นโยบายเกี่ยวกับใช้งานคุกกี้
บริษัท ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด (“บริษัทฯ”) อาจใช้คุกกี ้ (Cookies) [เว็บบีคอน (web beacons) แทรกกิง้ พิก
เซล (tracking pixels)] และเทคโนโลยีอ่ืนใด ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ในขณะที่ท่าน
ได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bangkokaircatering.com] ซึ่งรวมไปถึงการเข้าเยี่ยมชมหรือ
ใช้บ ริก ารผ่านทางช่องทางอื่น ๆ เช่ น แอพพลิเคชั่นในโทรศัพ ท์มือถื อ (รวมเรีย กว่า “Site”) [เพื่ อ เป็ น ตัวช่วยในการ
ปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาประสบการณ์เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน]
การใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
คุกกีค้ ืออะไร?
คุก กี ้ (Cookies) คือ ไฟล์รูป แบบหนึ่ งที่ ป ระกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุก กี ้ (Cookies) จะถูก สร้างขึ น้ เมื่อ
ผูใ้ ช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ (Website) ซึ่งเซิรฟ์ เวอร์ (Server) มีการสร้างคุกกีไ้ ว้ โดยคุกกี ้ (Cookies) จะถูกบันทึกลงบน
บราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งเนือ้ หาในคุกกีจ้ ะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้
โดยเซิรฟ์ เวอร์ (Server) ที่สร้างคุกกีด้ งั กล่าวเท่านัน้ และเนือ้ หาดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ (Website) ต้นทาง
ในการเยี่ยมชมแต่ละครัง้ ข้อความที่อยู่ในคุกกี ้ (Cookies) มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตวั ตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข
และตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกีจ้ ะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และสิ่งที่ถูกเลือกถึงบ่อย
โดยท่านและบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน
บราวเซอร์ (Browser) ส่วนใหญ่รองรับการใช้คกุ กี ้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถตัง้ ค่า หรือปรับค่า บราวเซอร์ (Browser)
เพื่อไม่ให้มีการใช้หรือส่งข้อมูลสาหรับ คุกกี ้ (Cookies) บางประเภทได้ และ/หรืออาจลบข้อมูลที่มีการเก็บไว้ใน คุกกี ้
(Cookies) เมื่อไรก็ได้
ทาไมจึงต้องใช้คุกกี?้
บริษัทฯ ใช้คกุ กี ้ (Cookies) บน Site เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผูท้ ่มี าเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ บน
Site โดยคุกกี ้ (Cookies) จะทาให้บริษัทฯ ได้ทราบว่าท่านใช้ Site ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใด มีปฏิสมั พันธ์กับ
เนือ้ หาใน Site อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุ งพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านทาง Site ของ
บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้
บริษัทฯ ใช้คุกกีป้ ระเภทใดบ้าง
ในระหว่างการใช้เยี่ยมชม หรือใช้บริการ Site ท่านอาจพบว่าเรามีการใช้งานคุกกี ้ (Cookies) ต่อไปนี ้
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คุกกีเ้ พื่อการโฆษณา
คุกกี ้ (Cookies) เพื่อการโฆษณาจะถูกบันทึกลงในบราวเซอร์ของท่านโดยเซิรฟ์ เวอร์โฆษณา (ad servers) เพื่อทาการ
นาเสนอและโฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์ต่อท่าน โดยเซิรฟ์ เวอร์โฆษณา (ad servers) จะใช้คุกกี ้ (Cookies) ประเภทนีเ้ พื่ อ
รวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม Site หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ และเซิ รฟ์ เวอร์โฆษณา (ad servers) จะทาการ
เลือกโฆษณาและเสนอไปที่บราวเซอร์ของท่าน จากนัน้ จะเก็บข้อมูลว่าโฆษณาดังกล่าวได้รบั การเปิ ดชมหรือไม่
คุกกีเ้ พื่อการวิเคราะห์
