นโยบายเกียวกับใช้งานคุกกี
บริษัท กูร์เ มท์ พรีโ ม่ จํากัด (“บริษั ท ฯ”) อาจใช้คุก กี (Cookies) [เว็บบีคอน (web beacons) แทรกกิง พิก เซล
(tracking pixels)] และเทคโนโลยีอืนใด ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เพือเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ในขณะทีท่านได้เข้า
เยียมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gourmetprimo.com] ซึงรวมไปถึงการเข้าเยียมชมหรือใช้บริการผ่าน
ทางช่องทางอืนๆ เช่น แอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ (รวมเรียกว่า “Site”) [เพือเป็ นตัวช่วยในการปรับปรุ งเว็บไซต์และ
พัฒนาประสบการณ์เข้าเยียมชมเว็บไซต์ของท่าน]
การใช้คุกกี (Cookies) เพือเก็บรวบรวมข้อมูล
คุกกีคืออะไร?
คุก กี (Cookies) คือ ไฟล์รู ป แบบหนึงที ประกอบไปด้วยข้อความอัก ษร (Text) คุก กี (Cookies) จะถูก สร้า งขึนเมือ
ผูใ้ ช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ (Website) ซึงเซิรฟ์ เวอร์ (Server) มีการสร้างคุกกีไว้ โดยคุกกี (Cookies) จะถูกบันทึกลงบน
บราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมือท่านแวะเข้าชมเว็บไซต์นนๆ
ั ซึงเนือหาในคุกกีจะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้
โดยเซิรฟ์ เวอร์ (Server) ทีสร้างคุกกีดังกล่าวเท่านัน และเนือหาดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ (Website) ต้นทาง
ในการเยียมชมแต่ละครัง ข้อความทีอยู่ในคุกกี (Cookies) มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตวั ตน ชือเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข
และตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกีจะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยียมชมเว็บไซต์และสิงทีถูกเลือกถึงบ่อย
โดยท่านและบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน
บราวเซอร์ (Browser) ส่วนใหญ่รองรับการใช้คกุ กี อย่างไรก็ตามท่านสามารถตังค่า หรือปรับค่า บราวเซอร์ (Browser)
เพือไม่ให้มีการใช้หรือส่งข้อมูลสําหรับคุกกี (Cookies) บางประเภทได้ และ/หรืออาจลบข้อมูลทีมีการเก็บไว้ใน คุกกี
(Cookies) เมือไรก็ได้
ทําไมจึงต้องใช้คุกกี?
บริษัทฯ ใช้คกุ กี (Cookies) บน Site เพือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผูท้ ีมาเยียมชมและใช้บริการต่างๆ บน
Site โดยคุกกี (Cookies) จะทําให้บริษัทฯ ได้ทราบว่าท่านใช้ Site ของบริษัทฯ เพือวัตถุประสงค์ใด มีปฏิสมั พันธ์กับ
เนือหาใน Site อย่างไร ซึงจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุ งพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านทาง Site ของ
บริษัทฯ ให้ดียิงขึน
บริษัทฯ ใช้คุกกีประเภทใดบ้าง
ในระหว่างการใช้เยียมชม หรือใช้บริการ Site ท่านอาจพบว่าเรามีการใช้งานคุกกี (Cookies) ต่อไปนี
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คุกกีเพือการโฆษณา
คุกกี (Cookies) เพือการโฆษณาจะถูกบันทึกลงในบราวเซอร์ของท่านโดยเซิรฟ์ เวอร์โฆษณา (ad servers) เพือทําการ
นําเสนอและโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่อท่าน โดยเซิรฟ์ เวอร์โฆษณา (ad servers) จะใช้คุกกี (Cookies) ประเภทนี เพื อ
รวบรวมข้อมูลของท่านเมือท่านเข้าเยียมชม Site หรือเว็บไซต์อนๆ
ื และเซิรฟ์ เวอร์โฆษณา (ad servers) จะทําการเลือก
โฆษณาและเสนอไปทีบราวเซอร์ของท่าน จากนันจะเก็บข้อมูลว่าโฆษณาดังกล่าวได้รบั การเปิ ดชมหรือไม่
