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วัตถุประสงค์และขอบเขต
คาแถลงว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของ Ingram Micro (“คำแถลงควำมเป็ นส่วนตัว”) ระบุถึงวิธีกำรที่บริ ษทั Ingram Micro Inc. ซึ่งตั้งอยูใ่ นมลรัฐเดลำแวร์
และบริ ษทั ต่ำงๆ ที่เรำเป็ นเจ้ำของหรื อควบคุมดูแล (“บริ ษทั ในเครื อ”) (เรี ยกรวมกันว่ำ “Ingram Micro” หรื อ “เ ร า ”) เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษำ
ปร ะ ม ว ล ผ ล
เปิ ดเผย
และลบข้อมูลส่วนบุคคล
(ดังที่นิยำมไว้ในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้)
ทั้งที่คุณมอบให้เรำโดยตรงหรื อที่เรำได้รับจำกบุคคลที่สำมที่ได้รับอนุญำต
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะข้อมูลที่มอบให้เรำผ่ำนทำงเว็บไซต์
Ingram
Micro
ข้อมูลที่อยูใ่ นโดเมน
ingrammicro.com
หรื อเว็บไซต์ใดๆ
ก็ตำมที่บริ ษทั ในเครื อของเรำโพสต์หรื อแสดงลิงก์มำยังคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวนี้
(เรี ยกแยกหรื อเรี ยกรวมกันว่ำ "เว็บไซต์") โดยเข้ำถึงผ่ำนสื่ อกลำงต่ำงๆ อำทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์อื่นๆ (เรี ยกรวมกันว่ำ "อุปกรณ์")
Ingram Micro ให้สิทธิ์ แก่คุณในกำรซื้อหรื อเข้ำถึงผลิตภัณฑ์และบริ กำรต่ำงๆ ข อ ง Ingram Micro และผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก ("ข้อเสนอ") ทั้งที่ Ingram
Micro
เป็ นผูน้ ำเสนอโดยตรง
รวมทั้งที่ผำ่ นผูข้ ำยและผูจ้ ดั จำหน่ำย
ข้อเสนอแต่ละอย่ำงอำจมีีนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่บงั คับใช้โดยเฉพาะ
ซึ่งอาจหักล้างข้อกาหนดในคาแถลงความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอแนะนาให้คุณอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวของแต่ละข้อเสนอโดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรื อใช้ขอ้ เสนอนั้น
แม้เราจะสรุ ปข้อกาหนดสาคัญในคาแถลงไว้ดา้ นล่างนี้แล้ว แต่เราขอแนะนาให้คุณอ่านคาแถลงทั้งฉบับ







เนื่องจากแต่ละข้อเสนออาจมีนโยบายความเป็ นส่วนตัวเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน
คุณจึงควรอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวของแต่ละข้อเสนอโดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรื อใช้ขอ้ เสนอนั้น
เราอาจเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ จากคุณผ่านแหล่งข้อมูลหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณทั้งทางออนไลนลและออลไลนล
นอกจากนี้
เราอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆ
เช่น
บริ ษทั ในเครื อ
ข้อมูลที่เผยแพร่ สู่สาธารณะ
ิ
(รวมถึงข้อมูลที่ได้จำกโปรไฟล์ของคุณในโซเชียลมีเดีย) ตลอดจนข้อมูลที่ได้จำกบุคคลที่สำม
เราจะไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นตามที่อนุญาตในคาแถลงความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ในกรณี ที่เป็ นไปได้
เราจะปฏิบตั ิตามการปฏิเสธของคุณเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลบางอย่างตามข้อกาหนดในคาแถลงความเป็ นส่วนตัวนี้
เช่น
เมื่อคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลทางการตลาดจากเรา
เราใช้ระบบการควบคุมองคลกรและเทคนิคในลักษณะซึ่งสมเหตุสมผลในเชิงพาณิ ชยลเพื่อรักษาความปลอดภัยและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
แต่เราไม่สามารถยืนยันหรื อรับประกันได้วา่ ข้อมูลนั้นจะปลอดภัยโดยสมบูรณลจากการนาไปใช้ในทางที่ผิดของแฮกเกอรลหรื อจากการประกอบอาชญากรรมหรื อสิ่ งเลวทร
าม

1. หลักปฏิบัตทิ วั่ ไปในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราจะดาเนินการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ประมวลผล และโอนข้อมูลตามนโยบายของ Ingram Micro ตลอดจนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งระดับรัฐ
สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และระหว่ำงประเทศ
หลักปฏิบตั ิของ Ingram Micro ในด้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีดงั นี้ (1) เรำจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงชอบธรรมและถูกต้องตำมกฎหมำย (2)
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถีู กเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงคลที่ชอบด้วยกฎหมายและเฉพาะเจาะจงเท่านั้น และจะไม่ถูกนาไปใช้เพือ่ วัตถุประสงคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง (3) Ingram
Micro จะเก็บเฉพำะข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำนำไปใช้ มีควำมเกี่ยวพัน และไม่เกินกว่ำที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลทีีี่ Ingram Micro
เก็บรวบรวมจะต้องถูกต้อง
และในกรณี จำเป็ น
จะต้องมีกำรอัปเดตข้อมูลนั้นให้เป็ นปัจจุบนั จนสุ ดควำมสำมำรถที่จะทำได้
(5)
ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับกำรคุม้ ครองจำกกำรเข้ำถึงและประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยใช้ระบบกำรควบคุมองค์กำรและเทคนิคในลักษณะซึ่งสมเหตุสมผลในเชิงพาณิ ชยล (6)
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่
Ingram
Micro
โดยจะต้องเก็บไว้เป็ นระยะเวลำไม่เกินกว่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ที่เก็บข้อมูลนั้นมำ

