คำแถลงว่ำด้วยควำมเป็ นส่ วนตัวของ Ingram Micro

แก้ ไขครั้งล่ าสุ ด: 15 พฤษภาคม 2018
วัตถุประสงค์และขอบเขต
คำแถลงว่ำด้วยควำมเป็ นส่วนตัวของ Ingram Micro (“คำแถลงควำมเป็ นส่วนตัว”) อธิ บำยถึงวิธีกำรที่บริ ษทั Ingram Micro Inc. ซึ่งตั้งอยูใ่ นมลรัฐเดลำแวร์
และบริ ษทั ต่ำงๆ ที่เรำเป็ นเจ้ำของหรื อควบคุมดูแล (“บริ ษทั ในเครื อ”) (เรี ยกรวมกันว่ำ “Ingram Micro” หรื อ “เรำ”) เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษำ ประมวลผล 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") คำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ยงั ระบุถึงสิ ทธิ์ ของคุณที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคล
Ingram
Micro
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยและผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำรด้ำนไอที
มีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กำและมีบริ ษทั ในเครื ออยูท่ วั่ โลก
(หำกต้องกำรทรำบรำยชื่อบริ ษทั โปรดสอบถำม) Ingram Micro ให้บริ กำรด้ำนซัพพลำยเชนและเทคโนโลยีระหว่ำงประเทศเพื่อรองรับกำรรวมข้อมูลบนระบบคลำวด์
กำรจัดกำรศูนย์ขอ้ มูล โลจิสติกส์ กำรกระจำยเทคโนโลยี วงจรชีวิตอุปกรณ์พกพำ และกำรฝึ กอบรม
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ Ingram Micro ได้ที่เว็บไซต์ของเรำในหน้ำ "เกี่ยวกับเรำ"
Ingram Micro ให้สิทธิ์ แก่คุณในกำรซื้อหรื อเข้ำถึงผลิตภัณฑ์และบริ กำรต่ำงๆ ของ Ingram Micro และผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก ("ข้อเสนอ") ทั้งที่ Ingram Micro
เป็ นผูน้ ำเสนอโดยตรง
รวมทั้งที่ผำ่ นตัวแทนจำหน่ำยและผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำร
ข้อเสนอแต่ละอย่ำงอำจมีนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่บงั คับใช้โดยเฉพำะ
ซึ่งอำจหักล้ำงหรื อเสริ มข้อกำหนดในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
เรำขอแนะนำให้คุณอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของแต่ละข้อเสนอโดยละเอียดก่อนที่จะเข้ำถึงหรื อใช้ขอ้ เสนอนั้น
แม้เรำจะสรุ ปข้อกำหนดสำคัญในคำแถลงไว้ดำ้ นล่ำงนี้แล้ว แต่เรำขอแนะนำให้คุณอ่ำนคำแถลงทั้งฉบับ
•
•

•
•
•

เนื่องจำกแต่ละข้อเสนออำจมีนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวเฉพำะที่ไม่เหมือนกัน
คุณจึงควรอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของแต่ละข้อเสนอโดยละเอียดก่อนที่จะเข้ำถึงหรื อใช้ขอ้ เสนอนั้น
เรำอำจเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ จำกคุณผ่ำนแหล่งข้อมูลหลำยช่องทำง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บจำกคุณทั้งทำงออนไลน์และออฟไลน์
นอกจำกนี้
เรำอำจรวมข้อมูลดังกล่ำวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ได้มำจำกแหล่งอื่นๆ
เช่น
บริ ษทั ในเครื อ
ข้อมูลที่เผยแพร่ สู่สำธำรณะ
ิ
(รวมถึงข้อมูลที่ได้จำกโปรไฟล์ของคุณในโซเชียลมีเดีย) ตลอดจนข้อมูลที่ได้จำกบุคคลที่สำม
เรำจะไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นตำมที่ระบุไว้ในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ในกรณี ที่เป็ นไปได้
เรำจะปฏิบตั ิตำมกำรปฏิเสธของคุณเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลบำงอย่ำงตำมข้อกำหนดในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวนี้
เช่น
เมื่อคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลทำงกำรตลำดจำกเรำ หรื อขอให้เรำลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เรำใช้ระบบกำรควบคุมองค์กรและเทคนิคที่เหมำะสมเพื่อรักษำควำมปลอดภัยและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
แต่เรำไม่สำมำรถยืนยันหรื อรับประกันได้วำ่ ข้อมูลนั้นจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์จำกกำรนำไปใช้ในทำงที่ผิดของแฮกเกอร์หรื อจำกกำรประกอบอำชญำกรรมหรื อสิ่ งเลวทร
ำม

