอืแสดงผลการสือ่สารทีท่ าขึน้เฉพาะตวับุคคลหรอืเนือ้หา เราอาจใชบ้างเทคนิคทีเ่รยีกว่า 

“การวเิคราะหล์กัษณะบุคคล (Profiling)” (ไดแ้ก ่

รูปแบบใดๆของการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีถ่กูท าใหเ้ป็นอตัโนมตัซิ ึง่ประกอบดว้ยการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใน

การประเมนิลกัษณะทีแ่น่นอนของบุคคลอนัเกีย่วขอ้งกบับุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

เพือ่วเิคราะหห์รอืคาดการณเ์กีย่วกบับุคคลธรรมดาในเรือ่งความชอบส่วนตวัของบุคคล ความสนใจ 

สถานะทางเศรษฐกจิ พฤตกิรรม ต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์ สุขภาพ ความเชือ่ หรอืความเคลือ่นไหวของบุคคล) 

หมายความว่าเราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัท่านในหลากหลายสถานการณต์ามทีไ่ดร้ะบุในตารางข ้

างตน้ เรารวบรวมขอ้มูลนีแ้ละวเิคราะหเ์พือ่นประเมนิและคาดการณค์วามชอบส่วนตวั และ/หรอื ความสนใจของท่าน 

จากการวเิคราะหข์องเรา เราส่งและแสดงผลการสือ่สาร และ/หรอื เนือ้หา 

ทีท่ าขึน้เป็นการเฉพาะต่อความสนใจและความตอ้งการของท่าน 

 

ท่านมสีทิธใินการคดัคา้นการใชข้อ้มูลของท่านส าหรบั “การวเิคราะหล์กัษณะบุคคล” ในบางสถานการณ ์

โปรดตรวจสอบ “สทิธแิละทางเลอืกของท่าน” ตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

 

 

ใครสามารถเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดบ้า้ง 

 

เรำอำจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยในกลุ่มบรษิทัลอรอีลัเพือ่ปฏบิตัติำมหน้ำทีท่ำงกฎหมำ

ย เพือ่ป้องกนักำรฉ้อโกงและ/หรอื เพือ่รกัษำควำมปลอดภยัเครือ่งมอืของเรำ 

เพือ่พฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ 

หรอืหลงัจำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกท่ำนใหก้ระท ำกำรดงักล่ำว 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจเขา้ถงึไดโ้ดยบรษิทัในกลุม่บรษิทัลอรอีลัทั่วโลกในกรณีทีเ่ป็นไปไดโ้ดยการใชน้ามแฝ

ง (ไมอ่นุญาตใหร้ะบุตวัตนโดยตรง) และ ในกรณีทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รกิารทีคุ่ณรอ้งขอ 

ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมและเฉพาะเท่าทีต่อ้งรูเ้ท่าน้ัน  
 

นอกจากนีเ้รายงัอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบการใชน้ามแฝง (ไม่อนุญาตใหร้ะบุตวัตนโดยตรง) 

กบันักวทิยาศาสตรด์า้นการวจิยัและนวตักรรมของลอรอีลัรวมถงึขอ้มูลทีอ่ยู่นอกประเทศของคุณเพือ่วตัถุประสงคใ์

นการวจิยัและนวตักรรม 

 

ในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตเราอาจแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุรวมถงึขอ้มลูทีร่วบรวมผ่านคุกกีร้ะหว่างแบรนดข์อ

งเราเพือ่ประสานและอปัเดตขอ้มูลทีค่ณุแบ่งปันกบัเราเพือ่ด าเนินการสถติติามลกัษณะของคณุและเพือ่ปรบัแต่งการ

สือ่สารของเรา 
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โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์องกลุม่บรษิทัลอรอีลั เพือ่ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั กลุม่บรษิทัลอรอีลั, แบรนด ์ 

และสถานทีต่ ัง้ 
 
 

เรำอำจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพือ่วตัถุประสงคท์ำงกำรตลำดกบับุคคลทีส่ำมหรอืกลุ่มบรษิั

ทลอรอีลั  
 

เราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับุคคลทีส่ามเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดแบบตรงโดยไดร้บัความยนิยอม

จากคณุเท่าน้ัน 

ในบรบิทนีข้อ้มลูของคุณไดร้บัการประมวลผลโดยบุคคลทีส่ามดงักลา่วซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มูล 

และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขและประกาศความเป็นส่วนตวัของบุคคลทีส่ามจะมกีารน ามาใชบ้งัคบั 

คุณควรตรวจสอบเอกสารของพวกเขาอย่างรอบคอบกอ่นทีจ่ะยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของคุณแกบุ่คคลทีส่ามน้ัน 

 

ขอ้มูลส่วนบุุคลของท่ำนอำจถูกประมวลผลโดยผูใ้หบ้รกิำรบุคคลทีส่ำมทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ทนเรำ 

 

เราเชือ่มั่นในบุคคลทีส่ามทีเ่ช ือ่ถอืไดใ้นการด าเนินการแทนเรา 

เราจะใหข้อ้มูลแกผู่ใ้หบ้รกิารเหล่าน้ันเฉพาะก็แต่เท่าทีผู่ใ้หบ้รกิารตอ้งการใชเ้พือ่ใหบ้รกิาร 

และเราขอใหผู้ใ้หบ้รกิารไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ 

เราใชค้วามพยายามอย่างยิง่ในการยนืยนัวา่บุคคลทีส่ามทีเ่ราท างานดว้ยน้ันเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านอย่างปล

อดภยัมาตลอด ตวัอย่างเชน่ เราอาจมอบความไวว้างใจใหบ้รกิารทีต่อ้งด าเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก ่

• บุคคลทีส่ามทีช่ว่ยเหลอืเราในการใหบ้รกิารดา้นดจิทิลัและการคา้ทางอเิล็กทรอนิกส ์ เชน่ 

การฟังเสยีงโซเชยีล (Social Listening) การตัง้รา้น โปรแกรมความภกัด ี (Loyalty programs) 

การจดัการตวัตน การใหค้ะแนนและการวจิารณ ์ CRM การวเิคราะหเ์ว็บไซตแ์ละเครือ่งมอืคน้หา 

เครือ่งมอืดูแลเนือ้หาทีส่รา้งโดยผูใ้ช ้

• ตวัแทนดา้นการตลาด และตวัแทนดจิทิลัและสือ่สงัคม ในการชว่ยเรา โฆษณา ท าการตลาด 

ท าแคมเปญ เพือ่วเิคราะหป์ระสทิธภฺาพ และจดัการการตดิต่อและตอบค าถามท่าน 

• บุคคลทีส่ามทีจ่ าเป็นตอ้งส่งผลติภณัฑใ์หก้บัท่าน เชน่ ผูใ้หบ้รกิารไปรษณียแ์ละขนสง่ 

• บุคคลทีส่ามทีช่ว่ยเราในการใหบ้รกิารดา้นไอท ี เชน่ ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์ บรกิารโฮสทต์ิง้ 

ผูใ้หบ้รกิารบ ารุงรกัษาและการสนับสนุนบนฐานขอ้มลูของเราตลอดจนซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคชนัข

องเราทีอ่าจมขีอ้มลูเกีย่วกบัท่าน (บางคร ัง้บรกิารดงักล่าวอาจแสดงนัยถงึการเขา้ถงึขอ้มลูของคณุ 

เพือ่ด าเนินการตามทีก่ าหนด) 

• ผูใ้หบ้รกิารในการช าระเงนิและ ตวัแทนเครดติ 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการประเมนิคะแนนเครดติของคุณและตรวจสอบรายละเอยีดของคุณซึง่เป็นเงือ่นไ

ขในการท าสญัญากบัคุณ  

• บุคคลทีส่ามทีช่ว่ยเราในการดแูลลูกคา้และดูและเร ือ่งผลอนัไม่พงึประสงคจ์ากการใชเ้ครือ่งส าอาง 
 
 

เรำอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหบุ้คคลทีส่ำม 

 

• ในกรณีทีเ่ราขายธรุกจิหรอืสนิทรพัยใ์ด ๆ 

ซึง่ในกรณีนีเ้ราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บัผูท้ีค่าดว่าจะซือ้ธรุกจิหรอืสนิทรพัยด์งักล่

าว หาก มกีารซือ้ลอรอีลัหรอืสนิทรพัยข์องบรษิทับางส่วนโดยบุคคลทีส่าม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัมอียู่เกีย่วกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยเ์หล่าน้ันถอืเป็นหน่ึงในสนิทรพัยท์ี่