เป็ นผูร้ วบรวมจะถูกเก็บไว้ในรู ปแบบข้อมูลที่สำมำรถระบุตวั ตนได้

หาก
Ingram
Micro
มีส่วนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคาแถลงความเป็ นส่วนตัว
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงคลในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ และบุคคลที่เราส่งข้อมูลนี้ไปให้
2. ข้ อมูลที่ Ingram Micro เก็บรวบรวม
Ingram Micro อำจเก็บข้อมูลจำกคุณหลำยประเภท เมื่อคุณเข้ำถึงหรื อใช้เว็บไซต์
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตำมที่ระบุตวั ตนของคุณโดยตรงหรื อข้อมูลที่ "สำมำรถระบุตวั ตนได้" ภำยใต้นิยำมข้อกฎหมำยที่บงั คับใช้ ซึ่งหมำยถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
ชื่อนำมสกุล ที่อยูเ่ รี ยกเก็บเงินหรื อที่อยูจ่ ดั ส่ง ข้อมูลกำรชำระเงินหรื อบัตรเครดิต หมำยเลขบัตรประจาตัวประชาชน ที่อยูอ่ ีเมล หมายเลขโทรศัพทล ประวัติและข้อมูลการซื้อ
ข้อมูลตาแหน่งที่ต้งั เลขที่บญั ชี ข้อมูลสมัครงาน รวมถึงชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเว็บไซตล
"ข้อมูลกำรใช้งำนเพิ่มเติม" หมำยถึง ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อำจไม่ได้ระบุตวั ตนของคุณโดยตรง ซึ่งหมายถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรล ที่อยู่ IP
ที่อยูก่ ำรควบคุมกำรเข้ำถึงตัวกลำง (MAC) ประเภทและเวอร์ชนั ของเบรำว์เซอร์ที่ใช้งำน ควำมละเอียดของหน้ำจอ สถำนที่ที่เข้ำถึงเว็บไซต์ ระบบปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์
(Windows หรื อ Mac OS) ชื่อโดเมนของเว็บไซตลที่ลิงกลไปยังเว็บไซตลของเรา หรื อพื้นที่ในเว็บไซตล Ingram Micro ที่คุณเยีย่ มชมและใช้งำน
หำกคุณเข้ำถึงเว็บไซต์ผำ่ นอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรำอำจเก็บรวบรวมข้อมูลคล้ำยๆ กันนี้ เช่น ประเภทและตัวระบุอุปกรณ์จำกคุณ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
Ingram Micro อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
จากคุณโดยตรง เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ หากคุณยินยอมให้ขอ้ มูลนั้นแก่เรา เช่น เมื่อคุณติดต่อกับเราทางโทรศัพทลหรื อผ่านทางเว็บไซตลโดยการอีเมล
แชทออนไลนล
หรื อลงทะเบียนบัญชีออนไลนลเพื่อเข้าถึงข้อเสนอของเรา
ตลอดจนการสมัครเข้าร่ วมอีเวนตลหรื อการฝึ กอบรม
ซื้อข้อเสนอ
ถามคาถาม
่
พยายามแก้ไขปัญหาเกียวกับเว็บไซตลหรื อข้อเสนอ ส่งใบสมัครงาน หรื อส่งความคิดเห็นและข้อติชม
จากผูใ้ ช้คนอื่น เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผูใ้ ช้เว็บไซตลรายอื่น เมื่อผูใ้ ช้ดงั กล่าวให้ขอ้ มูลแก่เรา เช่น เราอาจได้รับข้อมูลเมื่อผูใ้ ช้ติดต่อคุณหรื อเราผ่านทางเว็บไซตล
จากผูข้ ายหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผูข้ ายและผูจ้ ดั จาหน่ายที่ซ้ือข้อเสนอจากเราและมอบข้อเสนอนั้นแก่คุณ
จากผูค้ า้ ของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผูค้ า้ ภายนอกที่มีขอ้ เสนอสิ นค้าและบริ การผ่านเรา
จากผูใ้ ห้บริ การของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก
ที่ส่งผ่านเว็บไซตล ซึ่งเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้

เช่น เรามีผใู ้ ห้บริ การภายนอกที่ช่วยดูแลเรื่ องเว็บไซตล หรื อคอยจัดการอีเมลหรื อข้อมูลอื่นๆ

จากผูใ้ ห้บริ การข้อมูลภายนอก Ingram Micro ยังอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลที่สำมที่ได้รับหรื อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และมีสิทธิ์ ให้ขอ้ มูลนั้นแก่เรำ เช่น
ถ้ำคุณลงทะเบียนเว็บไซต์โดยใช้บริ กำรของบุคคลที่สำมหรื อผ่ำนเว็บไซต์หรื อบริ กำรของบุคคลที่สำม
เรำจะได้รับข้อมูลที่คุณให้แก่บุคคลที่สำมไปเพื่อใช้สร้างบัญชีของคุณในเว็บไซตลของเรา เรายังอาจทาสัญญากับบุคคลที่สามที่ประกอบธุ รกิจในการจัดหาข้อมูลให้กบั บริ ษทั ต่างๆ เช่น
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บริ ษทั เรา
เพื่อยืนยันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณหรื อเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้จากบุคคลที่สามนอกเว็บไซตลตามข้อกาหนดที่ตกลงไว้
และเราอาจได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ฐานข้อมูลของรัฐบาลหรื อข้อมูลอื่นๆ ที่อยูใ่ นโดเมนสาธารณะ
จากบริ ษทั ในเครื อและหน่วยธุ รกิจของเรา เราอาจได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณมาจากบริ ษทั ในเครื อ ไม่วา่ บริ ษทั นั้นจะมีแบรนดล “Ingram Micro” แสดงไว้หรื อไม่
เรำยังอำจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจำกหน่วยธุ รกิจอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรภำยใต้แบรนด์ Ingram Micro หรื อแบรนด์อื่นๆ ข อ ง เ ร า ทั้งนี้
เรำมีสิทธิ์ ใช้ขอ้ มูลของคุณที่ได้มำจำกบริ ษทั ในเครื อหรื อหน่วยธุ รกิจ โดยจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดที่บงั คับใช้กบั บริ ษทั ในเครื อหรื อหน่วยธุ รกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
ผ่านระบบดาเนินการของเว็บไซตล
ระบบที่เราใช้ดาเนินการเว็บไซตลอาจลงรายการและบันทึกข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมของคุณโดยอัตโนมัติ
เช่น
ระบบของเราอาจบันทึกข้อมูลที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซตล พื้นที่ที่คุณเยี่ยมชม กิจกรรมที่ทาในเว็บไซตล ที่อยู่ IP หรื อข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรื อคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้ำถึงเว็บไซต์
4. คุกกีแ้ ละข้ อมูลการใช้ งานเว็บไซต์ อนื่ ๆ
เว็บไซตลอาจตรวจดูและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง ใช้ และโต้ตอบกับเว็บไซตลโดยอัตโนมัติผา่ นทาง "คุกกี้", "แ ฟล ช ", "เว็บบีคอน"
และเทคโนโลยีกำรติดตำมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่นๆ
"คุกกี้" เป็ นไฟล์ขอ้ ควำมขนำดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผูใ้ ช้ คุกกี้ช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ประเภทเบราวลเซอรล เวลาที่ใช้งานเว็บไซตล เพจที่เปิ ดดู และค่ากาหนดภาษา
เราและผูใ้ ช้บริ การใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงคลดา้ นความปลอดภัย ตลอดจนช่วยในการนาทางไปส่วนต่างๆ ของเว็บไซตล แสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
และปรับเปลี่ยนประสบการณลการใช้งานเว็บไซตลให้ตรงตามความสนใจของคุณ
โดยทัว่ ไปแล้ว คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซตลแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้


