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ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ 

แบรมเบิ้ลส์ จํากัด และบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทที่ดําเนินงานภายใต้แบรนด์ CHEP (รวมเรียกว่า 
"แบรมเบิ้ลส์" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา"หรือ "ของเรา") เคารพสิทธิค์วามเป็นส่วนตัว 
และสิทธิใ์นการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาคลิกที่นี่ 
สําหรับรายช่ือสถานที่ตัง้ธุรกิจของเรา 

ประกาศนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้และแอปพลิเคชันมือถือหรือออนไลน์อื่น ๆ  
และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ที่เราดําเนินการ หรือที่เก่ียวข้องกับเรา (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") 
นอกจากนี้ยังอธิบายถึง 1) วิธีที่เว็บไซต์นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ 
ไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ 2) ข้อมูลประเภทใดที่ถูกรวบรวม 3) 
สิ่งที่เราอาจทํากับข้อมูลที่คุณให้ 4) ผู้ที่อาจเข้าถึงข้อมูลของคุณ และ 5) 
สิทธิข์องคุณเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 

เม่ือเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือเม่ือใช้บริการที่นําเสนอในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา 
คุณได้รับทราบว่าคุณได้อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว 
ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้รวมอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเราซึ่งควบคุม

การใช้งานเว็บไซต์ของเรา 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้: 

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ 
2. ที่อยู่ IP และคุกก้ี 
3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
5. พ้ืนฐานทางกฎหมายในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
6. ข้อกําหนดพิเศษสําหรับผู้ใช้ในยุโรป 
7. สิทธิค์วามเป็นส่วนตัวของคุณ 
8. การเก็บรักษาข้อมูล 
9. ความปลอดภัย 
10. คุณควรทราบเรื่องใดอีกบ้าง 
11. วิธีติดต่อเรา 
12. การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว 
13. ประกาศความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมสําหรับผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนีย 

 
โปรดทราบว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้คําว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัวแทนกันได้ 
และหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้  
บุคคลธรรมดาที่ถูกระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ คือ บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรือโดยอ้อม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ช่ือ หมายเลขประจําตัวหรือหมายเลขประกันสังคม 
หมายเลขใบขับข่ี ข้อมูลตําแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือหนึ่งหรือปัจจัยอื่น ๆ  
ที่จําเพาะต่อเอกลักษณ์ทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

https://www.chep.com/us/en/website-privacy-policy-2
https://brambles.com/countries-of-operation
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หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น 
หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวระบุไว้เพ่ิมเติม  

1. ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ 

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เก่ียวกับคุณผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

1- จากแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ 

หากคุณเลือกใช้การติดต่อผ่านแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ 
เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลพ้ืนฐานบางอย่างเก่ียวกับคุณ และ/หรือบริษัทของคุณ -- เช่น ช่ือ ตําแหน่งงาน 
ที่อยู่อีเมลธุรกิจ ที่อยู่ไปรษณีย์ธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือธุรกิจ 
ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้บริการและข้อมูลแก่คุณได้ 
รวมทัง้ช่วยทําให้การติดต่อกับคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.- จากการสื่อสารเพ่ิมเติม 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการสื่อสารการให้บริการลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง 
เราอาจตรวจสอบอีเมลที่เราติดต่อสื่อสารกับคุณเพ่ือความมีประสิทธิภาพ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ 
จากคุณ เช่น ช่ือ นามสกุล ตําแหน่งงาน 
และรายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจและความคิดเห็นเม่ือคุณให้ความเห็น มีส่วนร่วมในการสํารวจ 
สื่อสารถึงเหตุการณ์ หรือส่งข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียน 

3- จากการให้บริการ 

เราอาจได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณเม่ือเราตัง้ค่าให้คุณเป็นลูกค้า เม่ือเราให้บริการของเรา 
หรือเม่ือเราดําเนินการกับเหตุการณ์ การเรียกร้อง หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณส่งมา ในกรณีดังกล่าว 
เราอาจรวบรวมช่ือ นามสกุล ตําแหน่งงาน ที่อยู่อีเมลธุรกิจของคุณ และหากคุณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว 
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของคุณ และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเรียกเก็บเงิน  
 
เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับคุณเม่ือเราตัง้ค่าให้คุณเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่ลูกค้าของเราเผ

ชิญอยู่ (รวมถึงช่ือ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อธุรกิจของคุณ และรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ) 

4- จากการเรียกดู 
เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ของเราซึ่งไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลปริมาณการใช้งาน 
ข้อมูลตําแหน่งที่ตัง้ เว็บล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ 
ไม่ว่าข้อมูลนี้จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ของเราเองหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นก็ตาม 
รวมถึงแหล่งข้อมูลที่คุณเข้าถึง สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูส่วนถัดไป “ที่อยู่ IP และคุกก้ี”  