โอน 

ในกรณีเชน่นีผู้ซ้ ือ้ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มูลใหม่จะประมวลผลขอ้มลูของท่านและนโยบายความเ

ป็นส่วนตวัจะควบคมุการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม 

• ในกรณีทีเ่ราอยู่ภายใตห้นา้ทีใ่นการเปิดเผยหรอืแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพือ่ปฏบิตัติามภาร

ะผูกพนัทางกฎหมายหรอืเพือ่บงัคบัใชห้รอืใชข้อ้ก าหนดการใชง้าน/การขายของเราหรอืขอ้ก าหนดแ
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ละเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีท่่านไดต้กลงไว ้ หรอืเพือ่ปกป้องสทิธิท์รพัยส์นิหรอืความปลอดภยัของลอรอีลั 

ลูกคา้ของเรา หรอืพนักงานของเรา  

• ในกรณีทีเ่ราไดร้บัความยนิยอมจากท่านใหก้ระท าการดงักลา่ว 

• หรอืในกรณีทีเ่ราไดร้บัอนุญาตใหท้ าการดงักลา่วตามกฎหมาย 

 
 

เรำอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหก้บัคู่คำ้ของเรำ 

 

• ในกรณีทีบ่รกิารทีท่่านเลอืกมกีารสรา้งรว่มกนัโดยลอรอีลักบัคู่คา้ (ยกตวัอย่างเชน่ 

แอปพลเิคชนัรว่มกนัส าหรบัแบรนด)์ ในกรณีดงักล่าว 

ลอรอีลัและคูค่า้จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพือ่วตัถุประสงคข์องตนและขอ้มลูสว่นบุคคล

ของท่านไดร้บัการประมวลผล 

o โดยลอรอีลัตามนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

o โดยคู่คา้ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มูลภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของตนเองและเป็นไปตามน

โยบายความเป็นส่วนตวัของตนเอง  

• ในกรณีทีท่่านตกลงทีจ่ะรบัการสือ่สารทางการตลาดและการคา้จากคู่คา้ของลอรอีลัผ่านการเลอืกใชโ้

ดยเฉพาะ (ตวัอยา่งเชน่ผ่านแอปพลเิคชนัทีม่ตีราสนิคา้โดยลอรอีลั และใหบ้รกิารแกคู่่คา้) 

ในกรณีเชน่นีข้อ้มูลของท่านจะไดร้บัการประมวลผลโดยคู่คา้ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มลูภายใตข้ ้

อก าหนดและเงือ่นไขและเป็นไปตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของคูค่า้น้ันเอง 

• เราอาจเผยแพรเ่นือ้หาสนับสนุนของเราจากเครอืข่ายสงัคม 

ในกรณีทีค่ณุปรกึษาเนือ้หาจากเครอืข่ายสงัคมบนเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัของเราคุกกีจ้ากเครอืขายสั

งคมดงักล่าวอาจถกูเก็บไวใ้นอปุกรณข์องคุณ 

เราขอเชญิคุณอ่านนโยบายคกุกีข้องเครอืข่ายสงัคมเหล่านีส้ าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

• เมือ่เราใชบ้รกิารโฆษณาของ Google บนเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัของเรา Google 

จะเขา้ถงึและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณ หากคุณตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีี ่ Google 

ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณในบรบิทนีโ้ปรดอ่านขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้ก าหนดของ Google 

ซึง่ควบคมุบรกิารและการประมวลผลขอ้มลูเหลา่นี ้ 
 

ขอ้มูลที ่Facebook จดัเก็บและแบ่งปันกบัเรำ 

คุณสมบตัแิละบรกิารทุกอย่างของFacebookทีอ่ยู่บนเว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนัของเราถกูควบคุมโดย 

นโยบายขอ้มลูของ Facebook 

ซึง่ท่านสามารถไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของท่านและตวัเลอืกการตัง้ค่า 

 เมือ่ใชเ้ว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนันี ้ท่านอาจ 

- สมคัรใชง้านดว้ยการใชก้ารลงชือ่เขา้ใชโ้ดย Facebook  (Facebook login) 

หากท่านด าเนินการดงักล่าว ท่านยนิยอมแบ่งปันขอ้มูลประวตัสิาธารณะของท่านบางส่วนกบัเรา 