คุกกี้ที่จาเป็ นอย่างยิ่ง คุกกี้เหล่านี้เป็ นคุกกี้ที่จาเป็ นในการดาเนินการเว็บไซตล เช่น คุกกี้ที่ช่วยในการเข้าสู่ระบบพื้นที่ปลอดภัยในเว็บไซตล หรื อใช้รถเข็นซื้อสิ นค้า



คุกกี้วิิเคราะหล/ตรวจสอบประสิ ทธิ ภำพ
คุกกี้เหล่านี้มีประโยชนลในการวิเคราะหลการใช้งานเว็บไซตลและตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้เรานาไปปรับปรุ งประสบการณลการใช้งานเว็บไซตลให้ดียิ่งขึ้น
โดยคุกกี้จะช่วยเราปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซตลให้ตรงตามความสนใจของผูใ้ ช้และระบุเวลาที่เว็บไซตลเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้น
และเราอาจใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อรวบรวมรายงานสาหรับวิเคราะหลการใช้งานเว็บไซตล ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีปรับปรุ งเว็บไซตลให้ดียงิ่ ขึ้น



คุกกี้ติดตาม/ฟังก์ชนั คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราจดจาผูใ้ ช้ที่กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซตลอีก โดยจะติดตามดูวา่ ผูใ้ ช้เว็บไซตลมาจากที่ใด เครื่ องมือค้นหาที่ใช้ ลิงกลที่คลิก
คียเล วิรลดที่ใช้
และสถานที่ที่เข้าถึงเว็บไซตลดว้ ยการจับคู่ตวั ระบุขอ้ มูลที่สร้างขึ้นแบบส่ีุมโดยไม่ระบุชื่อ
วิธีตรวจสอบข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุ งเว็บไซตลให้ดียิ่งขึ้น



คุกกี้กาหนดเป้ าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซตล
เพจที่คุณเปิ ดดู
เราจะใช้ขอ้ มูลนี้แสดงเนื้อหาเว็บไซตลและโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของคุณ และอาจเปิ ดเผยข้อมูลนี้ให้กบั บุคคลที่สามเพื่อการนี้



คุกกี้ชวั่ คราว
คุกกี้น้ ีจะใช้
"ในเซสชัน"
ทุกครั้งที่คุณเข้ำใช้เว็บไซต์
ซึ่งจะหมดอำยุไปเองเมื่อคุณออกจำกเว็บไซต์หรื อหลังจำกนั้นไม่นำน
ระบบจะไม่เก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์โดยถำวร และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ คุกกี้น้ ีมีประโยชน์โดยช่วยลดกำรเสี ยเวลำโอนข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอรีลเน็ต
คุณสามารถลบหรื อปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ประภทนี้ได้ แต่จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้งานเว็บไซตลของเรา คุกกี้เหล่านี้ยงั ทาหน้าที่ประทับเวลาที่คุณเข้าออกเว็บไซตลอีกด้วย
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และลิงกลที่คุณติดตาม

คาแถลงว่าด้วยความเป็ นส่ วนตัวของ Ingram Micro



คุกกี้ถาวร
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกเก็บไว้ในอุปกรณลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ (บำงครั้งก็เป็ นชัว่ โมง เป็ นปี หรื อนานกว่านั้น) และจะไม่ถูกลบทิ้ง
แ ม้ปิดเบรำว์เซอร์ไปแล้ว คุกกี้ถำวรมีประโยชน์ในกำรจดจำว่ำคุณเป็ นใครในกรณีที่คน้ ดูเว็บไซต์มำกกว่ำหนึ่งเซสชัน เช่น คุกกี้น้ ีจะเก็บบันทึกภำษำที่คุณใช้ในเว็บไซต์
เพื่อจดจำสำหรับครั้งต่อไปที่เข้ำใช้งำน