2. ที่อยู่ IP และคุกก้ี 

2.1. ที่อยู่ IP 
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เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจเก็บรวบรวมช่ือโดเมนที่คุณใช้เพ่ือเข้าอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้านี้และเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมต่อ 
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพ่ือวัดจํานวนการเข้าชมเว็บไซต์ เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย 
หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชมและสถิติอื่น ๆ เก่ียวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ 
เรายังอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมนี้เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
และเพ่ือให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายและสะดวกย่ิงข้ึน 

เม่ือคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา 
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและเส้นทางบางส่วนเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ืออํานวยความสะดวก

แก่คุณในการใช้งานเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกตัวแปรสภาพแวดล้อม เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ 
ระบบปฏิบัติการและความเร็วของ CPU รวมทัง้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ("IP") 
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้นทางเพ่ือมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ นอกจากนี้ 
เรายังอาจบันทึกคําขอและผลลัพธ์การค้นหาเพ่ือให้มัน่ใจถึงความแม่นยําและประสิทธิภาพของโปรแกรมค้นห

า เราอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพ่ือสะกดรอยการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูล "คลิกสตรีม" นี้อาจตรงกับข้อมูลอื่น ๆ  
ที่คุณให้ไว้ 

2.2. เก่ียวกับคุกก้ี 

คุกก้ีเป็นไฟล์ซึ่งบ่อยครัง้รวบรวมตัวระบุจําเพาะที่ส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ 
และอาจถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกครัง้ที่เบราว์เซอร์เรียกหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์ 

เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้คุกก้ีเพ่ือระบุและสะกดรอยผู้ใช้ขณะนําทางไปยังหน้าต่าง ๆ 
บนเว็บไซต์และเพ่ือระบุผู้ใช้ที่ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ คุกก้ีอาจกําหนดโดยเว็บไซต์ของเรา (คุกก้ีภายใน) 
หรือโดยเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเรา (คุกก้ีภายนอก) 

คุกก้ีอาจเป็นคุกก้ี "ระยะยาว" หรือคุกก้ี "ชัว่คราว" 
คุกก้ีระยะยาวประกอบด้วยไฟล์ข้อความที่ถูกส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ 
ซึ่งเบราว์เซอร์จะจัดเก็บและจะยังคงใช้ได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุตามที่กําหนดไว้ 
(เว้นแต่ผู้ใช้จะลบออกก่อนวันหมดอายุ) ในทางกลับกัน 
คุกก้ีชัว่คราวจะหมดอายุเม่ือสิ้นสุดการใช้งานของผู้ใช้ขณะปิดเว็บเบราว์เซอร์ 

2.3. เราใช้คุกก้ีอย่างไร 

คุกก้ีไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ 
แต่ข้อมูลที่เราจัดเก็บเก่ียวกับคุณอาจเช่ือมโยงกับข้อมูลที่เราจัดเก็บและได้รับจากคุกก้ี 

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณเพ่ือวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
• เพ่ือจดจําคอมพิวเตอร์ของคุณเม่ือคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา 
• เพ่ือสะกดรอยคุณเม่ือคุณใช้เว็บไซต์ของเรา 
• เพ่ือปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของเรา 
• เพ่ือวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา 
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มีคุกก้ีหลายประเภทที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เราหรือฝ่ายอื่น ๆ 
อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเม่ือเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์ต่าง ๆ 
เม่ือคุณใช้เว็บไซต์ของเรา 

2.4. การจัดการคุกก้ี 

คุณสามารถควบคุมวิธีการที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดการคุกก้ีที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเราได้ 
คุณสามารถเลือกปฏิเสธคุกก้ีทัง้หมด 
หรือเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนจากระบบก่อนบันทึกคุกก้ีไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ 
หรือเลือกยอมรับเฉพาะคุกก้ีจากบางเว็บไซต์ที่คุณกําหนด 
สามารถดูข้อมูลเก่ียวกับการลบหรือควบคุมคุกก้ีได้ที่ www.AboutCookies.org 
เม่ือปฏิเสธที่จะยอมรับคุกก้ีจากเรา คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติและใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้ 

  
รายการคุกกี ้

คุกก้ีคือข้อมูลช้ินเล็กๆ (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ - เม่ือผู้ใช้เข้าเย่ียมชม - 
ขอให้เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพ่ือจดจําข้อมูลเก่ียวกับคุณ เช่น 
การตัง้ค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ คุกก้ีเหล่านี้กําหนดโดยเราและเรียกว่าคุกก้ีของบุคคลที่หนึ่ง 
เรายังใช้คุกก้ีของบุคคลที่สาม – ซึ่งเป็นคุกก้ีจากโดเมนที่แตกต่างจากโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณกําลังเย่ียมชม 
– สําหรับการโฆษณาและการตลาดของเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิง เราใช้คุกก้ีและเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