- ใช ้ Facebook Social Plug-in เชน่ กด “ถกูใจ (Like)” หรอื “แบ่งปัน (Share)” 

เนือ้หาของเราบนแพลตฟอรม์ของ Facebook 

- ยอมรบัคุกกีจ้ากเว็ปไซตห์รอืแอปพลเิคชนั (หรอืทีรู่จ้กัว่า “FACEBOOK PIXEL”) 

ทีจ่ะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจกจิกรรมของท่าน รวมถงึขอ้มลูอุปกรณข์องท่าน ท่านใชบ้รกิารของเราอย่างไร 

การซือ้ของท่านและโฆษณาใดทีท่่านรบัชม โดยท่านอาจไมจ่ าเป็นตอ้งมบีญัชขีอง Facebook หรอื 

ลงงชือ่เขา้ใช ้  Facebook เลยก็ตาม มือ่ท่านใชคุ้ณสมบตั ิ Facebook ดงักล่าว 

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลทีช่ว่ยใหเ้รา  
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- แสดงโฆษณาทีท่่านอาจสนใจบน Facebook (หรอื Instagram, Messenger หรอืบรกิารอืน่ของ 

Facebook);  

- ตรวจวดัและวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัและโฆษณา 

เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลทีท่่านใหเ้ราผ่านเว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนันี ้(เชน่ ชือ่และนามสกุลของท่าน อเีมล ทีอ่ยู่ 

เพศ และ เบอรโ์ทรศพัท)์ เพือ่ระบุตวัตนของท่านใน Facebook  (หรอื อนิสตาแรกม เมสเซนเจอร ์

หรอืบรกิารอืน่ๆของ Facebook ) เพือ่แสดงโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัท่านใหท่้าน โดยการท านี ้  Facebook 

จะไม่แบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านและจะลบขอ้มลูทนัทหีลงัจากทีก่ระบวนการจบัคู่น้ันสมบูรณ ์

 

เรำไม่เสนอหรอืขำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 
 

เราจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวท้ีไ่หน 

 

ขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากท่านอาจถกูโอนไปยงั เขา้ถงึจาก 

และจดัเก็บในสถานทีน่อกเหนือจากเขตเศรษฐกจิยุโรป (“EEA”) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกประมวลผลโดยเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารนอกอาณาเขตเศรษฐกจิยุโรปทีท่ างานใหเ้ราหรอืใหห้

น่ึงในผูใ้หบ้รกิารของเรา 

 

ลอรอีลัโอนขอ้มลูส่วนบุคคลนอกอาณาเขตเศรษฐกจิยุโรปเฉพาะในทางทีป่ลอดภยัและชอบดว้ยกฎหมาย 

เน่ืองจากบางประเทศอาจไม่มกีฎหมายบงัคบัใชก้ารใชแ้ละการโอนขอ้มลูส่วนบุคคล 

เราจะใชม้าตรการเพือ่ใหแ้น่ใจว่าบุคคลทีส่ามดงักล่าวปฏบิตัติามพนัธสญัญาทีร่ะบุไวใ้นนโยบายฉบบันี ้

มาตรการดงักล่าวรวมไปถงึการตรวจสอบนโยบายและมาตรฐานความปลอดภยัของบุคคลทีส่าม และ/หรอื 

เขา้ท าสญัญาทีเ่หมาะสม (ตามรูปแบบทีย่อมรบัโดยคณะกรรมาธกิารยุโรป) 
 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อตามหวัขอ้ “ตดิตอ่” ดา้นลา่ง 
 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด 

 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าทีเ่ราตอ้งการเพือ่วตัถุประสงคใ์นการตอบสนองความตอ้งการของท่าน 

หรอืเพือ่ปฏบิตัติามหนา้ทีต่ามกฎหมายของเรา 

ในการพจิารณาว่าเราจะเก็บขอ้มลูของท่านนานเท่าใด เราพจิารณาจากหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

• ในกรณีทีท่่านซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาตามความสมัพนัธท์างสญัญาของเรา 

• ในกรณีทีท่่านเขา้รว่มการเสนอการสง่เสรมิการขาย 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการสง่เสรมิการขาย 

• ในกรณีทีท่่านตดิต่อเราเพือ่สอบถาม 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินการตอบการสอบถามจากท่า

