ชื่อเอกสาร :

การแจ'งเตือนคุกกีแ้ ละนโยบายการ
ใช'คุกกี้

ระดับชั้นความลับ :

Public

หน.าที่ : 1
รหัสเอกสาร :
PDPA-CN-1801-HMC-MKT-TH
เวอร:ชัน : 1

การแจ้ งเตื อนคุ กกี้ และนโยบายการใช้ คุกกี้
•

การแจ้ งเตื อนคุ กกี้ (Pop-up Notice for Cookie)

บริ ษัทมี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องเก็ บและใช้ คุกกี้ เพื่ อพั ฒนาประสบการณ์ การใช้ งานเว็ บไซต์ ของผู้ ใช้ กรุ ณากดยอมรั บทั้ งหมดเพื่ อ
ยิ นยอมให้ บริ ษัทใช้ คุกกี้ ท่ านสามารถศึ กษารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ ที่นโยบายการใช้ คุกกี้ [Link Cookie Policy]
[ปุ่ มยอมรั บคุ กกี้ ทั้งหมด] [ปุ่ มปฏิ เสธคุ กกี้ ทั้งหมด] [ปุ่ มตั้ งค่ าคุ กกี้ ]

•

นโยบายการใช้ คุกกี้ (Cookie Policy)

เว็ บไซต์ ของบริ ษัทมี การใช้ คุกกี้ (Cookies) เพื่ อการให้ บริ การบนเว็ บไซต์ และเพื่ อจดจํ าข้ อมู ลพฤติ กรรมการเยี่ ยมชมเว็ บไซต์ ของ
ผู้ เข้ าใช้ งาน รวมถึ งการจดจํ าสิ่ งที่ ผู้เข้ าใช้ งานตั้ งค่ าไว้ ก่อนหน้ า เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการให้ บริ การ และเพื่ อพั ฒนา

ประสบการณ์ การใช้ งานเว็ บไซต์ ของผู้ ใช้ รวมถึ งเพื่ ออํ านวยความสะดวกในการให้ บริ การต่ างๆ ในเว็ บไซต์ ของบริ ษัท ฮิ วแมนิ ก้า
จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

กรณี ที่ผู้เข้ าใช้ งานใช้ งานเว็ บไซต์ นี้ต่อไป บริ ษัทจะใช้ คุกกี้ ที่มีความจํ าเป็ นอย่ างยิ่ งสํ าหรั บการทํ างานของเว็ บไซต์ สํ าหรั บคุ กกี้
ประเภทอื่ น บริ ษัทจะใช้ ต่อเมื่ อได้ รับความยิ นยอมจากผู้ เข้ าใช้ งานเท่ านั้ น

ในนโยบายฉบั บนี้ คําว่ าคุ กกี้ อาจหมายความรวมถึ งเทคโนโลยี อื่นที่ มีลักษณะคล้ ายคลึ งกั นตามพระราชบั ญญั ติคุ้มครองข้ อมู ลส่ วน
บุ คคล พ.ศ.2562 โดยคุ กกี้ นี้จะถู กดาวน์ โหลดเก็ บไว้ ในอุ ปกรณ์ ของผู้ เข้ าใช้ งานเพื่ อระบุ อุปกรณ์ การใช้ งานของผู้ เข้ าใช้ งาน แต่
จะไม่ ระบุ ตัวบุ คคลผู้ เข้ าใช้ งาน ทั้ งนี้ บริ ษัทอาจให้ บุคคลอื่ นจั ดการคุ กกี้ หรื อดํ าเนิ นการวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ จดจํ าในนามของบริ ษัท
แทน

ประเภทของคุ กกี้ ที่บริ ษัททํ าการจั ดเก็ บ ดั งนี้ (ผู้ เข้ าใช้ งานสามารถตรวจสอบความหมายของคุ กกี้ แต่ ละประเภทได้ ท้ายนโยบายนี้ )

ชื่ อคุ กกี้ : คุ กกี้ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพ (Google Analytic/Performance Cookies)