คุณมีสิทธิ์ เลือกหรื อปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ได้
เบราวลเซอรลส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ
แต่คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราวลเซอรลเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากต้องการ
หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้
เบราวลเซอรล ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณดาเนินการต่อไปนี้
(1)
เปลี่ยนกำรตั้งค่ำเบรำว์เซอรล เพื่อแจ้งเตือนเวลาที่ได้รับคุกกี้
ซึ่งคุณมีสิทธิ์ เลือกว่าจะยอมรับคุกกี้น้ นั หรื อไม่
(2)
ปิ ดใช้งำนคุกกี้ที่มีอยู่
หรื อ
(3)
ตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ
อย่ำงไรก็ตำม
โปรดทรำบว่ำหำกคุณปิ ดใช้งำนหรื อปฏิเสธคุกกี้ ฟี เจอร์และบริ กำรบำงอย่ำงในเวี็บไซตลอาจทางานไม่สมบูรณล เพราะเราไม่อาจจดจาและเชื่อมโยงคุณกับบัญชีที่คุณมีได้ นอกจากนี้
ข้อเสนอต่างๆ ในเว็บไซตลอาจไม่เกี่ยวข้องหรื อตรงตามความสนใจของคุณ
"คุกกี้แฟลช" เป็ นไฟล์ที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกับคุกกี้ ต่ำงกันที่คุกกี้แฟลชสำมำรถเก็บข้อมูลที่ซบั ซ้อนกว่ำ เ ทคโนโลยี Adobe Flash (รวมทั้ง Flash Local
Stored
Object
("Flash
LSO")
ประกอบกับเทคโนโลยีอื่นๆ
ช่วยให้เรำแสดงข้อมูลที่ตรงตำมควำมสนใจของคุณมำกขึ้น
ทำให้กำรเข้ำถึงและใช้งำนเว็บไซต์อย่ำงต่อเนื่องทำได้สะดวก ทั้งยังเก็บบันทึกข้อมูลกำรใช้งำนเว็บไซต์ของคุณ หำกไม่ตี้องการเก็บ Flash LSO ไว้ในคอมพิวเตอร์
คุณสำมำรถเปลี่ยนกำรตั้งค่ำ Flash Player ให้บล็อกกำรจัดเก็บ Flash LSO โดยใช้เครื่ องมือที่อยูใ่ นแผงกำรตั้งค่ำ Adobe Flash Website Storage
บนอินเทอร์เน็ต นอกจำกนี้คุณยังสำมำรถควบคุม Flash LSO ได้โดยไปที่แผงกำรตั้งค่ำ Adobe Flash Global Storage บนอินเทอร์เน็ตแล้วทำตำมขั้นตอน
(ซึ่งอำจมีข้ นั ตอนต่ำงๆ เช่น วิธีกำรลบ Flash LSO ที่มีอยู่ (ในเว็บไซต์ Adobe เรี ยกว่ำ "ข้อมูล") วิธีป้องกันไม่ให้วำง Flash LSO
ในคอมพิวเตอร์โดยไม่ถำมก่อน แ ล ะ (สำหรับ Flash Player 8 ขึ้นไป) วิธีบล็อก Flash LSO ที่โอเปอร์เรเตอร์ของหน้ำเพจที่คุณใช้งำนอยูไ่ ม่จดั ส่ง)
โปรดทรำบว่ำกำรตั้งค่ำ Flash Player จำกัดหรื อควบคุมกำรยอมรับ Flash LSO ที่อำจลดหรื อขัดขวำงกำรทำงำนของแอปพลิเคชัน Flash บำงตัว
ซึ่งอำจรวมถึงแอปพลิเคชัน Flash ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรื อเนื้อหาออนไลนลของเรา
"เว็บบีคอน"
(หรื อเรี ยกว่ำ
"เคลียร์พิกเซล"
หรื อ
"พิกเซลแท็ก")
ช่วยให้เรำจดจำเวลำที่คุณเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ส่วนนั้น
และยังอำจใช้เชื่อมโยงกับหน้ำเพจต่ำงๆ
ร ว ม ไ ปถึงติดตามการดาเนินการของผูใ้ ช้เว็บไซตลแลผูร้ ับอีเมล
และรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซตลและอัตราการตอบกลับ

ประกอบด้วยภำพอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังไว้ในอินเทอร์ เฟสเว็บไซต์
และอีเมลรู ปแบบ
HTML
เป็ นต้น
วัดความสาเร็ จของโฆษณาทางการตลาด

โปรดทราบว่าคาแถลงความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้หรื อเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ ที่ทาโดยผูใ้ ห้บริ การภายนอกของ Ingram Micro Ingram Micro
ไม่มีสิทธิ์ เข้ำถึงหรื อควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สำม ผูใ้ ห้บริ กำรของ Ingram Micro อำจใช้คุกกี้ถำวรเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรโฆษณำและกระตุน้ ให้ลูกค้ำกลับมำเลือกซื้อสิ นค้ำ
เรำอำจรวมข้อมูลที่ได้จำกคุกกี้ของบุุคคลที่สำมเข้ำกับข้อมีู ลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ Ingram Micro และจะใช้ขอ้ มูลนั้นตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำแถลงฉบับนี้

5. การใช้ ข้อมูล
ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม Ingram Micro อำจใช้ขอ้ มูลกำรใช้งำนเพิ่มเติมได้ทุกรู ปแบบที่เหมำะสม ยกเว้นในกรณี ที่มีขอ้ บังคับทำงกฎหมำยกำหนดไว้ (เช่น
ให้ใช้ขอ้ มูลนั้นในลักษณะที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล) ตัวอย่ำงเช่น กำรให้ขอ้ มูลกำรใช้งำนเพิ่มเติมแก่บุคคลที่สำมที่ได้รับอนุญำต กำรนำข้อมูลนั้นไปใช้พฒั นาผลิตภัณฑล บริ การ
หรื อข้อเสนออื่นๆ หรื อการนาข้อมูลไปใช้เพื่อการวิจยั และวิเคราะหล นอกจากนี้ เรายังอาจใช้และเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ (เช่น ข้อมูลไม่ระบุนำม ตัดตัวบ่งชี้
หรื อใช้สืบชี้ตวั ตนไม่ได้) เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ หำกมีกำรรวมข้อมูลทีี่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้เข้ากับข้อมูลที่ระบุตวั ตนได้ (เช่น รวมชื่อของคุณกับตำแหน่งทำงภูมิศำสตร์)
ข้อมูลนั้นจะถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลตรำบเท่ำที่ยงั มีกำรรวมข้อมูลกันอยู่
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ข้อมูลส่วนบุคคล Ingram Micro อำจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตำ่ งๆ กัน ("วัตถุประสงค์") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะวัตถุประสงค์ต่อไปนี้