น 

• ในกรณีทีท่่านสรา้งบญัชผูีใ้ช ้

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจนกวา่ท่านจะรอ้งขอใหเ้ราลบบญัชหีรอืหลงัจากไม่มกีารเคลือ่นไหว 

(ไมม่ปีฏสิมัพนัธก์บัแบรนด)์ ซึง่ระบุไวต้ามขอ้ก าหนดและค าแนะน าของประเทศของท่าน 

• ในกรณีทีท่่านยนิยอมใหม้กีารท าการตลาดแบบตรง 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจนกวา่ท่านจะยกเลกิ หรอืรอ้งขอใหเ้ราลบ หรอื 
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หลงัจากไมม่กีารเคลือ่นไหว (ไม่มปีฏสิมัพนัธก์บัแบรนด)์ 

ซึง่ระบุไวต้ามขอ้ก าหนดและค าแนะน าของประเทศของท่าน 

• ในกรณีทีม่กีารใชค้กุกีใ้นคอมพวิเตอรข์องท่าน 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่สนองวตัถุประสงค ์ (เชน่ ตลอดการท าคุกกีร้ถเข็น 

(Cart Cookies) หรอื ID Cookies) 

และตลอดระยะเวลาทีร่ะบุไวต้ามขอ้ก าหนดและค าแนะน าของประเทศของท่าน 

เราอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทเพือ่ปฏบิตัติามหนา้ทีต่ามกฎหมายหรอืตามระเบยีบของเรา 

และเพือ่จดัการสทิธขิองเรา (ยกตวัอยา่งเชน่ เพือ่แสดงสทิธขิองเราตอ่ศาล) 

เพือ่วตัถุประสงคท์างสถติแิละทางประวตัศิาสตร ์

 

เมือ่เราไมจ่ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านอกีต่อไป 

ขอ้มูลส่วนตวัของท่านจะถกูลบจากระบบและบนัทุกของเรา 

หรอืถูกท าใหเ้ป็นนิรนามจนไมส่ามารถระบุตวัตนจากขอ้มลูน้ันไดอ้กี 

 
 
 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภยัหรอืไม่ 
 

เราใหค้ ามั่นในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหป้ลอดภยัและเราจะด าเนินการป้องกนัไวก้อ่นตามสมควร 

เราจะก าหนดในสญัญากบัคูส่ญัญาบุคคลทีส่ามทีเ่ช ือ่ถอืไดท้ีดู่แลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้ระท าการเฉกเชน่เ

ดยีวกบัเรา 
 

เราพยายามอย่างเต็มความสามารถในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

และเมือ่เราไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

เราไดใ้ชม้าตรการเด็ดขาดและระบบรกัษาความปลอดภยัทีป้่องกนัการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 

การส่งผ่านขอ้มลูผ่านอนิเทอรเ์น็ตไม่ไดม้คีวามปลอดภยัทัง้หมด 

เราไม่สามารถยนืยนัความปลอดภยัในการส่งผ่านขอ้มลูของท่านสู่เว็บไซตข์องเรา ดงันี ้

การส่งผ่านขอ้มลูถอืเป็นความเสีย่งของท่าน 

 
 

การเชือ่มต่อไปยงัเว็บไซตข์องบุคคลอืน่และการลงชือ่เขา้ใชส้ือ่สงัคม 
 

เว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของเราอาจระบุการเชือ่มต่อไปยงัหรอืการเชือ่มต่อจากเว็บไซตข์องเครอืข่ายคู่คา้ 

ผูโ้ฆษณา และบรษิทัในเคอืเป็นคร ัง้คราว หากท่านเลอืกการเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตใ์ดเว็บไซตห์น่ึงนี ้

โปรดทราบว่าเว็บไซตด์งักล่าวมนีโยบายความเป็นส่วนตวัของตวัเองและเราจะไม่รบัผดิชอบหรอืรบัผดิจากนโยบาย

ของเว็บไซตอ์ืน่น้ัน 

กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัเหลา่น้ันกอ่นทีท่่านจะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซตน้ั์นๆ 
 

เราอาจเสนอโอกาสในการใชก้ารลงชือ่เขา้ใชผ่้านทางสือ่สงัคมใหก้บัท่าน 

หากท่านเลอืกลงชือ่เขา้ใชผ่้านทางสือ่สงัคมแลว้ 

ขอใหท่้านตระหนักว่าท่านไดแ้บ่งปันขอ้มูลประวตัขิองท่านกบับรษิทัตามการตัง้ค่าของท่านในสือ่สงัคมน้ันๆ 