คุกกีเพือการวิเคราะห์
คุกกี (Cookies) เพือการวิเคราะห์จะคอยตรวจดูว่าผูใ้ ช้บริการ / ผูเ้ ข้าชม Site นัน มีการเข้าสู่ Site ผ่านทางวิธีการใด
และมีการตอบสนองอย่างไรต่อ Site และมีการเข้าชมเนือหาส่วนใดใน Site บ้าง คุกกี (Cookies) ประเภทนีจะช่วยเก็บ
ข้อมูลทําให้บริษัทฯ ได้รบั ทราบว่า ลักษณะการปฏิบัติงาน / กิ จลักษณ์ (features) ใดใน Site ทีปฏิบัติงานได้ดีทีสุด
และลักษณะการปฏิบตั ิงาน / กิจลักษณ์ (features) ใดทีควรต้องปรับปรุง เพือให้ Site ทํางานได้ดียิงขึน
คุกกีของบริษัทฯ
คุกกี (Cookies) ของบริษัทฯ เรียกว่า “คุกกีของเจ้าของ Site” คุกกี (Cookies) เหล่านีเป็ นคุกกี (Cookies) ที
จําเป็ นต้องมีใน Site เพือให้ Site สามารถปฏิบตั ิการได้อย่างเหมาะสม และเป็ นปกติ
หากไม่มีคกุ กีของเจ้าของ Site หรือท่านเลือกทีจะกําหนดให้คกุ กี (Cookies) ประเภทนีหยุดทํางานบนบราวเซอร์ของ
ท่าน อาจก่อให้เกิดผลกระทบทําให้ Site ไม่สามารถปฏิบตั ิการได้ตามปกติ
คุกกีทีจดจําการปรับตังค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ
คุกกี (Cookies) ประเภทนีถูกใช้เพือให้เว็บไซต์สามารถจดจําผูท้ ีเคยเข้าเยียมชม/ใช้บริการบน Site และการกําหนด
และตังค่าของผูท้ ีเคยเข้าเยียมชม/ใช้บริการบน Site ได้ คุกกี (Cookies) ประเภทนีจะใช้เพือบันทึกประวัติในการเปิ ดดู
เว็บไซต์ต่างๆ ของผูใ้ ช้บริการ และจดจําการตังค่าและความชอบของผูใ้ ช้บริการแต่ละครังทีเข้าเยียมชมเว็บไซต์ เพือที
เวลาผูท้ ีเคยเข้าเยียมชม/ใช้บริการบน Site นันกลับเข้ามาเยียมชม Site อีกครังจะได้ไม่ตอ้ งตังค่าต่างๆ ใหม่อีกครัง
ตัวอย่างเช่น การตังค่าภาษา หรือขนาดตัวอักษรทีปรากฏหน้าเว็บไซต์ทีท่านเคยเข้าเยียมชมแล้ว เป็ นต้น
คุกกีเพือความปลอดภัย
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คุกกี (Cookies) เพือความปลอดภัยใช้เพือระบุและป้องกันความเสียงด้านความปลอดภัยบริษัทฯ ใช้คุกกี (Cookies)
เพือช่วยในการะบุยืนยันตัวผูใ้ ช้บริการ และเพือคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการและการใช้สิทธิ / บริการต่างๆ ของผูใ้ ช้บริการจาก
การถูกบุคคลอืนนําข้อมูลของผูใ้ ช้บริการมาใช้โดยไม่มีอาํ นาจหรือโดยไม่ชอบ
คุกกีเพือการจัดการ Site
คุกกี (Cookies) ประเภทนีถูกนํามาใช้เพือให้เว็บไซต์สามารถทีจะรับรู แ้ ละระบุตวั ตนและข้อมูลของท่านตลอดเวลาที
ท่านมีการใช้บริการบน Site เพือป้องกันไม่ให้ท่านถูกตัดการเชือมต่อจากเว็บไซต์อย่างไม่ทนั คาดคิด ท่านไม่สามารถ
จะกําหนดค่าให้เฉพาะคุกกี (Cookies) ประเภทนีเท่านันทีหยุดการดําเนินการได้ หากจะให้คกุ กี (Cookies) ประเภทนี
หยุดการปฏิบตั ิงานจําเป็ นต้องกําหนดค่าให้คกุ กี (Cookies) ทุกประเภทหยุดการทํางานทังหมด
คุกกีของบุคคลภายนอก
คุกกี (Cookies) ประเภทนีอาจมีการบันทึกลงในบราวเซอร์ของท่านเมือท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ทีมีการให้บริการของ
หลายบริษัท ฯ ซึงมีบริการของเรารวมอยู่ดว้ ย คุก กี ประเภทนีจะอนุญาตให้บุคคลภายนอกอืนทีมีก ารให้บริการบน
เว็บไซต์นนเก็
ั บรวบรวมข้อมูลของท่านได้ดว้ ย
รายละเอียดของของคุกกีทีใช้บน Site ของบริษัทฯ
ชือคุกกี
cookielawinfocheckbox-necessary
cookielawinfocheckbox-functional
cookielawinfocheckboxperformance
cookielawinfocheckbox-analytics
cookielawinfocheckboxadvertisement
cookielawinfocheckbox-others