ให้ขอ้ เสนอที่ผใู ้ ช้ร้องขอหรื อซื้อ
ส่งข้อความทางการตลาดเกี่ยวกับข้อเสนอของ Ingram Micro, บริ ษทั ในเครื อ, ผูร้ ับเหมำ และหุ น้ ส่วนธุ รกิจถึงผูใ้ ช้โดยตรง (เช่น ผ่ำนอีเมล) หรื อโดยอ้อม
(เช่น ผ่ำนโฆษณำทำงเว็บไซต์)
เข้าใจความต้องการของผูใ้ ช้เพื่อยกระดับประสบการณลของผูใ้ ช้ที่มีต่อ Ingram Micro, บริ ษทั ในเครื อ, ผูร้ ับเหมำ และหุ น้ ส่วนธุ รกิจ
วิจยั ประสิ ทธิ ผลของเว็บไซตล ตลอดจนผลการดาเนินการทางการตลาด การโฆษณา และการขายของ Ingram Micro, บริ ษทั ในเครื อ, ผูร้ ับเหมำ
และหุ น้ ส่วนธุ รกิจ
เก็บเงินที่ผใู ้ ช้คา้ งชาระให้กบั Ingram Micro
ดาเนินการเกี่ยวกับคาสัง่ ซื้อและการชาระเงินที่ทาผ่านเว็บไซตล
พัฒนาข้อเสนอเพิ่มเติม
ทาการวิจยั และวิเคราะหล
ประมวลผลการสมัครงาน
ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
จัดการความจาเป็ นทางธุ รกิจในแต่ละวัน

เราอาจรวมและเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมมาเข้ากับข้อมูลอื่นที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และยังอาจรวมและเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ขอ้ มูลการใช้งานเพิ่มเติมด้วย
ไม่วา่ จะเป็ นการรวมข้อมูลแบบใด ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้ขอ้ มูลจะเป็ นไปตามข้อกาหนดในคาแถลงความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
นอกจากนี้
เรายังอาจนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บผ่านเว็บไซตลไปใช้สร้างข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม
โดยจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลการใช้งานเพิม่ เติมนี้สามารถระบุตวั ตนได้
รวมทั้งไม่อาจนาไปใช้เพื่อระบุตวั ตนคุณได้โดยง่ายในภายหลัง
ยกเว้นในกรณี ที่ตอ้ งตรวจสอบการทุจริ ตหรื อกฎหมายบังคับไว้
ตัวอย่างเช่น
การเก็บแยกข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมจากข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากที่สร้างข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมจากข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะไม่ดาเนินการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลอีก (กล่ำวคือ ทำให้ขอ้ มูลสำมำรถระบุตวั ตนได้)
แต่เรำอำจรวมและเพิม่ ข้อมูลกำรใช้งำนเพิ่มเติมดังกล่ำวกับข้อมูลกำรใช้งำนเพิ่มเติมอื่น (รวมถึงข้อมูลที่เรำได้จำกบุคคลที่สำม) และใช้ขอ้ มูลนั้นตำมคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัว
6. การเปิ ดเผยข้ อมูล
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลต่อไปนี้
ผูค้ า้ ภายนอก Ingram Micro อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กบั ผูค้ ำ้ ที่มีขอ้ เสนอสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนเรำ
ถ้ำคุณซื้อหรื อเข้ำถึงข้อเสนอสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนเรำ หรื อผ่ำนผูข้ ำยหรื อผูจ้ ดั จำหน่ำยของ Ingram Micro