กรุณาเขา้ถงึสือ่สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัของสือ่สงัคมน้ันๆเพือ่ท าความเขา้ใจวา่ขอ้

มูลส่วนบุคคลของท่านไดถ้กูแบ่งปันและใชอ้ย่างไรในกรณีนี ้
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สือ่สงัคมและเนือ้หาทีส่รา้งโดยผูใ้ช ้

 

บางเว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของบรษิทัอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้สนอเนือ้หาของผูใ้ชไ้ด ้

โปรดจ าไวว้่าเนือ้หาของท่านทีไ่ดเ้สนอลงบนสือ่สงัคมใดๆของเราอาจเป็นทีป่รากฏในสาธารณะได ้

ดงัน้ันท่านควรใชค้วามระมดัระวงัในการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลบางประเภท เชน่ ขอ้มูลทางการเงนิ 

หรอืรายละเอยีดทีอ่ยู่ 

เราจะไม่รบัผดิชอบตอ่การกระท าใดของบุคลอืน่หากท่านโพสขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านบนสือ่สงัคมใดสงัคมหน่ึงข

องเราและเราไดแ้นะน าท่านไมใ่หแ้บ่งปันขอ้มลูดงักล่าวแลว้ 
 
 

สทิธแิละทำงเลอืกของท่ำน 

ลอรอีลัเคารพสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของท่าน 

การทีท่่านสามารถควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดน้ั้นเป็นสิง่ส าคญั ท่านมสีทิธดิงัต่อไปนี ้
 

สทิธขิองท่ำน หมำยควำมวำ่อย่ำงไร 

สทิธกิารไดร้บัแจง้ขอ้มูล ท่านมสีทิธใินการไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน โปรง่ใสและเขา้ใจง่าย 

ว่าเราใชข้อ้มลูของท่านอย่างไร รวมไปถงึสทิธขิองท่าน 

น่ีเป็นเหตุผลว่าท าไมเราถงึไดใ้หข้อ้มูลแกท่่านในนโยบายนี ้

สทิธใินการเขำ้ถงึขอ้มูล ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ราถอืไวเ้กีย่วกบัท่าน 

(ตามขอ้จ ากดับางประการ) 

เราอาจคดิค่าใชจ้า่ยตามสมควรเป็นค่าด าเนินการในการใหข้อ้มลูดงั

กล่าว ค าขอทีไ่ม่มมีลูความจรงิ 

ค าขอทีม่ากเกนิไปหรอืค าขอทีซ่  า้ซากอาจไม่ไดร้บัค าตอบ  

การรอ้งขอตามขอ้นี ้กรุณาตดิต่อเราตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใ

หถู้กตอ้ง 

ท่านมสีทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหถู้กตอ้งในกรณี

ทีข่อ้มูลของท่านไม่ถกูตอ้งหรอืไม่เป็นปัจจบุนั และ/หรอื 

ท าขอ้มลูในสมบูรณใ์นกรณีทีข่อ้มูลไมส่มบูรณ ์

การท าตามขอ้นี ้ กรุณาตดิต่อเราตามรายละเอยีดา้นล่าง 

หากท่านมบีญัช ี การแกไ้ขขอ้มูลของท่านผ่าน แถบหนา้ที ่

“บญัชขีองฉัน” อาจด าเนินการไดง้่ายกว่า 

สทิธใินกำรลบ/สทิธใินกำรถูกลมื ในบางกรณี ท่านมสีทิธใินการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

โปรดทราบว่าสทิธนีิไ้ม่ใชส่ทิธโิดยเด็ดขาด 

เน่ืองจากเราอาจมฐีานทางกฎหมายหรอืฐานโดยชอบดว้ยกฎหมายใ

นการคงไวซ้ ึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

หากท่านประสงคใ์หเ้ราลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

กรุณาตดิต่อเราตามรายละเอยีดดา้นล่างนี ้

สทิธใินการคดัคำ้นกำรท ำกำรตลำด

แบบตรง 

รวมถงึกำรวเิครำะหล์กัษณะบุคคล 

ท่านอาจยกเลกิหรอืถอนการสือ่สารตลาดแบบตรงของเราเมือ่ใดก็ได ้

วธิกีารทีง่า่ยทีสุ่ดคอืการกดปุ่ม ยกเลกิ (unsubscribe) 