คุกกี ้ (Cookies) เพื่อการวิเคราะห์จะคอยตรวจดูว่าผูใ้ ช้บริการ / ผูเ้ ข้าชม Site นัน้ มีการเข้าสู่ Site ผ่านทางวิธีการใด
และมีการตอบสนองอย่างไรต่อ Site และมีการเข้าชมเนือ้ หาส่วนใดใน Site บ้าง คุกกี ้ (Cookies) ประเภทนีจ้ ะช่วยเก็บ
ข้อมูลทาให้บริษัทฯ ได้รบั ทราบว่า ลักษณะการปฏิบัติงาน / กิจลักษณ์ (features) ใดใน Site ที่ปฏิบัติงานได้ดีท่ีสุด
และลักษณะการปฏิบตั ิงาน / กิจลักษณ์ (features) ใดที่ควรต้องปรับปรุง เพื่อให้ Site ทางานได้ดียิ่งขึน้
คุกกีข้ องบริษัทฯ
คุกกี ้ (Cookies) ของบริษัทฯ เรียกว่า “คุกกีข้ องเจ้าของ Site” คุกกี ้ (Cookies) เหล่านีเ้ ป็ นคุกกี ้ (Cookies) ที่
จาเป็ นต้องมีใน Site เพื่อให้ Site สามารถปฏิบตั ิการได้อย่างเหมาะสม และเป็ นปกติ
หากไม่มีคกุ กีข้ องเจ้าของ Site หรือท่านเลือกที่จะกาหนดให้คกุ กี ้ (Cookies) ประเภทนีห้ ยุดทางานบนบราวเซอร์ของ
ท่าน อาจก่อให้เกิดผลกระทบทาให้ Site ไม่สามารถปฏิบตั ิการได้ตามปกติ
คุกกีท้ จี่ ดจาการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ
คุกกี ้ (Cookies) ประเภทนีถ้ ูกใช้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจาผูท้ ่ีเคยเข้าเยี่ยมชม/ใช้บริการบน Site และการกาหนด
และตัง้ ค่าของผูท้ ่เี คยเข้าเยี่ยมชม/ใช้บริการบน Site ได้ คุกกี ้ (Cookies) ประเภทนีจ้ ะใช้เพื่อบันทึกประวัติในการเปิ ดดู
เว็บไซต์ต่างๆ ของผูใ้ ช้บริการ และจดจาการตัง้ ค่าและความชอบของผูใ้ ช้บริการแต่ละครัง้ ที่เ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อที่
เวลาผูท้ ่ีเคยเข้าเยี่ยมชม/ใช้บริการบน Site นั้นกลับเข้ามาเยี่ยมชม Site อีกครัง้ จะได้ไม่ตอ้ งตัง้ ค่าต่างๆ ใหม่อีกครัง้
ตัวอย่างเช่น การตัง้ ค่าภาษา หรือขนาดตัวอักษรที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ท่ที ่านเคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว เป็ นต้น
คุกกีเ้ พื่อความปลอดภัย
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คุกกี ้ (Cookies) เพื่อความปลอดภัยใช้เพื่อระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ใช้คกุ กี ้ (Cookies)
เพื่อช่วยในการะบุยืนยันตัวผูใ้ ช้บริการ และเพื่อคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการและการใช้สิทธิ / บริการต่างๆ ของผูใ้ ช้บริการจาก
การถูกบุคคลอื่นนาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการมาใช้โดยไม่มีอานาจหรือโดยไม่ชอบ
คุกกีเ้ พื่อการจัดการ Site
คุกกี ้ (Cookies) ประเภทนีถ้ ูกนามาใช้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถที่จะรับรู แ้ ละระบุตวั ตนและข้อมูลของท่านตลอดเวลาที่
ท่านมีการใช้บริการบน Site เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านถูกตัดการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อย่างไม่ทนั คาดคิด ท่านไม่สามารถ
จะกาหนดค่าให้เฉพาะคุกกี ้ (Cookies) ประเภทนีเ้ ท่านัน้ ที่หยุดการดาเนินการได้ หากจะให้คกุ กี ้ (Cookies) ประเภทนี ้
หยุดการปฏิบตั ิงานจาเป็ นต้องกาหนดค่าให้คกุ กี ้ (Cookies) ทุกประเภทหยุดการทางานทัง้ หมด
คุกกีข้ องบุคคลภายนอก
คุกกี ้ (Cookies) ประเภทนีอ้ าจมีการบันทึกลงในบราวเซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ท่ีมีการให้บริการของ
หลายบริษัทฯ ซึ่งมีบริการของเรารวมอยู่ดว้ ย คุกกีป้ ระเภทนีจ้ ะอนุญ าตให้บุคคลภายนอกอื่นที่มีการให้บริการบน
เว็บไซต์นนั้ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้ดว้ ย
รายละเอียดของของคุกกีท้ ใี่ ช้บน Site ของบริษัทฯ
ชื่อคุกกี้
cookielawinfocheckbox-necessary
cookielawinfocheckbox-functional
cookielawinfocheckboxperformance
cookielawinfocheckbox-analytics
cookielawinfocheckboxadvertisement
cookielawinfocheckbox-others
devicePixelRatio