คุกกีท่ี้มีความจําเป็นอย่างยิ่ง 

คุกก้ีเหล่านี้จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์และไม่สามารถปิดใช้งานได้ในระบบของเรา 
โดยปกติแล้วคุกก้ีเหล่านี้ถูกตัง้ค่าให้ตอบสนองต่อการกระทําของคุณซึ่งเป็นจํานวนคําขอใช้บริการ เช่น 
การตัง้ค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม 
คุณสามารถตัง้ค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพ่ือบล็อกหรือแจ้งเตือนคุณเก่ียวกับคุกก้ีเหล่านี้ 
แต่บางส่วนของเว็บไซต์จะไม่ทํางาน คุกก้ีเหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

 

คุกก้ีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง 

กลุ่มย่อยคุกกี ้ คุกกี ้ คุกกีท่ี้ใช ้

www.brambles.com 
OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed,  ARRAffinity, 
ASP.NET_SessionId บุคคลที่หนึ่ง 

 

คุกกีเ้พื่อประสิทธิภาพ 

http://www.aboutcookies.org/


4862-8301-8770.1 การจัดหมวดหมู่: ทัว่ไป 

คุกก้ีเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพ่ือให้เราสามารถวัดและปรับปรุงป

ระสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราได้ 
คุกก้ีนี้ช่วยให้เราทราบว่าหน้าเว็บไซต์ใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด 
และดูว่าผู้เย่ียมชมเข้าดูหน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลทัง้หมดที่คุกก้ีเหล่านี้เก็บจะถูกรวบรวม 
หากคุณไม่อนุญาตคุกก้ีเหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าคุณได้เย่ียมชมเว็บไซต์ของเราเม่ือใด 
และจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ 

คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ 

กลุ่มย่อยค ุกกี ้ ค ุกกี้ ค ุกกี้ที่ใช้ 

Google.com ga, gid, _gat_UA-33600362-1, _gat_UA-45574803-1 บ◌ุคคลท่ีสาม 

 

คุกกีเ้พื่อการทํางานของเว็บไซต ์

คุกก้ีเหล่านี้ทําให้เว็บไซต์สามารถมอบฟังก์ชันการทํางานและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณได้ดีย่ิงข้ึน 
คุกก้ีนี้อาจถูกกําหนดโดยเราหรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งเราเพ่ิมบริการลงในเพจของเรา   หากคุณไม่

อนุญาตคุกก้ีเหล่านี้ บริการบางส่วนหรือทัง้หมดอาจทํางานไม่ถูกต้อง 
 

คุกก้ีเพ่ือการทํางานของเว็บไซต์ 

กลุ่มย่อยคุกกี ้ คุกกี ้ คุกกีท่ี้ใช ้

www.brambles.com 
atuvs, __atuvc,  
Vuid (vimeo.com)  บุคคลที่หนึ่ง 

 

คุกกีกํ้าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

คุกก้ีเหล่านี้อาจถูกตัง้ค่าผ่านเว็บไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา 
บริษัทเหล่านั้นอาจใช้คุกก้ีนี้เพ่ือสร้างโปรไฟล์ที่คุณสนใจและแสดงโฆษณาที่เก่ียวข้องบนเว็บไซต์อื่น 
ๆ คุกก้ีนี้ไม่ได้จัดเก็บที่อยู่ IP ของคุณ 
แต่ข้ึนอยู่กับการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณโดยเฉพาะ หากคุณไม่อนุญาตคุกก้ีเหล่านี้ 
คุณจะพบโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง 
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คุกก้ีกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มย่อยคุกกี ้ คุกกี ้ คุกกีท่ี้ใช ้

Bing.com 

SRCHUSR, EDGE_S, GUID, 
EDGE_V, SRCHUID, UID, SID, 
SRCHD, _SS, dmnchg, MUIDB  บุคคลที่สาม 

linkedin.com 

lidc, bcookie, __utma, __utmv, 
__qca,   บุคคลที่สาม 

Addthis.com loc, Uvc บุคคลที่สาม 

Google.com 
APISID, SSID, SID, SAPISID, 
HSID  บุคคลที่สาม 

Twitter.com 

auth_token, twll, secure_session, 
guest_id,____utma, 
personalization_id, 
remember_checked, 
remember_checked_on  บุคคลที่สาม 

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 

เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับเก่ียวกับคุณเพ่ือ 

• ดําเนินการเว็บไซต์ของเรา 
• ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรานําเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับคุณและ

คอมพิวเตอร์ของคุณ 
• สื่อสารกับคุณเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ กิจกรรม และโปรโมชันของเรา 

ตลอดจนนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเช่ือว่าคุณอาจสนใจ เช่น 
ผ่านการแจ้งเตือนธุรกิจทางอีเมลและจดหมายข่าว 

• ให้การสนับสนุนลูกค้า รวมทัง้ให้คําตอบข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น 
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัสดุ หรือการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริการของเรา) 

• ปฏิบัติตามข้อกําหนดความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณ 
รวมถึงการให้บรกิารเฉพาะที่คุณร้องขอและจัดการเหตุการณ์ การเรียกร้องและการร้องเรียน 

• ให้การเข้าถึงการแก้ปัญหาและแอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่ลูกค้าของเราเผชิญอยู่ 
• อํานวยความสะดวกการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการการกุศลและกิจกรรมชุมชนของเราเม่ือได้รับก