เช่น เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ผูค้ ำ้

ผูข้ ายหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย Ingram Micro อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ผูข้ ำยหรื อผูจ้ ดั จำหน่ำยที่ซ้ือข้อเสนอที่มีผำ่ นเว็บไซต์ เช่น เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ถ้ำคุณซื้อหรื อเข้ำถึงข้อเสนอสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนผูข้ ำยหรื อผูจ้ ดั จำหน่ำย
ผูใ้ ห้บริ การภายนอก
Ingram
Micro
อำจให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่ให้บริ การดูแลเว็บไซตลและช่วยให้เราบรรลุตามวัตถุประสงคลที่กาหนด
ตัวอย่างบริ การจากบุคคลภายนอก ได้แก่ การให้บริ การลูกค้า การดาเนินการชาระเงิน การสนับสนุนทางอีเมลและรับส่งข้อความ โฮสติ้ง การจัดการ การบารุ งรักษา
การวิเคราะหลขอ้ มูล
การจัดส่งหรื อปฏิบตั ิตามข้อเสนอ
หรื อบริ การอื่นๆ
ที่ได้จากการเอาทลซอรลซ
ทั้งนี้
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บุคคลภายนอกจะมีสิทธิ์ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามความจาเป็ นเพื่อการให้บริ การดังกล่าวเท่านั้น
และจะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกาหนดของคาแถลงความเป็ นส่วนตัวและกฎหมายที่บงั คับใช้
บริ ษทั ในเครื อและหน่วยธุ รกิจของเรา Ingram Micro อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริ ษทั ในเครื อ ไม่วำ่ บริ ษทั นั้นจะมีแบรนด์ “Ingram Micro”
แสดงไว้หรื อไม่ และยังอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยธุ รกิจอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรภำยใต้แบรนด์ Ingram Micro หรื อแบรนด์อื่นๆ ข อ ง เ ร า
โดยบริ ษทั ในเครื อและหน่วยธุ รกิจดังกล่าวจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับคาแถลงความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ผูใ้ ช้คนอื่น
Ingram
Micro
อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผใู ้ ช้รำยอื่นทรำบ
เวลำที่มีกำรโต้ตอบกับบุคคลเหล่ำนั้น
(หรื อขอให้เรำติดต่อกับบุคคลเหล่ำนั้นในนำมของคุณ)
ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ซึ่งรวมถึงกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่ อสำรกับผูใ้ ช้รำยอื่นหรื อกำรเปิ ดให้โพสต์ขอ้ มูลส่วนบุคคลในพื้นที่บนเว็บไซต์ที่ผใู ้ ช้รำยอื่นสำมำรถเข้ำถึงได้
โปรดทรำบว่ำผูใ้ ช้ที่มีสิทธิ์ เข้ำถึงพื้นที่ส่วนนี้สำมำรถอ่ำน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ห รื อข้อมูลอื่น) ที่คุณแสดงได้
การบังคับใช้กฎหมายและความปลอดภัย
Ingram
Micro
อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเจ้ำหน้ำที่บงั คับใช้กฎหมำยหรื อเจ้ำหน้ำที่รัฐอื่นๆ
่
หำกข้อมูลนั้นเกียวพันกับกำรสอบสวนทำงอำญำ
กิจกรรมที่ถูกกล่ำวหำว่ำผิดกฎหมำย
หรื อกำรบังคับใช้กฎหมำย
Ingram
Micro
อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยบังคับหรื ออนุญำต
ไม่วำ่ จะเป็ นไปตำมหมำยเรี ยก
คำสัง่ ศำล
หรื อกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ
หรื อหำกมีเหตุจำเป็ นในกำรใช้หรื อบังคับใช้สิทธิ์ ที่มี อันรวมถึงกำรแก้ต่ำงข้อกล่ำวหำที่มีต่อเรำ ไม่วำ่ จะเป็ นข้อกล่ำวหำที่อำจเกิดขึ้นหรื อเกิดขึ้นจริ ง Ingram Micro
อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หำกเรำเชื่อว่ำมีเหตุจำเป็ นให้ตอ้ งปกป้ องหรื อพิทกั ษ์สิทธิ ทรัพยสิ น ผลประโยชน์ หรื อควำมปลอดภัยของ Ingram Micro
หรื อบุคคลที่สำม หรื อมีเหตุกรณี เร่ งด่วนที่ตอ้ งปกป้ องควำมปลอดภัยของ Ingram Micro พนักงาน หรื อประชาชนทัว่ ไป
การขายหรื อซื้อสิ นทรัพยล หาก Ingram Micro โอนสิ ทธิ์ กำรเป็ นเจ้ำของหรื อสิ ทธิ์ กำรควบคุมส่วนหนึ่งส่วนใดของ Ingram Micro หรื อเว็บไซต์ให้กบั บุคคลที่สำม
ไม่วำ่ จะเป็ นในลักษณะกำรซื้อ
กำรควบรวมกิจกำร
กำรปรับโครงสร้ำงทำงธุ รกิจ
ตลอดจนกำรจำหน่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของธุ รกิจ
ทรัพยลสิน
หรื อหุ น้
(รวมถึงกรณี ที่เชื่อมโยงกับกำรล้มละลำยหรื อกำรดำเนิ นกำรอื่นที่มีลกั ษณะคล้ำยกัน)
เรำอำจโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กบั บุคคลที่สำมดังกล่ำวด้วย
ทั้งนี้
กำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลยังคงต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
7. ความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
Ingram
Micro
ใช้มำตรกำรและระบบกำรควบคุมองค์กำรและเทคนิคในลักษณะซึ่งสมเหตุสมผลในเชิงพำณิ ชย์เพื่อรักษำควำมปลอดภัยและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำกกำรสูญหำย
กำรใช้ในทำงที่ผิด และกำรเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต อย่ำงไรก็ตำม ก ารโอนย้ายหรื อเข้าถึงข้อมูลใดๆ ผ่านทางอินเทอรลเน็ตไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ 100%
ด้วยเหตุน้ ี
ถึงแม้
Ingram
Micro
จะพยำยำมปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ปลอดภัย
แต่เรำไม่สำมำรถยืนยันหรื อรับประกันได้วำ่ ข้อมูลนั้นจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์จำกกำรนำไปใช้ในทำงที่ผิดของแฮกเกอรลหรื อจากการประกอบอาชญากรรมหรื อสิ่ งเลวทรามอื่นๆ
รวมไปถึงเหตุขดั ข้องของคอมพิวเตอรล
ฮารลดแวรล
ซอลตลแวรล
หรื อเครื อข่ายการโทรคมนาคม
Ingram
Micro
จะแจ้งให้คุณทรำบ
หำกเรำพบว่ำมีกำรละเมิดควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนข้อมูลที่สำมำรถระบุตวั ตนคุณ (ตำมคำนิยำมในข้อกฎหมายทั้งระดับรัฐ สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และระหว่างประเทศ)
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เรำเป็ นผูเ้ ก็บหรื อเก็บไว้เพื่อเรำ
กำรเปิ ดเผยที่อยูอ่ ีเมลของคุณให้กบั เรำไม่วำ่ จะด้วยเหตุผลใด
ถือว่ำคุณยินยอมโดยชัดแจ้งที่จะรับกำรแจ้งเตือนทำงอิเล็กทรอนิ กส์จำกเรำในกรณี ที่เกิดเหตุกำรละเมีิดความปลอดภัยดังกล่าวขึ้น
8. การเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
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หากคุณติดต่อขอให้ Ingram Micro อนุญำตให้คุณเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรื อลบข้อมูลนั้นออกจำกระบบและรำยกำรบันทึกของ Ingram Micro
เรำจะใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรที่จะดำเนินกำรตำมคำขอนั้น
โดยจะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กาหนดของคาแถลงความเป็ นส่วนตัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยข้อจากัดทางเทคนิคและ
Ingram
Micro
มีกำรสำรองข้อมูลในระบบ
แม้เรำจะดำเนินกำรลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปแล้ว
แต่ขอ้ มูลนั้นยังอำจคงอยูใ่ นระบบต่อไปอีกสักระยะ และกำรตอบรับคำขอให้ลบข้อมูลไม่ได้หมำยควำมวี่ าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบของ Ingram Micro
โดยสมบูรณ์
หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไข อัปเดต หรื อลบข้อมูลนั้นได้ผา่ นทางเว็บไซตล หรื อติดต่อหาเราตามที่ระบุไว้ในคาแถลงความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
Ingram
Micro
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปฏิเสธคำขอเข้ำถึงหรื อลบข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ต่อไปนี้
(1)
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องไม่บงั คับหรื ออนุญำตให้เปิ ดเผยหรื อลบข้อมูลตำมที่ขอ หรื อ (2) เป็ นคำขอซ้ ำหรื อมีเจตนำเพื่อกลัน่ แกล้ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของ Ingram Micro
แต่เพียงผีู ี้เดียว
หาก Ingram Micro ตัดสิ นใจที่จะไม่เปิ ดเผยหรื อไม่สำมำรถเปิ ดเผยข้อมูลนั้นได้ เรำจะแจ้งเหตุผลให้กบั ผูร้ ้องขอทรำบ
Ingram
Micro
มีสิทธิ์ ที่จะขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผูร้ ้องขอ
เพื่อป้ องกันกำรแอบอ้ำงขอเข้ำถึงข้อมูลโดยมิชอบ

