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นโยบายความเปนสวนตัวของ
MODERE.CO.TH
ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บ modere.co.th
โมเดเร (Modere) เขาใจวาความเปนสวนตัวในการ
ออนไลนนั้นสำคัญตอทานมาก เราจึงไดรับเอานโยบาย
ความเปนสวนตัวทางอินเทอรเน็ตนี้มาใชเปนสวนหนึ่ง
ของพันธะสัญญาที่เรามีตอความเปนสวนตัวของทาน
คำวา “เรา (we)”, “เรา (us)” และ “ของเรา (our)”
หมายถึงเครือบริษัท โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด
และ modere.co.th
นโยบายความเปนสวนตัวทางอินเทอรเน็ตนี้ใชกับขอมูลสวนตัว
ที่เราไดมาจากทานโดยทาง modere.co.th (เว็บไซต) นโยบาย
ความเปนสวนตัวทางอินเทอรเน็ตจะบรรยายลักษณะขอมูลที่
สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเราอาจรวบรวมหรือไดมาโดยเกี่ยวกับ
ทาน (ขอมูลสวนตัว) ใหตัวอยางวิธีการที่เรานำขอมูลสวนตัว
ไปใช และอธิบายทางเลือกที่เปนสิทธิของทานในเรื่องที่เราเปนผู
ใชและเปดเผยขอมูลสวนตัว ขอเรียนใหทราบวานโยบายความ
เปนสวนตัวทางอินเทอรเน็ตจะใชบังคับเฉพาะแกการที่ทานมี
ปฏิสัมพันธกับเราโดยผานเว็บไซตนี้เทานั้น
1. ขอมูลสวนตัวอะไรบางที่เราไดมา
2. เรานำขอมูลสวนตัวไปใชอยางไร
3. เราแบงปนขอมูลสวนตัวอยางไร
4. เราใชคุกกี้ (Cookies) อยางไร
5. ทานเลือกที่จะไมรับอีเมลสงเสริมการขายไดอยางไร
6. ขอมูลเบ็ดเตล็ด (เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้และ
ความเปนสวนตัวของเด็ก)
7. ความปลอดภัยของขอมูล

1.ขอมูลสวนตัวอะไรบาง
ที่เราไดมา

เราไดขอมูลสวนตัวจากทาน เชน ชื่อ ที่อยู หมายเลขบัญชี
ประวัติการซื้อของ ที่อยูอีเมล และหมายเลขโทรศัพทของทาน
เมื่อทานใหขอมูลดังกลาวนั้นแกเราเมื่อซื้อของหรือใชบริการ
ของเรา ตัวอยางเชน เราไดขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับทานเมื่อทาน
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(1) ลงทะเบียนเขาใชงานเว็บไซตของเรา (2) มีคำสั่งซื้อกับเรา
(3) เขารวมในการสงเสริมการโฆษณา หรือ (4) บอกรับอีเมล
ปรับปรุง (อัพเดท) ของ modere.co.th (จดหมายขาวของเรา)
นอกจากนี้เรายังรวบรวมขอมูลสวนตัวเมื่อทานโตตอบหรือพูดคุย
กับเราอีกดวย เรายังอาจรวบรวมขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับทานจาก
บุคคลภายนอก เชน บริษัทหางรานที่สำรวจสถิติประชากรหรือ
ทำการตลาด ดวยเชนกัน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงความพยายามในการ
ทำตลาดของเรา

2.เรานำขอมูลสวนตัวไปใช
อยางไร

เรานำขอมูลสวนตัวไปใชในการดำเนินกิจการของเราและในการ
จัดหาสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงใหแกทาน ตัวอยางเชน
หากทานสั่งซื้อของจากเว็บไซต เราอาจสงอีเมลและคำแจง
บอกกลาวถึงทานเกี่ยวกับการสั่งซื้อของทานและเกี่ยวกับสินคา
และบริการอื่นที่เราคิดวาทานอาจสนใจ นอกจากนี้เรายังอาจ
แบงปนขอมูลสวนตัวกับสมาชิกอื่น ๆ ในเครือบริษัทโมเดเร
อีกดวย เราไมขายหรือใหเชาขอมูลสวนตัวที่เราไดมาโดยทาง
เว็บไซต หากทานตองการเลือกที่จะไมรับอีเมลสงเสริมการขาย
จากโมเดเร ใหดูขอ 5 ขางลางนี้