ารร้องขอเท่านั้น 
• ดําเนินการ ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา 

https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
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• รวบรวมข้อเสนอแนะของคุณและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ โครงการ 
รวมทัง้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา 

• วิเคราะห์และพัฒนาการติดต่อสื่อสารและกลยุทธ์ด้านการตลาด 
ตลอดจนแนวโน้มและสถิติเก่ียวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา 

• ป้องกันการทุจริต การทําธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การเรียกร้อง และความรับผิดอื่น ๆ 
ตลอดจนจัดการโอกาสเสี่ยง รวมถึงการระบุตัวนักโจรกรรมข้อมูลที่เป็นไปได้ และผู้ใช้อื่น ๆ 
ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

• ดําเนินการตรวจสอบเครดิตของลูกค้า และ/หรือธุรกิจของลูกค้า 
• ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายของเรา 

เราอาจรวบรวม 
และ/หรือยกเลิกการระบุข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและผู้เย่ียมชมเว็บไซต์และใช้ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและกิจกรรมการปรับปรุง 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เม่ือคุณให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลต่อไปนี้ 
ภายในแบรมเบิ้ลส์และบริษัทในเครือ กรุณาคลิกที่นี่ 
สําหรับรายช่ือสถานที่ตัง้ธุรกิจและข้อมูลการติดต่อของเรา 
พนักงานของแบรมเบิ้ลส์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความจําเป็นและพวกเขามุ่งมัน่ที่จะเก็บรักษา

ข้อมูลให้เป็นความลับ 
 
การแบ่งปันข้อมูลของคุณภายในกลุ่มแบรมเบิ้ลส์ยู่ภายใต้ข้อตกลงการโอนข้อมูลภายในกลุ่ม 
นอกจากนี้ เนื่องจากหน่วยงานของกลุ่มแบรมเบิ้ลส์บางแห่งตัง้อยู่นอกสหภาพยุโรป (EU) 
เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาณาจักร (UK) 
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศจะดําเนินการตามมาตรการป้องกันที่กําหนดไว้ในข้อสัญญามาตร

ฐาน 
และ/หรือข้อการป้องกันข้อมูลมาตรฐานที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ

หน่วยงานกํากับดูแลที่เทียบเท่า 

• เพ่ือดําเนินการตามคําขอของคุณ เพ่ือทําให้คุณสมบัติ บริการ และเนื้อหาต่าง ๆ 
พร้อมใช้งานสําหรับคุณ เพ่ือตอบคําถามของคุณ ดําเนินการตามสัญญาของเรา 
และเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร" 
ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
หรือข้อมูลการใช้งานให้กับบุคคลที่สามที่ทําหน้าที่ในนามของเรา (หรือในนามของหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เราทําธุรกิจด้วย) เช่น บริษัทหรือบุคคลซึ่ง: เป็นผู้ให้บริการด้านไอที โฮสข้อมูลของเรา 
โฮสหรือดําเนินการระบบและเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการลูกค้า 
ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือจัดการการชําะเงิน หน่วยงานจัดอันดับเครดิต ผู้โฆษณา 
ผู้สนับสนุนหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ  ที่มีส่วนร่วมหรือบริหารโปรโมชัน 
หรือให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดของเราหรือช่วยส่งเสริมการขาย 
บริการของเราอาจเปิดโอกาสให้คุณเลือกรับข้อมูล หรือข้อเสนอด้านการตลาดจากบุคคลที่สาม 

https://brambles.com/countries-of-operation
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หรือเพ่ือยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม 
หากคุณตกลงที่จะอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามตามประกาศความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบั

ติทางธุรกิจของบุคคลที่สามดังกล่าว 

• เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถิติผู้ใช้โดยรวม ข้อมูลประชากร 
และข้อมูลการใช้งานกับบุคคลที่สามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเร

า เว็บไซต์ของเรา และการติดต่อสื่อสารกับคุณ 
• เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ 

เก่ียวกับคุณให้กับบุคคลที่มีสิทธิไ์ด้รับทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของเรา 
ตลอดจนทนายความและที่ปรึกษา หากเราโอนข้อมูลของคุณให้กับผู้ที่มีสิทธิ ์
เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพ่ือกํากับให้ผู้ที่มีสิทธิดั์งกล่าวใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่ส

อดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 
• หากมีการดําเนินคดีเก่ียวกับการล้มละลายหรือการจัดระเบียบใหม่ซึ่งเกิดข้ึนเพราะเราหรือเกิดข้ึนกับเ

รา ข้อมูลของคุณอาจถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่อาจจําหน่ายหรือโอนให้กับบุคคลที่สาม 
• เราอาจเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคุณให้กับผู้อื่น 

หากเราเช่ือว่าเราต้องปฏิบัติเพราะกฎหมายกําหนดหรือตามกระบวนการทางกฎหมาย 
เพ่ือตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง หรือเพ่ือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน 
หรือความปลอดภัยของแบรมเบิ้ลส์หรือผู้อื่น 

5. พ้ืนฐานทางกฎหมายในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับคุณเฉพาะในกรณีที่เรามีพ้ืนฐานทางกฎหมายในการ

ดําเนินการดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งรวมถึง: 1) การปฏิบัติตามสัญญา 
(ในกรณีที่การประมวลผลจําเป็นสําหรับการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ) 2) 
ความยินยอมของคุณ (เช่น เม่ือคุณสื่อสารกับเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อเว็บไซต์) และ 3) 
การปฏิบัติตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย  
 
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ทัง้นี้การประมวลผลดังกล่าวไม่ได้มีอํานาจเหนือกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ 
เม่ือเราปฏบิัติตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิคั์ดค้าน 
โปรดทราบว่าหากคุณคัดค้านการประมวลผลของเรา 
สิ่งนี้อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการดําเนินการบริการบางอย่างเพ่ือประโยชน์ของคุณ 

 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือ 
• คุ้มครองตัวคุณ พวกเรา หรือบุคคลอื่น ๆ  จากการคุกคามด้านความปลอดภัย 
• ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับเรา 
• พัฒนาประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา 
• เปิดใช้หรือบริหารธุรกิจ เช่น สําหรับการออกใบแจ้งหนี้ และการบํารุงรักษาแพลตฟอร์ม รวมทัง้ 
• ทําความเข้าใจและพัฒนาธุรกิจของเรา หรือความสัมพันธ์ของลูกค้าโดยทัว่ไป 
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6. ข้อกําหนดพิเศษสําหรับผู้ใช้ของเราในยุโรปและสหราชอาณาจักร 

เม่ือคุณให้ข้อมูลกับเรา แสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่าเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าและทางการตลาด 
รวมทัง้อาจมีการให้ข้อมูลดังกล่าว (ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) 
ภายในแบรมเบิ้ลส์ซึ่งอาจอยู่นอกขอบเขตอํานาจศาลในเขตที่คุณพํานักอาศัย 

6.1. การสื่อสาร 

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสารการให้บริการลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง 
เราอาจตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับคุณทางอีเมลเพ่ือความมีประสิทธิภาพ 
ตราบเท่าที่การสื่อสารนี้เก่ียวข้องกับการบริการลูกค้าของสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) 
หรือสหราชอาณาจักร (UK) การวิเคราะห์ดังกล่าวจะดําเนินการบนพ้ืนฐานของอีเมลที่ไม่เปิดเผยช่ือ 
เราไม่ระบุช่ืออีเมลเหล่านี้ตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทัว่ไปของ EU ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทัว่ไปของ 
UK และกฎหมายท้องถ่ินที่เก่ียวข้องก่อนที่จะส่งไปยังผู้ประมวลผล / ผู้ให้บริการนอก EU/EEA 
หรือสหราชอาณาจกัรสําหรับการวิเคราะห์ 
ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ข้อมูลจะถูกระบุอีกครัง้หลังจากการถ่ายโอน 
ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องโดยการป้องกันที่เหมาะสม 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อสัญญาตามคําตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปในปี 2021/914 
ตามที่เผยแพร่ใน O.J. EU 2021 L199/31 (และยังสามารถดูได้โดยคลิกที่นี่ หรือผ่าน URL https://eur-
lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj) 
หรือข้อกําหนดการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของสหราชอาณาจักร 
(“ข้อสัญญา”) 

6.2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไหน 

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยอาจถูกส่งและจัดเก็บภายนอกสหภาพยุโรป/นอกเขตเศรษฐกิจยุ

โรปและนอกสหราชอาณาจักร รวมทัง้ในฐานข้อมูลและบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น 
ๆ ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจไม่ครอบคลุมเท่ากฎหมายในประเทศที่คุณพํานักอาศัยหรือถือสัญชาติ 
การส่งข้อมูลดังกล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือมีการป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่งไม่จํากัดเพียงข้อสัญญามาตรฐาน 

6.3. หน่วยงานกํากับดูแลของยุโรปและสหราชอาณาจักร 

คุณมีสิทธิท์ี่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหรือหน่วยงานกํากับดูแลของยุโรปเก่ียวกับการเก็บรวบรว

มและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 
กรุณาติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถ่ินของคุณ 
(ดูรายละเอียดการติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปได้ที่ 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 
และหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรได้ที่ https://ico.org.uk/) 

 

7. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ  

https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-erasure/
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ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณอาจ: (1) 
ขอข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเก่ียวกับคุณ (สิทธิใ์นการเข้าถึง) (2) 
ขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เราถือครองได้รับการแก้ไข (สิทธิใ์นการแก้ไข) (3) 
เพ่ือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประเภทที่เราดําเนินการ 
(รวมถึงสิทธิใ์นการเลือกไม่เข้าร่วมทางการตลาดโดยตรง) (สิทธิใ์นการคัดค้าน) (4) 
ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับคุณที่เราถือครอง (สิทธิใ์นการลบหรือสิทธิท์ี่จะถูกลืม) (5) 
ขอให้เราจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ เช่น 
เม่ือคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (สิทธิใ์นการจํากัดการประมวลผล) (6) 
ขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ที่ใช้กันทัว่ไป 
(หรือขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม) 
(สิทธิใ์นการพกพาข้อมูล) (7) 
ร้องขอไม่ให้อยู่ภายใต้การตัดสินใจอัตโนมัติหรือการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับสิ่งที่ต้องการทราบ