ประเภทของ
คุกกี
คุกกีทีจดจําการปรับตัง
ค่าเฉพาะตัวของ
ผู ้ใช ้บริการ
คุกกีทีจดจําการปรับตัง
ค่าเฉพาะตัวของ
ผู ้ใช ้บริการ
คุกกีทีจดจําการปรับตัง
ค่าเฉพาะตัวของ
ผู ้ใช ้บริการ
คุกกีทีจดจําการปรับตัง
ค่าเฉพาะตัวของ
ผู ้ใช ้บริการ
คุกกีทีจดจําการปรับตัง
ค่าเฉพาะตัวของ
ผู ้ใช ้บริการ
คุกกีทีจดจําการปรับตัง
ค่าเฉพาะตัวของ
ผู ้ใช ้บริการ

รายละเอียดข้อมูลที ระยะเวลาจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการ
มีการเก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูล
Yes/No

1 ปี

จดจําการปรับตังค่าเฉพาะตัว
ของผู ้ใช ้บริการ

Yes/No

1 ปี

จดจําการปรับตังค่าเฉพาะตัว
ของผู ้ใช ้บริการ

Yes/No

1 ปี

จดจําการปรับตังค่าเฉพาะตัว
ของผู ้ใช ้บริการ

Yes/No

1 ปี

จดจําการปรับตังค่าเฉพาะตัว
ของผู ้ใช ้บริการ

Yes/No

1 ปี

จดจําการปรับตังค่าเฉพาะตัว
ของผู ้ใช ้บริการ

Yes/No

1 ปี

จดจําการปรับตังค่าเฉพาะตัว
ของผู ้ใช ้บริการ
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การปรับแต่งและตังค่าคุกกีทีใช้บน Site
ท่านสามารถเลือกทีจะยอมรับ ตังค่า หรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี (Cookies) ทีมีการใช้บน Site ได้ โดยการ “ปรับตัง
ค่าคุกกี” ดังนี