ก่อนที่จะอนุญำตให้เข้ำถึงหรื อดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลนั้น

ทั้งนี้

9. ความถูกต้ อง
คุณจะต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแก่
Ingram
Micro
โดยเรำจะใช้ขอ้ มีู ลที่ได้ตามวัตถุประสงคลที่เก็บรวบรวมหรื อเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
ยกเว้นกรณี ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในคาแถลงความเป็ นส่วนตัว Ingram Micro จะดำเนินกำรตำมสมควรเพื่อตรวจสอบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปัจจุบนั
และเกี่ยวข้องตำมกำรใช้งำนที่เจตนาไว้ในขอบเขตที่จาเป็ นของวัตถุประสงคลดงั กล่าว
10. ระยะเวลาเก็บรักษา
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงคลที่กาหนดไว้ในคาแถลงความเป็ นส่วนตัว
กฎหมายอนุญาต หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ยกเว้นมีเหตุให้ตอ้ งเก็บรักษาต่อไป

11. ข้ อกาหนดเพิม่ เติม
เด็ก
เว็บไซตลน้ ีสร้างขึ้นมาเพื่อผูใ้ ช้งานที่มีอายุ
18
ปี ขึ้นไป
ไม่ได้ร้องขอหรื อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยรู ้ขอ้ เท็จจริ งจำกเด็กอำยุต่ำกว่ำ 13 ปี