รายละเอียด และ/หรือ (8) 
เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาเม่ือเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมขอ

งคุณ 

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้สิทธิเ์หล่านี้บางส่วนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ สิทธิห์ลายอย่าง เช่น 
ที่เก่ียวข้องกับคําขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องส่งคําขอถึงเรา 
คุณสามารถใช้สิทธิท์ี่เก่ียวข้องได้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@brambles.com 
หรือคลิกที่นี่เพ่ือกรอกแบบฟอร์มการรับสิทธิค์วามเป็นส่วนตัว 

เราจะพิจารณาคําขอดังกล่าวและให้คําตอบกับคุณ หากเราปฏิเสธคําขอการเข้าถึง 
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ 
เราจะเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยและอาจต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนให้สําเนาข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต 

8. การเก็บรักษาข้อมูล 

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจําเป็น 
เว้นแต่เราจะมีเหตุจําเป็นทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดําเนินการอยู่ (เช่น 
เพ่ือให้บริการตามที่คุณร้องขอ หรือเพ่ือปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้) ไม่ว่าในกรณีใด 
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้โดยสอดคล้องกับนโยบายและกําหนดการเก็บรักษาบันทึกระดับโลกขอ

งแบรมเบิ้ลส์ 

9. ความปลอดภัย 

เรารักษาการบริหารจัดการ 
การคุ้มครองความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพเพ่ือช่วยป้องกันการสูญเสีย 
การใช้ในทางที่ผิดหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การปรับเปลี่ยน 
หรือการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีการส่งผ่านข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง 
เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งให้กับเราหรือข้อมูลที่เราได้รับ 
ด้วยเหตุนี้ คุณต้องใช้เว็บไซต์ของเราโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง 

mailto:privacy@brambles.com
https://privacyportal.onetrust.com/webform/ff1da047-4b09-4885-8a50-1939bdcac926/b7cf893b-a159-4d5c-aa07-829f933210a9
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หากมีการละเมิดข้อมูลแม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว 
เราจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้ตามสมควรเพ่ือจํากัดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูล 
เราจะแจ้งให้คุณทราบเก่ียวกับการดําเนินการแก้ไขเพ่ือป้องกันความเสียหายเพ่ิมเติม 
และทัง้นี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 

10. ควรทราบเรื่องใดอีกบ้าง 

10.1. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ 

คุณลักษณะบางประการของบริการและเครือข่ายทางสังคมของเราช่วยให้คุณสามารถโพสต์เนื้อหาของคุณเอ

งต่อสาธารณชนได้ ข้อมูลที่คุณโพสต์ด้วยวิธีการนี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ 
และจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโนยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ 
เราไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลอื่นใช้ข้อมูลที่โพสต์ในพ้ืนที่สาธารณะ 

ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาในประเภทหรือลักษณะใด ๆ  ที่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา 
(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเว็บไซต์ของแบรมเบิ้ลส์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์) ทางอีเมล การโพสต์ การส่งข้อความ การอัปโหลด การดาวน์โหลด หรืออื่น ๆ 
(รวมเรียกว่า "การส่ง") 
จะถูกดําเนินการภายใต้การรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเองและไม่คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว 
เราไม่สามารถควบคุมการกระทําของผู้ใช้อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมและเว็บไซต์ได้ ดังนั้น 
เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือการส่งใด ๆ ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าว 

10.2. การปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม 

คุณลักษณะบางประการของบริการและเครือข่ายทางสังคมของเราช่วยใหคุ้ณสามารถโพสต์เนื้อหาของคุณเอ

งต่อสาธารณชนได้ เช่น เว็บไซต์ของเราจะแสดงไอคอนทวิตเตอร์ (Twitter) และไอคอนลิงกต์อิน 
(LinkedIn) เม่ือคุณคลิกไอคอนของบุคคลที่สามเหล่านี้ หน้าต่างใหม่จะเปิดข้ึนสําหรับเว็บไซต์ของบริษัทนั้น 
ๆ ข้อมูลที่คุณโพสต์ด้วยวิธีการนี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ 
และจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโนยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ 
เราไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลอื่นใช้ข้อมูลที่โพสต์ในพ้ืนที่สาธารณะ 

ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาในประเภทหรือลักษณะใด ๆ  ที่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา 
(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเว็บไซต์ของแบรมเบิ้ลส์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์) ทางอีเมล การโพสต์ การส่งข้อความ การอัปโหลด การดาวน์โหลด หรืออื่น ๆ 
(รวมเรียกว่า "การส่ง") 
จะถูกดําเนินการภายใต้การรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของคุณเองและไม่คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว 
เราไม่สามารถควบคุมการกระทําของผู้ใช้อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมและเว็บไซต์ได้ ดังนั้น 
เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือการส่งใด ๆ ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าว 