3.เราแบงปนขอมูลสวนตัว
อยางไร

ในการใหบริการที่มีคุณภาพแกทาน เราอาจนำขอมูลสวนตัวที่
เรารวบรวมไวไปเปดเผยกับผูใหบริการที่ปฏิบัติงานบริการดาน
การตลาด การสงเสริมการขาย และบริการอื่น ๆ ใหแกเรา
ผูใหบริการซึ่งปฏิบัติงานบริการในนามของเราผูกพันตนตาม
สัญญาวาจะตองใชขอมูลสวนตัวของทานเพียงเพื่อใหความ
ชวยเหลือแกเราในการจัดหาสินคาและบริการจากโมเดเรให
แกทานเทานั้น เรายังอาจใหขอมูลแกบริษัทภายนอกที่คัดเลือกไว
อยางรอบคอบดวยเชนกันเพื่อความมุงประสงคในการรวมกันทำ
ตลาดสินคาหรือบริการใหแกทาน เราอาจนำขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการซื้อของและสถิติจำนวนประชากรโดยรวมทั้งหมดไป
แบงปนกับที่ปรึกษาเพื่อความมุงประสงคตางๆ เชนในการ
วิเคราะหแนวโนมและการตลาดของการคาปลีก แตขอมูลเชนนั้น
จะไมระบุแสดงตัวตนของทานหรือบุคคลอื่นใด

นอกจากนี้เรายังอาจเปดเผยขอมูลสวนตัวของทานอีกดวยเมื่อเรา
เห็นวากฎหมายกำหนดใหตองเปดเผยหรือจำเปนในการประกอบ
กิจการของเรา (เชน เปดเผยตอทนายความ ผูสอบบัญชี หรือ
สมุหบัญชีของเรา) ในการคุมครองสิทธิของทาน คุมครองสิทธิ
ของเรา หรือคุมครองสิทธิของผูอื่น เรายังอาจเปดเผยขอมูล
สวนตัวของทานโดยใหเปนสวนหนึ่งของรายชื่อลูกคาหรือผูติดตอ
ของเราอีกดวยหากมีบริษัทอื่นมาซื้อกิจการของโมเดเรหรือธุรกิจ
ของเราในสวนหนึ่งสวนใด
บางครั้งเราก็ใชบุคคลอื่นใหปฏิบัติหนาที่จำเพาะอยางในนามของ
เราดังเชนที่ผูคาปลีกตามรายการสินคา (แคตะล็อก) และทาง
อินเทอรเน็ตสวนใหญกระทำกัน เมื่อเราเปดเผยขอมูลตอผูให
บริการเหลานี้ เราเปดเผยขอมูลเพื่อชวยเหลือบุคคลดังกลาวให
ปฏิบัติงานบริการของตน ตัวอยางเชน ในการสงมอบสินคาให
แกทาน เราตองแบงปนขอมูลกันบาง เรารวมเปนหุนสวนกับ
บุคคลภายนอก เพื่อจัดสงสินคา เพื่อรับรองใหแนวาจะมีการ
สงมอบ และเพื่อใหเราไดมาซึ่งผลตอบรับ ปรับปรุงคุณภาพ
บริการของเรา ตลอดจนวัดระดับและปรับปรุงคุณภาพบริการ
ของบุคคลภายนอกดังกลาว ในตัวอยางที่เปนผูจัดสงสินคา
เราใหขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลไปบาง เชน ชื่อ ที่อยูในการ
จัดสง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท
ในทำนองเดียวกัน เพื่อชวยใหทานไดซื้อสินคาและเพื่อใหบริการ
ดานลูกคาแกทาน เราตองใหหมายเลขบัตรเครดิตของทานแก
บริษัทที่ใหบริการดานการเงิน เชน ผูดำเนินการอนุมัติและออก
บัตรเครดิต เมื่อเราจัดสงหมายเลขบัตรเครดิตของทานใหอนุมัติ
เราใชการเขารหัสขอมูลขั้นสูงเพื่อปกปองขอมูลของทาน
(อานเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไดขางลางนี้ในหัวขอเรื่อง ความปลอดภัย
ของขอมูล)
นอกจากตามที่มีบรรยายไวแลว เราไมแบงปนหรือจัดใหมีขอมูล
สวนตัวใดๆ ไวใหแกบุคคลภายนอกใดๆ โดยที่รูอยู