1. หลักปฏิบัตทิ วั่ ไปในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
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เรำจะดำเนินกำรเก็บรวบรวม เก็บรักษำ ประมวลผล และโอนข้อมูลตำมนโยบำยของ Ingram Micro ตลอดจนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งระดับรัฐ
สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และระหว่ำงประเทศ
หลักปฏิบตั ิของ Ingram Micro ในด้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีดงั นี้ (1) เรำจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงชอบธรรมและถูกต้องตำมกฎหมำย (2)
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมตำมวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำยและเฉพำะเจำะจงเท่ำนั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง (3) Ingram
Micro จะเก็บเฉพำะข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำนำไปใช้ มีควำมเกี่ยวพัน และไม่เกินกว่ำที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Ingram Micro
เก็บรวบรวมจะต้องถูกต้อง
และในกรณี จำเป็ น
จะต้องมีกำรอัปเดตข้อมูลนั้นให้เป็ นปัจจุบนั จนสุ ดควำมสำมำรถที่จะทำได้
(5)
ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับกำรคุม้ ครองจำกกำรเข้ำถึงและประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยใช้ระบบกำรควบคุมองค์กำรและเทคนิคที่เหมำะสม (6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่
Ingram Micro เป็ นผูร้ วบรวมจะถูกเก็บไว้ในรู ปแบบข้อมูลที่สำมำรถระบุตวั ตนได้ โดยจะต้องเก็บไว้เป็ นระยะเวลำไม่เกินกว่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ที่เก็บข้อมูลนั้นมำ
หำก
Ingram
Micro
มีส่วนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัว
เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึงข้อเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ในกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ และบุคคลที่เรำส่งข้อมูลนี้ไปให้
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
Ingram Micro อำจเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำกหลำกหลำยแหล่ง อำทิ เก็บจำกคุณโดยตรง หรื อเก็บจำกผูใ้ ช้คนอื่น ตัวแทนจำหน่ำยและผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำร
ผูค้ ำ้ และผูใ้ ห้บริ กำรของเรำ บริ ษทั ภำยนอกที่ให้บริ กำรข้อมูล บริ ษทั ในเครื อ และจำกกำรดำเนินกำรเว็บไซต์
"ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ Ingram Micro เก็บรวบรวม ได้แก่
• ชื่อนำมสกุล
• ที่อยูจ่ ดั ส่งหรื อเรี ยกเก็บเงิน
• ข้อมูลบัตรเครดิตและกำรชำระเงิน
• หมำยเลขบัตรประจำตัวที่รัฐบำลเป็ นผูอ้ อก
• ที่อยูอ่ ีเมล
• หมำยเลขโทรศัพท์
• ข้อมูลและประวัติกำรซื้อ
• หมำยเลขบัญชี
• ประวัติส่วนตัวหรื อประวัติกำรทำงำน และ
• ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนที่ใช้เข้ำถึงเว็บไซต์ของเรำ
Ingram Micro จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
ข้อมูลที่คุณยินดีให้โดยสมัครใจ
เรำอำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกคุณ
หำกคุณยินยอมให้ขอ้ มูลนั้นแก่เรำ
เช่น
เมื่อคุณติดต่อกับเรำทำงโทรศัพท์หรื อผ่ำนทำงเว็บไซต์โดยกำรอีเมล
แชทออนไลน์
หรื อลงทะเบียนบัญชีออนไลน์เพื่อเข้ำถึงข้อเสนอของเรำ
ตลอดจนกำรสมัครเข้ำร่ วมอีเวนต์หรื อกำรฝึ กอบรม ซื้อข้อเสนอ ถำมคำถำม พยำยำมแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเว็บไซต์หรื อข้อเสนอ ส่งใบสมัครงำน หรื อส่งควำมคิดเห็นและข้อติชม