วั ตถุ ประสงค์ ของคุ กกี้ : ใช้ ข้อมู ลที่ เก็ บรวบรวมเพื่ อปรั บปรุ งเว็ บไซต์ อย่ างต่ อเนื่ อง

คํ าจํ ากั ดความ : บริ ษัทใช้ คุกกี้ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพในการวั ดว่ าผู้ เข้ าใช้ งานเข้ าชมเว็ บไซต์ ของบริ ษัทบ่ อยเพี ยงใด และผู้ เข้ าใช้ งานใช้

งานเว็ บไซต์ ของบริ ษัทอย่ างไร เช่ น เพจที่ ผู้เข้ าใช้ งานเข้ าชมบ่ อยครั้ งที่ สุด โดยบริ ษัทใช้ ข้อมู ลนี้ เพื่ อการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
เว็ บไซต์ และประสบการณ์ ของผู้ ใช้
สิ่ งที่ เราเก็ บข้ อมู ล :

•
•
•
•
•
•

หน้ าเพจที่ คุณเข้ าเยี่ ยมชม

คุ ณอยู่ ในเว็ บไซต์ นานแค่ ไหน

วิ ธีเข้ าเว็ บไซต์ จากช่ องทางใด
หน้ าเพจไหนเข้ าบ่ อยที่ สุด

ผู้ เยี่ ยมชมของเรามาจากที่ ใด

ที่ ตั้งของผู้ เข้ าชมเว็ บไซต์ ของเรา

คุ กกี้ การตลาด (คุ กกี้ โฆษณาบุ คคลที่ สาม)

วั ตถุ ประสงค์ ของคุ กกี้ : ใช้ ข้อมู ลที่ เก็ บรวบรวมเพื่ อรองรั บการแนะนํ าเนื้ อหาที่ เหมาะสม

คํ าจํ ากั ดความ : คุ กกี้ เหล่ านี้ รวบรวมข้ อมู ลเกี่ ยวกั บกิ จกรรมของคุ ณบนไซต์ เหล่ านี้ และไซต์ อื่น ๆ เพื่ อจั ดหาโฆษณาที่ ตรง
เป้ าหมายแก่ คุณ ผู้ ให้ บริ การบุ คคลที่ สามที่ สร้ างคุ กกี้ เหล่ านี้ เช่ น Adobe, Google, LinkedIn, Twitter และ Facebook
ปลั๊ กอิ นโซเชี ยลมี เดี ย : Meta Pixel (พิ กเซลของ Facebook) ซึ่ งช่ วยให้ เราเสนอเนื้ อหาแนะนํ าแก่ คุณ

สิ่ งที่ เราเก็ บข้ อมู ล : การรวบรวมข้ อมู ลเกี่ ยวกั บกิ จกรรมออนไลน์ ของคุ ณในช่ วงเวลาหนึ่ งและผ่ านเว็ บไซต์ ต่างๆ

ชื่อเอกสาร :

การแจ'งเตือนคุกกีแ้ ละนโยบายการ
ใช'คุกกี้

ระดับชั้นความลับ :

Public

หน.าที่ : 2
รหัสเอกสาร :
PDPA-CN-1801-HMC-MKT-TH
เวอร:ชัน : 1

หากผู้ เข้ าใช้ งานไม่ ต้องการให้ คุกกี้ ทําการรวบรวมข้ อมู ล ผู้ เข้ าใช้ งานสามารถเลื อกเปลี่ ยนแปลงการตั้ งค่ าที่ [ปุ่ มตั้ งค่ าคุ กกี้ ] ทั้ งนี้

หากมี การเข้ าใช้ บริ การเว็ บไซต์ อย่ างต่ อเนื่ องโดยไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงการตั้ งค่ าคุ กกี้ บนเว็ บเบราว์ เซอร์ ใหม่ อุ ปกรณ์ ของผู้ เข้ าใช้
จะยอมรั บคุ กกี้ ตามที่ ตั้งค่ าไว้ เดิ มโดยอั ตโนมั ติ เมื่ อมี การเข้ าใช้ งานครั้ งต่ อไป
การจั ดการคุ กกี้ และการตั้ งค่ าเว็ บเบราว์ เซอร์