4.เราใชคุกกี้ (Cookies)
อยางไร

“คุกกี้” คือไฟลขอมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บบราวเซอรของทานเก็บ
รักษาไวที่ฮารดไดรฟคอมพิวเตอรของทาน คุกกี้ทำให
modere.co.th จำเครื่องคอมพิวเตอรของทานได (แตมิใชเฉพาะ
ผูที่กำลังใชเครื่องอยู) เมื่อเขาเว็บไซต คุกกี้ไมสามารถกูคืน
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ขอมูลอื่นใดจากฮารดไดรฟของทาน แพรไวรัสคอมพิวเตอร
หรือจับที่อยูอีเมลของทานได
เราใชคุกกี้ในการติดตามดูวาทานกลับมายังเว็บไซตเมื่อใด
ตลอดจนในการชี้ระบุจำนวนหนาที่ทานคลิกเขาไปดูในระหวางที่
ทานเยี่ยมชมไซตของเราและชื่อของเว็บไซตที่ทานไดแวะเขาไป
เยี่ยมชมเพียงแคกอนที่จะคลิกไปที่ modere.co.th เราอาจใช
ขอมูลนี้ในการปรับปรุงแบบของไซต สินคาที่คละรวมกัน
บริการลูกคา และการสงเสริมพิเศษตางๆ แนนอนวาทาน
สามารถทำใหคุกกี้ไมสามารถทำงานบนคอมพิวเตอรของทานได
โดยแสดงสถานะนี้ไวในเมนูการตั้งคา (settings) รายการโปรด
(preferences) หรือขอเผื่อเลือก (options) ที่บราวเซอรของทาน
อยางไรก็ตาม ทานจะไมสามารถทำการซื้อของที่ไซตของเราได
หากทานทำใหคุกกี้ทำงานไมได
หากทานกำลังซื้อสินคาอยูที่ modere.co.th และมีปญหาในการ
เพิ่มรายการสินคาเขาไปที่รถเข็นของทานหรือในการกรอกขอมูล
คำสั่งซื้อของทานใหครบถวน โปรดตรวจสอบการตั้งคาดาน
ความเปนสวนตัวของทานที่บราวเซอรของทาน เราพบวาการ
ตั้งคาความเปนสวนตัวไวที่ “ปานกลาง” จะเหมาะสมที่สุดกับ
ประสบการณในการซื้อของทางออนไลนของทานที่
modere.co.th หากในขณะนี้ทานใชการตั้งคาความเปนสวนตัว
อยูที่ “สูงปานกลาง” หรือ “สูง” ทานสามารถปรับปรุง
ประสบการณในการสั่งซื้อสินคาทางออนไลนไดหากทานลบลาง
ขอปฏิบัติในการจัดการคุกกี้ที่มีอยูในขณะนั้นของทานสำหรับ
เว็บไซตจำเพาะแหง รวมทั้ง modere.co.th ดวย หากทาน
ประสงคเลือกที่จะไมเปลี่ยนการตั้งคาความเปนสวนตัวของทาน
หรือลบลางขอปฏิบัติในการจัดการคุกกี้ของทาน ทานก็สามารถ
สั่งซื้อสินคาจากโมเดเรไดเชนเคยโดยทางโทรศัพทที่หมายเลข
02-696-3199

5.ทานเลือกที่จะไมรับอีเมล
สงเสริมการขายไดอยางไร

ทานจะเลือกที่จะไมรับอีเมลสงเสริมการขายจากโมเดเรในขณะ
ใดก็ไดโดยสงอีเมลไปยัง unsubscribe@modere.co.th โปรดให
เวลาไมเกินสิบวันเพื่อเราจะไดดำเนินการใหเปนไปตามที่ทาน
รองขอ หากทาน “เลือก” ที่จะไมรับอีเมลสงเสริมการขาย
จากเรา ทานก็จะไดรับเฉพาะอีเมลที่ (1) เกี่ยวกับธุรกรรมที่ทาน
เปนผูริเริ่ม (เชน ในการยืนยันคำสั่งซื้อที่ทานยื่นไวที่เว็บไซต

ของเรา แจงใหทานทราบเกี่ยวกับสถานะคำสั่งซื้อของทาน
ตอบขอสงสัยของทานเกี่ยวกับบริการลูกคา และตอบขอซักถาม
อื่นใดที่ทานสงถึงเรา) (2) เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่มีผลกระทบตอ
ขอมูลสวนตัวของทาน และ (3) โดยเกี่ยวเนื่องกับบริการหรือ
การสงเสริมบางอยางที่ทานไดลงทะเบียนไว