ไม่ได้มีข้ ึนเพื่อเด็กอำยุต่ำกว่ำ

13

ปี

Ingram

Micro

ไม่ติดตาม มีเว็บเบราวลเซอรลบางรายและอุปกรณลบางอย่างที่อนุญาตให้คุณเลือกได้วา่ ไม่ตอ้ งการให้ "ติดตำม" เมื่อใช้งำนเว็บไซต์ ในปัจจุบนั เว็บไซต์ของเรำไม่ตอบสนองต่อฟังก์ชนั
"ไม่ติดตำม" กำรเลือกหรื อไม่เลือกฟังก์ชนั ดังกล่ำวไม่มีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรใช้งำนเว็บไซต์ หรื อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากคุณผ่านเว็บไซตล
สิ ทธิ ความเป็ นความส่วนตัวตามกฎหมายแคลิลอรลเนีย
กฎหมายแคลิลอรลเนียกาหนดไว้วา่ ชาวเมืองแคลิลอรลเนียมีสิทธิ์ ที่จะขอให้ธุรกิจกิจการต่างๆ
อธิ บายว่าทางบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงคลดา้ นการตลาดทางตรงอย่างไร ภายใต้กฎหมายแคลิลอรลเนีย "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ชื่อ
เอกสารนีใ้ ช้ ได้ ตั้งแต่ วันที่พิมพ์ : ตุลาคม 25, 2017 Copyright 2017 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็ นความลับและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Ingram Micro Inc.
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ลำยเซ็น ห มา ย เ ลขประกันสังคม ลักษณะทางกายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพทล เลขที่หนังสื อเดินทาง เลขที่ใบขับขี่ เลขที่บตั รประจาตัว (State ID Card)
เลขที่กรมธรรม์ กำรศึกษำ กำรจ้ำงงำน ประวัติกำรทำงำน เลขที่บญั ชี หมำยเลขบัตรเครดิต หมำยเลขบัตรเดบิต หรื อข้อมูลทำงกำรเงินอื่นๆ ข้อมูลทางการแพทยล
หรื อข้อมูลประกันสุ ขภาพ
ทั้งนี้
มีขอ้ ยกเว้นสาหรับข้อกาหนดนี้
ถ้าในนโยบายความเป็ นส่วนตัวอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ เลือกที่จะขอไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคลดา้ นการตลาดทางตรงแก่บุคคลที่สาม
และเจ้าของข้อมูลเลือกที่จะไม่เปิ ดเผย Ingram Micro มีนโยบำยที่อนุญำตให้คุณเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรตลำดทำงตรงแก่บุคคลที่สำม
ดังนั้น
จึงเข้ำข่ำยอยูใ่ นกำรยกเว้นนี้
หำกคุณเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรตลำดทำงตรงแก่บุคคลที่สำม
โปรดติดต่อเราที่
legaldept@ingrammicro.com
สิ ทธิ ความเป็ นความส่วนตัวตามกฎหมายสหภาพยุโรป
บริ ษทั ในเครื อของ
Ingram
Micro
ซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรื อสวิตเซอร์แลนด์เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมและควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำใช้ประมวลผล
หำกคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่บริ ษทั ในเครื อของเรำ โปรดติดต่อกับบริ ษทั นั้น คุณไม่มีสิทธิ์ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บในเซิรลลเวอรลของเราโดยตรง
หากต้องการแก้ไขหรื อลบข้อมูลส่วนบุคคล หรื อต้องการทราบว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณไว้ โปรดติดต่อเราที่ legaldept@ingrammicro.com
เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับหาคุณภายใน 15
วันทำกำร
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จดั เก็บมำจนครบ
5
ปี จะถูกลบทิ้ง
อย่ำงไรก็ตำม
หำกมีขอ้ มูลส่วนบุคคลใดในเอกสำรและไฟล์ที่ทำง Ingram Micro จำเป็ นต้องเก็บรักษำต่อไป เรำจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ ภำยใต้ขอ้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น
เราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบกากับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เว้นแต่จะลบใบกากับภาษีน้ นั ออกจากระบบก่อน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายท้องถิ่น คาแถลงความเป็ นส่วนตัวเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของ Ingram Micro ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกหรื อเกี่ยวกับคุณที่เว็บไซต์น้ ี
แ ม ี้คาแถลงความเป็ นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล แต่โดยทัว่ ไปแล้ว กฎหมายท้องถิ่น กฎระเบียบและข้อบังคับในเขตอานาจศาลที่มีผลบังคับกับ Ingram
Micro ("กฎหมำยท้องถิ่น") อำจมีขอ้ กำหนดที่เข้มงวดกว่ำที่ระบุไว้ในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัว ในกรณี เช่นนี้ Ingram Micro จะต้องยึดตำมข้อกฎหมำยท้องถิ่น
เรำอำจนำนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวบำงอย่ำงมำใช้กบั ข้อกำหนดควำมเป็ นส่วนตัวที่เฉพำะเจำะจงในเขตอำนำจศำลบำงแห่ง
การโอนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดนประเทศ
เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีทรัพยากรอานวยความสะดวกหรื อผูใ้ ห้บริ การ
และการใช้งานเว็บไซตลหรื อการให้ความยินยอมแก่เรา (หำกมีขอ้ บังคับทำงกฎหมำย) ถือว่ำคุณอนุญำตให้มีกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นๆ ที่อยูน่ อกถิ่นที่อยูอ่ าศัย
อันรวมถึงสหรัฐอเมริ กา ซึ่งอาจมีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลแตกต่างไปจากประเทศของคุณ
การโอนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดนประเทศจากสหภาพยุโรป ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรลแลนดล แต่ Ingram Micro
ดำเนินกำรโอนย้ำยหรื อเขี้าถึงข้อมูลในเขตอานาจศาลอื่นๆ
Ingram
Micro
จะใช้
Model
Contractual
Clauses
ที่ได้รับกำรอนุมตั ิในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ
Ingram
Micro
มีนิติบุคคลอยูต่ ำมเขตอำนำจศำลต่ำงๆ
ทัว่ โลก
โดยแต่ละนิติบุคคลมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเก็บรวบรวม ควบคุม หรื อประมวลผลภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ ในนามของ Ingram Micro
ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจำกลูกค้ำอำจอยูใ่ นเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริ กำหรื อประเทศอื่นๆ
ข้อมูลละเอียดอ่อน โปรดอย่าส่งและเปิ ดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรื อชาติพนั ธุ ล ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรื อความเชื่ออื่นๆ สุ ขภาพ
ประวัติอาชญากรรม
หรื อสมาชิกภาพสภาพแรงงาน)
ในหรื อผ่ำนเว็บไซต์น้ ีหรื อถึงเรำ
เว้นแต่วำ่ เรำจะร้องขอหรื อเชิญให้กระทำกำรดังกล่ำว
หำกเป็ นเช่นนั้น
เรำจะทำโดยขอให้คุณแสดงควำมยินยอมอย่ำงชีัดแจ้ง
เว็บไซตลภายนอก
นอกเหนือจากข้อเสนอต่างๆ
แล้ว
เว็บไซตลของเราอาจแสดงลิงกลไปยังเว็บไซตลและบริ การออนไลนลอื่นๆ
คาแถลงความเป็ นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กบั เว็บไซตลและบริ การเหล่านั้น
และแนวปฏิบตั ิดา้ นความเป็ นส่วนตัวอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคาแถลงฉบับนี้
หากคุณให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซตลหรื อบริ การเหล่านั้นไป ข้อมูลของคุณจะอยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซตลและบริ การดังกล่าว Ingram Micro
ขอแนะนำให้คุณอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์หรื อบริ กำรออนไลน์ทุกๆ แห่งที่คุณใช้บริ กำรโดยละเอียด
เอกสารนีใ้ ช้ ได้ ตั้งแต่ วันที่พิมพ์ : ตุลาคม 25, 2017 Copyright 2017 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็ นความลับและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Ingram Micro Inc.
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การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
Ingram
Micro
จะใช้แนวทำงกำรประเมินตนเองในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในคำแถลงฉบับนี้
โดยจะดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวเป็ นระยะว่ำมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน นำเสนออย่ำงชัดเจน นำไปปฏิบตั ิตำม และสำมำรถเข้ำถึงได้
หากคุณเชื่อว่ามีการประมวลผลหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ละเมิดคาแถลงความเป็ นส่วนตัว
Ingram
Micro
ขอให้คุณแจ้งข้อกังวลต่ำงๆ
ที่มีตำมข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ในคำแถลงฉบับนี้
Ingram
Micro
จะสอบสวนและพยำยำมแก้ปัญหำข้อร้องเรี ยนและข้อพิพำทต่ำงๆ
เกี่ยวกับกำรใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การแก้ไขเพิ่มเติม
Ingram
Micro
อำจแก้ไขเพิม่ เติมคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวเป็ นครั้งครำวเพื่อให้ขอ้ กำหนดสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทำงธุ รกิจของเรำ
โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงฝ่ ำยเดียว
หำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ
เรำจะแจ้งให้คุณทรำบโดยโพสต์คำแถลงควำมเป็ นส่วนตีัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซตลน้ ี
โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตั้งแต่วนั ที่
Ingram
Micro
โพสต์คำแถลงฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์
กำรใช้งำนเว็บไซต์หลังจำกที่กำรเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้วถือว่ำคุณยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
คาถาม
หากมีคาถามหรื อข้อสงสัยใดๆ
เกี่ยวกับคาแถลงความเป็ นส่วนตัว
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของ
Ingram
Micro
วิธีที่เรำเก็บรวบรวมหรื อใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ หรื อต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรำที่ https://corp.ingrammicro.com/ContactUs.aspx
หรื อ
legaldept@ingrammicro.com
หากเราจาเป็ นหรื อมีขอ้ กาหนดให้ตอ้ งติดต่อคุณเกี่ยวกับปัญหาหรื อเหตุการณลใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคาแถลงความเป็ นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรื อเว็บไซตลแห่งนี้ เราอาจติดต่อหาคุณทางอีเมล โทรศัพทล หรื อที่อยูไ่ ปรษณี ยตล ามข้อมูลที่บนั ทึกไว้
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