ผู้ เข้ าใช้ งานสามารถเลื อกที่ จะปฏิ เสธ หรื อสกั ดกั้ นการใช้ คุกกี้ ทั้งหมด หรื อคุ กกี้ บางประเภทที่ เว็ บไซต์ กําหนดไว้ ให้ ผู้เข้ า

ใช้ งานได้ โดยคลิ กที่ ป่ ุ มตั้ งค่ าคุ กกี้ ในเว็ บไซต์ ของบริ ษัท ผู้ เข้ าใช้ งานสามารถเปลี่ ยนความต้ องการของผู้ เข้ าใช้ งานบนเว็ บไซต์ ของ
บริ ษัท และ/หรื อเว็ บไซต์ ของบุ คคลภายนอกกํ าหนดไว้ ให้ ผู้เข้ าใช้ งานได้ โดยเปลี่ ยนค่ าที่ ตั้งไว้ ในเว็ บเบราว์ เซอร์ ของผู้ เข้ าใช้ งาน

โปรดทราบว่ าเว็ บเบราว์ เซอร์ ส่วนใหญ่ จะยอมรั บคุ กกี้ โดยอั ตโนมั ติ ดั งนั้ นหากผู้ เข้ าใช้ งานไม่ ประสงค์ ที่จะให้ ใช้ คุกกี้ ผู้ เข้ าใช้ งาน
จะต้ องคอยสกั ดกั้ นหรื อลบคุ กกี้ ทิ้งอยู่ เสมอ หากว่ าผู้ เข้ าใช้ งานปฏิ เสธการใช้ คุกกี้ ผู้ เข้ าใช้ งานก็ ยังคงสามารถที่ จะเข้ าเยี่ ยมชม
เว็ บไซต์ ของบริ ษัทได้ แต่ การทํ างานบางอย่ างบนเว็ บไซต์ อาจไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ ดีเท่ าที่ ควร ผู้ เข้ าใช้ งานสามารถดู รายละเอี ยด
เกี่ ยวกั บวิ ธีการปฏิ เสธ หรื อการลบคุ กกี้ ตลอดจนข้ อมู ลเพิ่ มเติ มทั่ วไปเกี่ ยวกั บคุ กกี้ ได้ ที่
Website Cookies: www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Mobile Cookies: www.allaboutcookies.org/mobile/index.html
ผู้ เข้ าใช้ งานสามารถจั ดการและ/หรื อลบคุ กกี้ ได้ ตามความต้ องการของผู้ เข้ าใช้ งาน สํ าหรั บรายละเอี ยดโปรดศึ กษาวิ ธีการต่ าง ๆ

ตามตั วอย่ างที่ ระบุ บนเว็ บเบราว์ เซอร์ ที่ผู้เข้ าใช้ งานเลื อกใช้ ดั งนี้ Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Safari
for ios, Chrome for android, Chrome for ios
การเปลี่ ยนแปลงนโยบายของบริ ษัท
นโยบายคุ กกี้ นี้จะมี การแก้ ไขปรั บปรุ งตามโอกาสเพื่ อปฏิ บัติตามกฎหมาย บริ ษัทขอแนะนํ าให้ ผู้เข้ าใช้ งานตรวจสอบเพื่ อให้ แน่ ใจว่ า
ผู้ เข้ าใช้ งานได้ เข้ าใจการเปลี่ ยนแปลงข้ อกํ าหนดดั งกล่ าว
* ปรั บ / แก้ ไขล่ าสุ ด: 31/05/2556

ตารางแนบท้ ายคํ าอธิ บายประเภทของคุ กกี้
ประเภทของคุ กกี้

คุ กกี้ ที่จําเป็ นอย่ างยิ่ ง
(Strictly necessary
cookies)