ในอเีมลหรอืการสือ่สารทีเ่ราส่งใหท่้าน มเิชน่น้ัน 

ท่านสามารถตดิตอ่เราโดยใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่ดา้นล่าง 

สทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอมเว

ลำใดก็ไดส้ ำหรบัขอ้มูลทีป่ระมวลผ

ลตำมควำมยนิยอม 

 

ท่านสามารถเพกิถอนความยนิยอมตอ่การประมวลผลขอ้มูลของท่าน

ของเราเมือ่การประมวลผลดงักล่าวมาจากความยนิยอมของท่าน 

การเพกิถอนความยนิยอมจะไม่กระทบกระเทอืนถงึความชอบดว้ยกฎ

หมายของการประมวลผลตามความยนิยอมทีเ่กดิขึน้กอ่นหนา้การเพิ

กถอน เราอา้งถงึตารางทีเ่พิม่เขา้มาในขอ้นี ้

“ขอ้มลูใดทีเ่ราเก็บรวบรวมจากท่านและเราใชข้อ้มลูอย่างไร” 
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โดยเฉพาะชอ่ง 

“ฐานทางกฎหมายส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูของท่านคอือะไร” 

เพือ่ระบุว่ากรณีใดทีก่ารประมวลผลของเราเป็นการประมวลผลตามค

วามยนิยอม 

หากท่านประสงคจ์ะคดัคา้นการเพกิถอนความยนิยอมของท่าน 

กรุณาตดิต่อเราตามรายละเอยีดทีร่ะบุขา้งล่างนี ้

 

สทิธใินการคดัคำ้นกำรประมวลผลต

ำมฐำนประโยชนอ์นัชอบธรรม 

ท่านสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูของท่านตามฐานประโยช

นอ์นัชอบธรรมเมือ่ใดก็ได ้ ท่านและเราใชข้อ้มลูอย่างไร” 

โดยเฉพาะชอ่ง 

“ฐานทางกฎหมายส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูของท่านคอือะไร” 

เพือ่ระบุว่ากรณีใดทีก่ารประมวลผลของเราเป็นการประมวลผลตามฐ

านประโยชนอ์นัชอบธรรม 

การท าตามขอ้นี ้กรุณาตดิตอ่เราตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

สทิธใินกำรยืน่ค ำรอ้งต่อหน่วยงำน

ก ำกบัดูแล 

ท่านมสีทิธใินการตดิตอ่หน่วยงานก ากบัดูแลเร ือ่งการคุม้ครองขอ้มูล

ในประเทศของท่านเพือ่ยืน่ค ารอ้งตอ่การปฏบิตักิารเร ือ่งการคุม้ครอง

ขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของลอรอีลั 

 

อย่าลงัเลทีจ่ะตดิตอ่เราตามรายละเอยีดดา้นลา่งกอ่นการยืน่ค ารอ้งต่า

งๆตอ่หน่วยงานก ากบัดูแลการคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

สทิธใินกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มูล ท่านมสีทิธใินการยา้ย คดัลอก 

หรอืโอนขอ้มูลจากฐานขอ้มลูของเราไปยงัฐานขอ้มลูอืน่ 

กรณีนีจ้ะใชก้บัเพยีงขอ้มูลทีท่่านไดใ้หเ้ราในกรณีทีก่ารประมวลผลเ

ป็นไปตามฐานสญัญาหรอืฐานความยนิยอม 

และการประมวลผลน้ันไดก้ระท าขึน้โดยวธิกีารอตัโนมตั ิ

เราอา้งถงึตารางทีเ่พิม่เขา้มาในขอ้นี ้

“ขอ้มลูใดทีเ่ราเก็บรวบรวมจากท่านและเราใชข้อ้มลูอย่างไร” 

โดยเฉพาะชอ่ง 

“ฐานทางกฎหมายส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูของท่านคอือะไร” 

เพือ่ระบุว่ากรณีใดทีก่ารประมวลผลของเราเป็นการประมวลผลตามฐ

านสญัญาหรอืฐานความยนิยอม 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่เราตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