10.3. ผู้เยาว์ 

โดยทัว่ไปแล้ว บริการของเราไม่ได้มีไว้สําหรับเด็กที่อายุต่ํากว่า 16 ปี 
เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 16 ปี 
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โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
หากคุณทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 16 ปี 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง กรุณาติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 
เพ่ือให้เราสามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสม 

10.4. การสื่อสาร 

เราอาจส่งข้อมูลการตลาดเก่ียวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจผ่านทางโพสต์ โทรศัพท ์อีเมล 
หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความชอบด้านการตลาดของคุณ 
ซึ่งรวบรวมขณะที่คุณส่งคําขอข้อมูลเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของเรา คุณมีสิทธิ ์"เลือก" และ "ไม่เลือก" 
การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพ่ือวัตถุประสงค์เหล่านี้ เพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว 
คุณจะต้องแก้ไขการตัง้ค่าของคุณผ่านลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่รวมอยู่ในอีเมลการตลาดของเรา 
หรือทําตามขัน้ตอนที่ระบุไว้ในส่วน "สิทธิค์วามเป็นส่วนตัวของคุณ"  

11. ติดต่อเราอย่างไร 

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 
หรือหากคุณต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับตัวคุณหรือความต้องการของคุณที่เรามี 
กรุณาติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy@brambles.com 

12. การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว 

เราขอสงวนสิทธิใ์นการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเม่ือ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีการประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้การเปลี่ยนแปลง 
วันที่ด้านล่างระบุครัง้ล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดเม่ือวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 

mailto:privacy@brambles.com
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ประกาศความเป็นส่วนตวัเพิม่เติมสําหรบัผูใ้ชใ้นแคลิฟอรเ์นยี 

มีผลวนัท่ี: 1 เมษายน พ.ศ. 2565 

ประกาศความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมสําหรับผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนีย (“ประกาศของแคลิฟอร์เนีย”) 
จัดทําข้ึนเพ่ือแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีที่เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย 
ประกาศของแคลิฟอร์เนียนี้เป็นส่วนเสริมนโยบายและประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของเรา 
รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวหลักของเรา ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างนโยบาย คําแถลง 
หรือประกาศอื่น ๆ กับประกาศของแคลิฟอร์เนีย 
ประกาศของแคลิฟอร์เนียนี้จะมีผลบังคับใช้สําหรับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียและสิทธิข์องพวกเขา 

1. ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย 

ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่แบรมเบิ้ลส์รวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้ึนอยู่กับบริการที่คุณใช้บนเว็บไซต์ของเรา 
เราอาจรวบรวมประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ 

• ขอ้มูลติดต่อ (เช่น ช่ือ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขประจําตัวบุคคล ตัวระบุออนไลน์ 
และหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร์) 

• ขอ้มูลท่ีระบุตวับุคคล (เช่น ช่ือ ลายเซ็น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์
ใบขับข่ีหรือหมายเลขบัตรประจําตัวของรัฐ หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย การศึกษา การจ้างงาน 
ประวัติการทํางาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต 
หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ) 

• ขอ้มูลการจา้งงาน (เช่น ประวัติการทํางานในปัจจุบันหรือในอดีต 
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัย การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ 
การตรวจสอบการอ้างอิงพนักงาน และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) 

• ขอ้มูลทางการคา้ (เช่น บันทึกทรัพย์สินส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ได้รับ 
หรือพิจารณา หรือประวัติการซื้อหรือการบริโภคอื่น ๆ  หรือแนวโน้ม) 

• ขอ้มูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร ์(เช่น ตําแหน่งทางกายภาพหรือการเคลื่อนไหว) 

• ขอ้มูลอินเทอรเ์น็ตหรอืกิจกรรมเครอืขา่ยอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ  (เช่น ประวัติการท่องเว็บ ที่อยู่ 
IP ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และระยะเวลาของเซสชันผู้ใช้) 

• การอนุมานจากประเภทข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นที่สะท้อนถึงความชอบ ลักษณะ พฤติกรรม 
ทัศนคติ และความสามารถของคุณ 

นอกเหนือจากประเภทข้างต้นแล้ว คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่เราเม่ือคุณกรอกแบบฟอร์ม 
ให้ความเห็น หรือโต้ตอบกับเราด้วยวิธีอื่น 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่เราใช้งาน 
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เรารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ต่อไปนี้คือประเภทของแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

• จากคุณและผู้ใช้รายอื่นโดยตรงผ่านการโต้ตอบและการใช้บริการของเรา 
• ผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแบบฟอร์มออนไลน์ 
• ผ่านเทคโนโลยีอัตโนมัติและเครื่องมือเบราว์เซอร์ออนไลน์ รวมถึงการใช้คุกก้ี พิกเซลแท็ก 

และเทคโนโลยีอื่น ๆ และ 
• จากผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

รวมถึงเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล 
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ในหัวข้อที่ 1 “ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย” 
จากแหล่งใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 “แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่เราใช้งาน” 
ของประกาศแคลิฟอร์เนียนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของเรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ของเรา การปรับปรุงบริการของเรา 
การระบุแนวโน้มการใช้งาน และการพิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา 
 
3. การเปิดเผยและการขายข้อมูล  

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการของเรา ผู้ขายรายอื่น 
(รวมถึงผู้ที่อํานวยความสะดวกตามความสนใจหรือการโฆษณาและการตลาดอื่น ๆ) บริษัทในเครือ 
และบุคคลที่สาม โดยทัว่ไป เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: 

• ตัวระบุ 

• บันทึกส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในแคลิฟอร์เนีย ประมวลกฎหมาย แพ่ง § 1798.80(e)) 

• ข้อมูลการค้า 

• ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

• ข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

• การอนุมาน 

แม้ว่าเราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือแลกกับเงิน 
แต่วิธีการบางอย่างที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการโฆษณาหรือการตลาดอาจถือเป็น "การขาย" 
ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขาย ได้แก่  

• ตัวระบุ 

• ข้อมูลการค้า 

• ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

• ข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
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ประเภทของบุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้แก่ บริษัทในเครือและบริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ให้บริการ 
ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบภายนอก 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลสามารถพบได้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา 

 

 

 

4. สิทธิความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนีย 

4.1 สิทธิของคุณ 

คุณมีสิทธิ:์ (1) ที่จะทราบประเภท และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่รวบรวมเก่ียวกับคุณ 
รวมถึงทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกขายหรือถูกเปิดเผยหรือไม่ วัตถุประสงค์ 
และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกแบ่งปันให้ใครในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา (2) 
เพ่ือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หากกฎหมายอนุญาต (3) 
เพ่ือเข้าถึงสําเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เก่ียวกับคุณ (4) ยกเลิกการขายข้อมูลส่วนบุคคล และ (5) 
เพ่ือการไม่เลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค 

4.2 การใช้สิทธิของคุณ  

คุณสามารถใช้สิทธิใ์ดที่อธิบายไว้ในประกาศแคลิฟอร์เนียนี้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@brambles.com 
หรือคลิกที่นี่เพ่ือกรอกแบบฟอร์มการรับสิทธิค์วามเป็นส่วนตัว หรือโทร 1-855-409-0019 
เราจะตอบคําขอที่เก่ียวข้องทัง้หมดอย่างรวดเร็ว 

เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณที่เก่ียวข้องกับคําขอที่คุณส่งเพ่ือช่วยให้มัน่ใจว่าเราให้ข้อมูลที่เราเก็บรักษาไว้กั

บบุคคลที่เก่ียวข้อง 
และอนุญาตให้เฉพาะบุคคลเหล่านั้นหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้สิทธิใ์นส่วนที่เก่ียวกับข้อมูลนั้น 
หากคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตซึ่งส่งคําขอในนามของผู้บริโภค 
เราอาจต้องการและขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ส่งคําขอนั้น 

เราขอสงวนสิทธิใ์นการปฏิเสธคําขอของคุณหากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ 
ในกรณีที่เราปฏิเสธคําขอของคุณทัง้หมดหรือบางส่วน เราจะแจ้งให้คุณทราบเก่ียวกับการปฏิเสธ 
ให้คําอธิบายเก่ียวกับการกระทําของเรา และเหตุผลสําหรับการปฏิเสธ 
เราจะไม่จํากัดหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเราเนื่องจากตัวเลือกและคําขอที่คุณทําเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุค

คลของคุณ 

5. กฎหมาย “SHINE THE LIGHT” ของแคลิฟอร์เนีย 

หากคุณพํานักอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิท์ี่จะขอข้อมูลเก่ียวกับการเปิดเผย (ถ้ามี) 
ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทไปยังบุคคลที่สามเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงในปีก่อนหน้านี้โดยไม่เ

mailto:privacy@brambles.com
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สียค่าใช้จ่ายได้ปีละครัง้ คุณสามารถใช้สิทธิข์องคุณภายใต้กฎหมาย “Shine the Light” 
ของแคลิฟอร์เนียโดยติดต่อเราตามรายละเอียดในส่วน “วิธีการติดต่อเรา” ของประกาศแคลิฟอร์เนีย 

6. พลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนียและการเปิดเผยการป้องกันการติดตาม 

เนื่องจากยังไม่มีการลงความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีที่บริษัทควรตอบสนองต่อกลไกฐานเบราว์เซอร์เว็บไซต์หรือกา

รป้องกันการติดตามอื่น ๆ ("DNT") เว็บไซต์ของเราจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT 
ของฐานเบราว์เซอร์เว็บไซต์ 
 

7. ติดต่อเราอย่างไร 

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 
หรือหากคุณต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับตัวคุณหรือความต้องการของคุณที่เรามี 
กรุณาติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy@brambles.com 
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