คํ าอธิ บาย
คุ กกี้ เหล่ านี้ มีความจํ าเป็ นเพื่ อให้ ผู้เข้ าใช้ งานสามารถท่ องเว็ บไซต์ และใช้ งานฟี เจอร์ ต่าง ๆ บน

เว็ บไซต์ ของบริ ษัท เช่ น เข้ าถึ งพื้ นที่ ที่ปลอดภั ยบนเว็ บไซต์ ของบริ ษัท โดยบริ ษัทใช้ คุกกี้ ที่จําเป็ นอย่ าง
เคร่ งครั ดเพื่ อให้ แน่ ใจว่ าบริ การเทคโนโลยี สารสนเทศของบริ ษัททํ างานหน้ าที่ พื้นฐานได้ อย่ าง
ถู กต้ องและสมบู รณ์

คุ กกี้ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพ

บริ ษัทใช้ คุกกี้ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพในการวั ดว่ าผู้ เข้ าใช้ งานเข้ าชมเว็ บไซต์ ของบริ ษัทบ่ อยเพี ยงใด และผู้

cookies)

ข้ อมู ลนี้ เพื่ อการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเว็ บไซต์ และประสบการณ์ ของผู้ ใช้

(Performance

คุ กกี้ เพื่ อการใช้ งาน
(Functionality
cookies)

เข้ าใช้ งานใช้ งานเว็ บไซต์ ของบริ ษัทอย่ างไร เช่ น เพจที่ ผู้เข้ าใช้ งานเข้ าชมบ่ อยครั้ งที่ สุด โดยบริ ษัทใช้

คุ กกี้ เหล่ านี้ ทําให้ เว็ บไซต์ สามารถจดจํ าผู้ เข้ าใช้ งานและจดจํ าตั วเลื อกของผู้ เข้ าใช้ งานได้ (เช่ น ภาษา

ที่ เลื อก หรื อภู มิภาคที่ อยู่ ) ทํ าให้ บริ ษัทสามารถมอบประสบการณ์ ที่เหมาะสมกั บผู้ เข้ าใช้ งานได้ ดียิ่งขึ้ น
นอกจากนี้ บริ ษัทยั งสามารถใช้ คุกกี้ เหล่ านี้ ในการจดจํ าการเปลี่ ยนแปลงขนาดข้ อความ แบบอั กษร
และส่ วนอื่ น ๆ ของเว็ บเพจตามที่ ผู้เข้ าใช้ งานกํ าหนดเองได้

ชื่อเอกสาร :

การแจ'งเตือนคุกกีแ้ ละนโยบายการ
ใช'คุกกี้

ระดับชั้นความลับ :

Public

หน.าที่ : 3
รหัสเอกสาร :
PDPA-CN-1801-HMC-MKT-TH
เวอร:ชัน : 1

คุ กกี้ เหล่ านี้ ใช้ เพื่ อการโฆษณาประชาสั มพั นธ์ ตามความเกี่ ยวข้ องของผู้ เข้ าใช้ งานและตามความ
คุ กกี้ เพื่ อการโฆษณา
ประชาสั มพั นธ์
(Advertising
cookies)

สนใจของผู้ เข้ าใช้ งานมากขึ้ น นอกจากนี้ ยั งใช้ เพื่ อจํ ากั ดจํ านวนครั้ งในการเห็ นโฆษณา รวมถึ งช่ วย
วั ดประสิ ทธิ ภาพของการโฆษณาประชาสั มพั นธ์ ของบริ ษัท โดยในบางครั้ งบริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ ไม่

สามารถระบุ ตัวตนอั นเกี่ ยวกั บกิ จกรรมการเรี ยกดู ของผู้ เข้ าใช้ งานให้ กับพั นธมิ ตรด้ านโฆษณาและ
พั นธมิ ตรในการสร้ างสรรค์ งานของบริ ษัท โดยพั นธมิ ตรเหล่ านี้ อาจใช้ ข้อมู ลนี้ ในการโฆษณาสิ นค้ า
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