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียดข้อมูลที่ ระยะเวลาจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการ
มีการเก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูล
คุกกีท
้ จ
ี่ ดจำกำรปรับตัง้
ค่ำเฉพำะตัวของ
ผู ้ใช ้บริกำร
คุกกีท
้ จ
ี่ ดจำกำรปรับตัง้
ค่ำเฉพำะตัวของ
ผู ้ใช ้บริกำร
คุกกีท
้ จ
ี่ ดจำกำรปรับตัง้
ค่ำเฉพำะตัวของ
ผู ้ใช ้บริกำร
คุกกีท
้ จ
ี่ ดจำกำรปรับตัง้
ค่ำเฉพำะตัวของ
ผู ้ใช ้บริกำร
คุกกีท
้ จ
ี่ ดจำกำรปรับตัง้
ค่ำเฉพำะตัวของ
ผู ้ใช ้บริกำร
คุกกีท
้ จ
ี่ ดจำกำรปรับตัง้
ค่ำเฉพำะตัวของ
ผู ้ใช ้บริกำร
คุกกีท
้ จ
ี่ ดจำกำรปรับตัง้
ค่ำเฉพำะตัวของ
ผู ้ใช ้บริกำร

Yes/No

1 ปี

จดจำกำรปรับตัง้ ค่ำเฉพำะตัว
ของผู ้ใช ้บริกำร

Yes/No

1 ปี

จดจำกำรปรับตัง้ ค่ำเฉพำะตัว
ของผู ้ใช ้บริกำร

Yes/No

1 ปี

จดจำกำรปรับตัง้ ค่ำเฉพำะตัว
ของผู ้ใช ้บริกำร

Yes/No

1 ปี

จดจำกำรปรับตัง้ ค่ำเฉพำะตัว
ของผู ้ใช ้บริกำร

Yes/No

1 ปี

จดจำกำรปรับตัง้ ค่ำเฉพำะตัว
ของผู ้ใช ้บริกำร

Yes/No

1 ปี

จดจำกำรปรับตัง้ ค่ำเฉพำะตัว
ของผู ้ใช ้บริกำร

1

7 วัน

จดจำกำรปรับตัง้ ค่ำเฉพำะตัว
ของผู ้ใช ้บริกำร
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การปรับแต่งและตั้งค่าคุกกีท้ ใ่ี ช้บน Site
ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับ ตัง้ ค่า หรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี ้ (Cookies) ที่มีการใช้บน Site ได้ โดยการ “ปรับตั้ง
ค่าคุกกี”้ ดังนี ้