สทิธใินกำรหำ้ม ท่านมสีทิธใินการรอ้งขอใหห้า้มมกีารประมวลขอ้มลูของท่าน 

สทิธนีิห้มายความว่าหา้มมกีารประมวลผลขอ้มลูของท่านโดยเรา 

เราสามารถเก็บขอ้มลูดงักลา่วได ้

แต่ไมส่ามารถใชห้รอืประมวลผลต่อได ้

กรณีนีใ้ชก้บัสถานการณท์ีจ่ ากดัซึง่ระบุโดย 

ขอ้บงัคบัการคุม้ครองขอ้มูลทัว่ไป  

• มกีารโตเ้ถยีงความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเจา้ของ

ขอ้มูล (ท่าน) 

ในระยะเวลาทีผู่ค้วบคมุขอ้มูลจะตรวจสอบความถกูตอ้งของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

• การประมวลผลขอ้มูลไม่ชอบดว้ยกฎหมายและเจา้ของขอ้มู

ล (ท่าน) 

คดัคา้นการลบขอ้มลูส่วนบุคคลและรอ้งขอการจ ากดัการใช ้

แทน 
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•  • ผูค้วบคุมขอ้มลู (ลอรอีลั) 

ไม่จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคใ์นการปร

ะมวลขอ้มลู แต่เจา้ของขอ้มลูประสงคท์ีจ่ะสรา้ง ใช ้ หรอื 

ต่อสูก้ารอา้งสทิธติามกฎหมาย 

•  
• เจา้ของขอ้มูล (ท่าน) 

คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูตามฐานประโยชนอ์นัชอบธรร

มของผูค้วบคุม้ขอ้มูล 

และอยู่ระหว่างการตรวจสอบฐานความชอบดว้ยกฎหมายข

องผูค้วบคุมขอ้มลูลบลา้งสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลหรอืไม่ 
 

 

หากท่านประสงคจ์ะรอ้งขอการจ ากดั 

กรุณาตดิต่อเราตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

 

สทิธใินกำรยกเลกิกำรใชคุ้กกี ้ ท่านมสีทิธใินการยกเลกิการใชคุ้กกี ้

การตัง้คา่ในอนิเทอรเ์น็ตเบราวเซอรป์กตแิลว้จะถูกตัง้ค่าใหย้อมรบัคุ

กกี ้

แต่ท่านสามารถแกไ้ขโดยเปลีย่นการตัง้ค่าจากเบราวเซอรข์องท่าน 

 

มกีารใชค้กุกีห้ลายประเภทเพือ่ปรบัปรุงการใชง้านหรอืการท างานขอ

งเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั 

ดงัน้ันการไม่เปิดใชค้กุกีอ้าจท าใหท่้านใชบ้างสว่นของเว็บไซต/์แอป

พลเิคชนัของเราไมไ่ด ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในตารางคุกกี ้

 

หากท่านประสงคจ์ะจ ากดัหรอืระงบัคุกกีท้ ัง้หมดซึง่ตดิตัง้โดยเว็บไซต ์

/แอปพลเิคชนัของเรา(ซึง่อาจท าใหท่้านใชง้านบางส่วนของเว็บไซตไ์

ม่ได)้ หรอืเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัอืน่ 

ท่านสามารถแกไ้ขการตัง้ค่าบนเบราวเซอรข์องท่าน 

แถบชว่ยเหลอืบนเบราวเซอรข์องท่านจะบอกวธิกีารด าเนินการ 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาเขา้ไปยงัการเชือ่มโยงดา้นล่างนี ้

http://www.aboutcookies.org/; 

 
 

การจดัการตามค าขอของท่าน เราอาจขอหลกัฐานพสิูจนต์วัตนของท่าน 

 

ตดิต่อ 

 

หากท่านมคี าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชแ้ละดูแลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

หรอืหากท่านประสงคจ์ะใชส้ทิธขิองท่านขา้งตน้ กรุณาตดิตอ่เราที ่ customerservice@loreal.com 

หรอืเขยีนขอ้ความหาเราที ่

 

บรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ากดั   

179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ช ัน้ 6, 8, 9, 21 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 

http://www.aboutcookies.org/
mailto:customerservice@loreal.com
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ท่านอาจตดิต่อเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลของเราที ่ Thitinun.jatupornwatanaphon@loreal.com 

ส าหรบัค าถามต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลของท่าน 

 

mailto:Thitinun.jatupornwatanaphon@loreal.com