หำกมีกำรร้องขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เรำจะแจ้งให้คุณทรำบอย่ำงชัดเจนถึงควำมต้องกำรนี้ ตลอดจนระบุเหตุผลในกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว
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ข้อมูลที่เรำเก็บโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ เรำอำจเก็บข้อมูลบำงอย่ำงจำกอุปกรณ์ที่คุณใช้งำนโดยอัตโนมัติ ในบำงประเทศ อำทิ ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป
ข้อมูลนี้ถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เรำเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติอำจมีขอ้ มูลอย่ำงเช่น ที่อยู่ IP, ประเภทอุปกรณ์, หมำยเลขประจำเครื่ อง, ประเภทเบรำว์เซอร์, ที่อยู่ MAC, ที่ต้ งั ทำงภูมิศำสตร์โดยคร่ ำว
(เช่น ประเทศหรื อเมือง) และข้อมูลทำงเทคนิคอื่นๆ เรำยังอำจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบกำรใช้งำนของอุปกรณ์กบั เว็บไซต์ เช่น หน้ำที่เข้ำถึง และลิงก์ที่คลิก
ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้เรำเข้ำใจผูใ้ ช้งำนเว็บไซต์มำกขึ้น รู ้วำ่ ผูใ้ ช้สนใจเนื้อหำใดในเว็บไซต์ และเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้จำกที่ใด เรำใช้ขอ้ มูลนี้ในกำรวิเครำะห์เพื่อวัตถุประสงค์ภำยในองค์กร
และเพื่อปรับปรุ งคุณภำพของเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
ข้อมูลบำงอย่ำงอำจเก็บโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีกำรติดตำมที่คล้ำยคลึงกัน ดังที่อธิ บำยไว้ในหัวข้อ "คุกกี้และข้อมูลกำรใช้งำนเว็บไซต์อื่นๆ" ด้ำนล่ำง
จำกผูใ้ ช้คนอื่น เรำอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำกผูใ้ ช้เว็บไซต์รำยอื่น เมื่อผูใ้ ช้ดงั กล่ำวให้ขอ้ มูลแก่เรำ เช่น เรำอำจได้รับข้อมูลเมื่อผูใ้ ช้ติดต่อคุณหรื อเรำผ่ำนทำงเว็บไซต์
จำกตัวแทนจำหน่ำยและผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำร เรำอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกตัวแทนจำหน่ำยและผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำรที่ซ้ือข้อเสนอจำกเรำและมอบข้อเสนอนั้นแก่คุณ
จำกผูค้ ำ้ ของเรำ เรำอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกผูค้ ำ้ ภำยนอกที่มีขอ้ เสนอสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนเรำ
จำกผูใ้ ห้บริ กำรข้อมูลภำยนอก Ingram Micro ยังอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลที่สำมที่ได้รับหรื อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และมีสิทธิ์ ให้ขอ้ มูลนั้นแก่เรำ
Ingram
Micro
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้กต็ ่อเมื่อเรำตรวจสอบแล้วว่ำบุคคลที่สำมดังกล่ำวได้รับคำยินยอมจำกคุณ
หรื อได้รับอนุญำตหรื อมีควำมจำเป็ นทำงกฎหมำยที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เรำ
เช่น
ถ้ำคุณลงทะเบียนเว็บไซต์โดยใช้บริ กำรของบุคคลที่สำมหรื อผ่ำนเว็บไซต์หรื อบริ กำรของบุคคลที่สำม
เรำจะได้รับข้อมูลที่คุณให้แก่บุคคลที่สำมไปเพื่อใช้สร้ำงบัญชีของคุณในเว็บไซต์ของเรำ เรำยังอำจทำสัญญำกับบุคคลที่สำมที่ประกอบธุ รกิจในกำรจัดหำข้อมูลให้กบั บริ ษทั ต่ำงๆ เช่น
บริ ษทั เรำ
เพื่อยืนยันข้อมูลบำงอย่ำงเกี่ยวกับคุณหรื อเพื่อขอข้อมูล
เรำอำจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้จำกบุคคลที่สำมนอกเว็บไซต์ตำมข้อกำหนดที่ตกลงไว้
และเรำอำจได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณมำจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะ เช่น ฐำนข้อมูลของรัฐบำลหรื อข้อมูลอื่นๆ ที่อยูใ่ นโดเมนสำธำรณะ