6.ขอมูลเบ็ดเตล็ด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวทางอินเทอรเน็ตนี้ :
เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัว
ทางอินเทอรเน็ตนี้ และในการนำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปใชกับ
ขอมูลสวนตัวที่เคยมีรวบรวมไวกอนแลว เราขอสงเสริมใหทาน
ตรวจสอบดูความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเปนสวนตัว
นี้เปนระยะ วันที่ “ปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย” จะเปลี่ยนไปเมื่อ
เราทำการปรับปรุงแกไขนโยบาย การเปลี่ยนแปลงทั้งปวงจะมีผล
เมื่อไดนำขึ้นโพสตหรือตามที่ระบุไวเปนอยางอื่นอยูในฉบับแกไข
ปรับปรุง หากทานไมสามารถยอมรับขอกำหนดของนโยบาย
ความเปนสวนตัวทางอินเทอรเน็ตตามทีมีโพสตไวได กรุณาอยา
ใชเว็บไซตนี้
กฎหมายบังคับ เขตอำนาจในการพิจารณาขอพิพาท :
กฎหมายของประเทศไทย เปนกฎหมายบังคับเรื่องราวทั้งปวง
ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวของกับเว็บไซตรวมทั้งการที่ทานเขาไป
ใชงาน ตลอดจนธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตใดๆ ระหวางทานกับ
เราดวย
ความเปนสวนตัวของเด็ก : ไซตของโมเดเรไมมีเปาหมายมุงไปยัง
บุคคลใดที่มีอายุต่ำกวา 18 ป และไมมุงหมายใหบุคคลใดที่มี
อายุต่ำกวา 18 ปไดใชงานดวย โดยการใชงานไซตของโมเดเร
ทานขอแถลงและรับรองวาทานมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป หากทาน
ไมมีอายุอยางนอย 18 ป ก็จงอยาเขาใชงาน หรือลงทะเบียนที่
ไซตของโมเดเร ในกรณีที่เราทราบวาทานมีอายุต่ำกวา 18 ป
ทานอาจวางคำสั่งซื้อกับโมเดเรไดตอเมื่อผูปกครองหรือ ผูดูแล
ของทานยินยอม

7.ความปลอดภัยของขอมูล

ไซตนี้มีขั้นตอนดำเนินการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส
และทางบริหารรวมอยูเปนสวนหนึ่งเพื่อปกปองความลับของเรา
ใชการเขารหัส SSL เพื่อคุมครองขอมูลสวนตัวของทานทาง
ออนไลน และเรายังดำเนินการหลายขั้นตอนอีกดวยเพื่อคุมครอง
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ขอมูลสวนตัวของทานในสถานที่ทำงานของเรา การเขาถึงขอมูล
สวนตัวของทานถูกจำกัดหวงหาม เฉพาะพนักงานที่จำเปนตอง
เขาไปดูขอมูลสวนตัวของทานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเทานั้นที่
จะไดมีโอกาสเขาไปดูขอมูลสวนตัวของทาน ในขั้นสุดทายเรา
พึ่งพาอาศัยผูใหบริการที่เปนบุคคลภายนอกเพื่อใหมีความ
ปลอดภัยทางกายภาพแกคอมพิวเตอรฮารดแวรจำนวนหนึ่งของ
เรา เราเชื่อวาบุคคลดังกลาวมีขั้นตอนดำเนินการเพื่อความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ ตัวอยางเชน เมื่อทานเยี่ยมชมไซต ทานจะ
เขาถึงเซิรฟเวอรที่มีเก็บรักษาไวในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
ปลอดภัยโดยอยูหลังชั้นไฟรวอลลอิเล็กทรอนิกส (electronic
firewall)
ในขณะที่เราใชการระวังปองกันตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ในการปกปองขอมูลสวนตัวของทาน เราก็ไมอาจรับประกันความ
ปลอดภัยที่สมบูรณ ในขณะนี้ยังไมมีความปลอดภัยครบถวนเต็ม
รอยเปอรเซ็นตดำรงอยูไมวา ณ ที่ใดในแบบออนไลนหรือ
ออฟไลน

หากมีคำถาม
หากทานมีคำถามในเรื่องนโยบายความเปนสวนตัวทางอินเทอรเน็ตของเรา โปรดติดตอเราที่
โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด
เรียน: ฝายกฎหมาย
90 อาคารไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร เอ ชั้น 35 หองเลขที่ เอ 3501
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-696-3199
หรือสงอีเมลถึงเราที่ info@modere.co.th
วันที่มีผลบังคับ: 1 ธันวาคม 2558

5

Modere.co.th Privacy Policy