เว็บไซต์อนื
เว็ บ ไซต์นี อาจมี ต ัว เชื อมโยงไปยั ง เว็ บ ไซต์อื น หากท่ า นได้ก ด link ไปยั ง เว็ บ ไซต์อื นอาจเป็ น การอนุ ญ าตให้
บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลของท่านได้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์อืนเหล่านันและไม่มี
ความรับ ผิดชอบต่อคําแถลงความเป็ นส่วนตัวของเว็บ ไซต์เหล่านัน เมือท่านออกจากเว็บ ไซต์ข องบริษัทฯ บริษัท ฯ
แนะนําให้ท่านอ่านประกาศความเป็ นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ทีท่านได้เยียมชม
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดทราบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี (Cookies) นัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที มี
ลักษณะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล (ดังทีระบุไว้ตามตารางข้างต้น) ดังนัน การใช้งานคุกกี (Cookies) เพือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในส่วนทีเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลจึงอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดและนโยบายเกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(http://www.gourmetprimo.com/wp-content/uploads/2022/09/GP-Privacy-Notice-for-website.pdf) ของบริ ษั ท ฯ
ด้วย ท่านสามารถพิจารณารายละเอีย ดต่างๆ ที เกียวข้องกับ การคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุค คลของท่านได้ทีนโยบาย
เกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปรับปรุ งนโยบายฉบับนี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนีเมือมีความจําเป็ นตามสมควร โดยเมือมีการปรับปรุงนโยบายฉบับ
นี บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ท่านได้รบั ทราบการเปลียนแปลงแก้ไขดังกล่าว (โดยจะระบุว่าเป็ น นโยบาย “ฉบับปรับปรุง
ล่าสุด” ทีใช้บงั คับ) ทังนีการแก้ไขหรือเปลียนแปลงนโยบายฉบับนีจะมีผลทันทีเมือบริษัทฯ ทําการลงประกาศนโยบาย
ฉบับปรับปรุงล่าสุดใน Site
บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านและทําความเข้าใจนโยบายฉบับนีโดยละเอียด เพือให้ท่านได้รบั ทราบสิทธิและวิธีการ
ดําเนิ นงานต่างๆ ของบริษัทฯ โปรดทราบว่าเมือบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านรับทราบการเปลียนแปลงแก้ไขนโยบายของ
บริษัทฯ แล้ว และท่านได้กดตกลงรับทราบการปรับปรุ งนโยบายฉบับล่าสุดทีมีการลงประกาศใน Site นีแล้ว พร้อมกับ
การทีท่านเข้าเยียมชมหรือใช้บริการ Site ของบริษัทฯ ต่อไป กรณีดงั กล่าวแสดงว่าท่านได้สมัครใจยินยอม และตกลง
ให้ใช้นโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุดเพือการบังคับกับท่านแล้ว

การติดต่อบริษัทฯ
ในกรณีทีท่านประสงค์จะใช้สิทธิอย่างใดๆ ของท่านทีปรากฏตามทีระบุไว้ในหัวข้อ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
ข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดงั กล่าวมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อของทางบริษัทฯ
ดังต่อไปนี
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล:
โทรศัพท์:

02-328-5997
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อีเมล:

dpo-office@bangkokaircatering.com

โปรดระบุหวั ข้ออีเมลเป็ น : “ขอแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
ทีอยู่: บริษัท กูรเ์ มท์ พรีโม่ จํากัด (มหาชน)
เลขที 129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

[ตัวอย่าง banner สําหรับการขึนหน้า website เพือลิงค์เข้ามาที Cookies Policy และการปรับแต่ง Cookies
บริษัทฯ มีการใช้คกุ กี (Cookies) เพือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และการบริการของเรา ท่านสามารถอ่าน
รายละเอียดเกียวกับการใช้คกุ กีของบริษัทฯ ได้ที “นโยบายเกียวกับการใช้คุกกี”
(http://www.gourmetprimo.com/wp-content/uploads/2022/09/Cookies_Policy_GP.pdf) และสามารถปรับตังค่า
คุกกีซึงมีการใช้บนเว็บไซต์ได้ทนีี
ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

หมายเหตุ - สามารถทําเป็ นลิงค์ และสร้าง “ปุ่ ม” ทีให้เลือกว่าจะ enable หรือ disable คุกกีเหล่านัน (ยกเว้นเฉพาะ
คุกกีทีไม่สามารถปรับแต่งได้ ต้องเขียนไว้ให้ชดั เจนว่า “Necessary” และไม่ตอ้ งมีป่ มุ ให้เลือก
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