3. คุกกีแ้ ละข้ อมูลการใช้ งานเว็บไซต์ อนื่ ๆ
เว็บไซต์อำจตรวจดูและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรเข้ำถึง
และเทคโนโลยีกำรติดตำมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่นๆ

ใช้

และโต้ตอบกับเว็บไซต์โดยอัตโนมัติผำ่ นทำง

"คุกกี้",

"แฟลช",

"เว็บบีคอน"

"คุกกี้" เป็ นไฟล์ขอ้ ควำมขนำดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผูใ้ ช้ คุกกี้ช่วยให้เรำเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ประเภทเบรำว์เซอร์ เวลำที่ใช้งำนเว็บไซต์ เพจที่เปิ ดดู และค่ำกำหนดภำษำ
เรำและผูใ้ ช้บริ กำรใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นควำมปลอดภัย ตลอดจนช่วยในกำรนำทำงไปส่วนต่ำงๆ ของเว็บไซต์ แสดงข้อมูลได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
และปรับเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรใช้งำนเว็บไซต์ให้ตรงตำมควำมสนใจของคุณ
โดยทัว่ ไปแล้ว คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์แบ่งออกเป็ นประเภทต่ำงๆ ดังนี้
•

คุกกี้ที่จำเป็ นอย่ำงยิ่ง คุกกี้เหล่ำนี้เป็ นคุกกี้ที่จำเป็ นในกำรดำเนินกำรเว็บไซต์ เช่น คุกกี้ที่ช่วยในกำรเข้ำสู่ ระบบพื้นที่ปลอดภัยในเว็บไซต์ หรื อใช้รถเข็นซื้อสิ นค้ำ

เอกสารนีใ้ ช้ ได้ ตั้งแต่ วันที่พิมพ์ : พฤษภาคม 4, 2018 Copyright 2017 Ingram Micro Inc.
ข้ อมูลทั้งหมดถือเป็ นความลับและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Ingram Micro Inc.
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•

คุกกี้วิเครำะห์
ิ
/ตรวจสอบประสิ ทธิ ภำพ
คุกกี้เหล่ำนี้มีประโยชน์ในกำรวิเครำะห์กำรใช้งำนเว็บไซต์และตรวจสอบประสิ ทธิ ภำพ
เพื่อให้เรำนำไปปรับปรุ งประสบกำรณ์กำรใช้งำนเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
โดยคุกกี้จะช่วยเรำปรับเปลี่ยนเนื้อหำของเว็บไซต์ให้ตรงตำมควำมสนใจของผูใ้ ช้และระบุเวลำที่เว็บไซต์เกิดปัญหำทำงเทคนิคขึ้น
และเรำอำจใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อรวบรวมรำยงำนสำหรับวิเครำะห์กำรใช้งำนเว็บไซต์ ปัญหำที่พบบ่อย และวิธีปรับปรุ งเว็บไซต์ให้ดียงิ่ ขึ้น

•

คุกกี้ติดตำม/ฟังก์ชนั คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรำจดจำผูใ้ ช้ที่กลับมำเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก โดยจะติดตำมดูวำ่ ผูใ้ ช้เว็บไซต์มำจำกที่ใด เครื่ องมือค้นหำที่ใช้ ลิงก์ที่คลิก
คียเ์ วิร์ดที่ใช้
และสถำนที่ที่เข้ำถึงเว็บไซต์ดว้ ยกำรจับคู่ตวั ระบุขอ้ มูลที่สร้ำงขึ้นแบบสุุ่มโดยไม่ระบุชื่อ
วิธีตรวจสอบข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้เรำสำมำรถปรับปรุ งเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