เว็บไซต์อื่น
เว็ บ ไซต์ นี ้อ าจมี ตั ว เชื่ อ มโยงไปยั ง เว็ บ ไซต์ อ่ื น หากท่ า นได้ ก ด link ไปยั ง เว็ บ ไซต์ อ่ื น อาจเป็ นการอนุ ญ าตให้
บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลของท่านได้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์อ่ืนเหล่านั้นและไม่มี
ความรับผิดชอบต่อคาแถลงความเป็ นส่วนตัวของเว็บ ไซต์เหล่านั้ น เมื่อท่ านออกจากเว็บ ไซต์ของบริษัท ฯ บริษัท ฯ
แนะนาให้ท่านอ่านประกาศความเป็ นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ท่ที ่านได้เยี่ยมชม
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดทราบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี ้ (Cookies) นั้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่มี
ลักษณะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น) ดังนั้น การใช้งานคุกกี ้ (Cookies) เพื่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในส่วนที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลจึงอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(https://www.bangkokaircatering.com/privacy-policy/) ของบริษัทฯ ด้วย ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ท่ีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปรับปรุ งนโยบายฉบับนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนีเ้ มื่อมีความจาเป็ นตามสมควร โดยเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายฉบับ
นี ้ บริษัทฯ จะทาการแจ้งให้ท่านได้รบั ทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว (โดยจะระบุว่าเป็ น นโยบาย “ฉบับปรับปรุ ง
ล่าสุด” ที่ใช้บงั คับ) ทัง้ นีก้ ารแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนีจ้ ะมีผลทันทีเมื่อ บริษัทฯ ทาการลงประกาศนโยบาย
ฉบับปรับปรุงล่าสุดใน Site
บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านและทาความเข้าใจนโยบายฉบับนีโ้ ดยละเอียด เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบสิทธิและวิธีการ
ดาเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ โปรดทราบว่าเมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายของ
บริษัทฯ แล้ว และท่านได้กดตกลงรับทราบการปรับปรุ งนโยบายฉบับล่าสุดที่มีการลงประกาศใน Site นีแ้ ล้ว พร้อมกับ
การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ Site ของบริษัทฯ ต่อไป กรณีดงั กล่าวแสดงว่าท่านได้สมัครใจยินยอม และตกลง
ให้ใช้นโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุดเพื่อการบังคับกับท่านแล้ว

การติดต่อบริษัทฯ
ในกรณีท่ีท่านประสงค์จะใช้สิทธิอย่างใดๆ ของท่านที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
ข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดงั กล่าวมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อของทางบริษัทฯ
ดังต่อไปนี ้
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล:
โทรศัพท์:

02-1317500 #8887

โทรสาร:

02-1317599
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อีเมล:

dpo-office@bangkokaircatering.com

โปรดระบุหวั ข้ออีเมลเป็ น : “ขอแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
ที่อยู่: บริษัท ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 888 หมู่ท่ี 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

[ตัวอย่าง banner สาหรับการขึน้ หน้า website เพื่อลิง้ ค์เข้ามาที่ Cookies Policy และการปรับแต่ง Cookies
บริษัทฯ มีการใช้คุกกี ้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒ นาเว็บไซต์ และการบริการของเรา ท่านสามารถอ่าน
ร า ย ล ะ เอี ย ด เกี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ คุ ก กี ้ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ที่ “ น โ ย บ า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ คุ ก กี้ ”
(https://www.bangkokaircatering.com/cookie-policy/) และสามารถปรับตัง้ ค่าคุกกีซ้ ่งึ มีการใช้บนเว็บไซต์ได้ทนี่ ี่
ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

หมายเหตุ - สามารถทาเป็ นลิง้ ค์ และสร้าง “ปุ่ ม” ที่ให้เลือกว่าจะ enable หรือ disable คุกกีเ้ หล่านัน้ (ยกเว้นเฉพาะ
คุกกีท้ ่ไี ม่สามารถปรับแต่งได้ ต้องเขียนไว้ให้ชดั เจนว่า “Necessary” และไม่ตอ้ งมีปมุ่ ให้เลือก
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