•

คุกกี้กำหนดเป้ ำหมำย
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์
เพจที่คุณเปิ ดดู
เรำจะใช้ขอ้ มูลนี้แสดงเนื้อหำเว็บไซต์และโฆษณำที่ตรงตำมควำมสนใจของคุณ และอำจเปิ ดเผยข้อมูลนี้ให้กบั บุคคลที่สำมเพื่อกำรนี้

•

คุกกี้ชวั่ ครำว
คุกกี้น้ ีจะใช้
"ในเซสชัน"
ทุกครั้งที่คุณเข้ำใช้เว็บไซต์
ซึ่งจะหมดอำยุไปเองเมื่อคุณออกจำกเว็บไซต์หรื อหลังจำกนั้นไม่นำน
ระบบจะไม่เก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์โดยถำวร และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ คุกกี้น้ ีมีประโยชน์โดยช่วยลดกำรเสี ยเวลำโอนข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์ เน็ต
คุณสำมำรถลบหรื อปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ประภทนี้ได้ แต่จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภำพกำรใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ คุกกี้เหล่ำนี้ยงั ทำหน้ำที่ประทับเวลำที่คุณเข้ำออกเว็บไซต์อีกด้วย

•

คุกกี้ถำวร
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกเก็บไว้ในอุปกรณ์ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ (บำงครั้งก็เป็ นชัว่ โมง เป็ นปี หรื อนำนกว่ำนั้น) และจะไม่ถูกลบทิ้ง
แม้ปิดเบรำว์เซอร์ไปแล้ว คุกกี้ถำวรมีประโยชน์ในกำรจดจำว่ำคุณเป็ นใครในกรณี ที่คน้ ดูเว็บไซต์มำกกว่ำหนึ่งเซสชัน เช่น คุกกี้น้ ีจะเก็บบันทึกภำษำที่คุณใช้ในเว็บไซต์
เพื่อจดจำสำหรับครั้งต่อไปที่เข้ำใช้งำน

และลิงก์ที่คุณติดตำม

คุณมีสิทธิ์ เลือกหรื อปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ได้
เบรำว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ
แต่คุณสำมำรถแก้ไขกำรตั้งค่ำเบรำว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หำกต้องกำร
หำกคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้
เบรำว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญำตให้คุณดำเนินกำรต่อไปนี้
(1)
เปลี่ยนกำรตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ เพื่อแจ้งเตือนเวลำที่ได้รับคุกกี้
ซึ่งคุณมีสิทธิ์ เลือกว่ำจะยอมรับคุกกี้น้ นั หรื อไม่
(2)
ปิ ดใช้งำนคุกกี้ที่มีอยู่
หรื อ
(3)
ตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ
อย่ำงไรก็ตำม
โปรดทรำบว่ำหำกคุณปิ ดใช้งำนหรื อปฏิเสธคุกกี้ ฟี เจอร์และบริ กำรบำงอย่ำงในเว็บไซต์อำจทำงำนไม่สมบูรณ์ เพรำะเรำไม่อำจจดจำและเชื่อมโยงคุณกับบัญชีที่คุณมีได้ นอกจำกนี้
ข้อเสนอต่ำงๆ ในเว็บไซต์อำจไม่เกี่ยวข้องหรื อตรงตำมควำมสนใจของคุณ
"คุกกี้แฟลช" เป็ นไฟล์ที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกับคุกกี้ ต่ำงกันที่คุกกี้แฟลชสำมำรถเก็บข้อมูลที่ซบั ซ้อนกว่ำ เทคโนโลยี Adobe Flash (รวมทั้ง Flash Local Stored
Object
("Flash
LSO")
ประกอบกับเทคโนโลยีอื่นๆ
ช่วยให้เรำแสดงข้อมูลที่ตรงตำมควำมสนใจของคุณมำกขึ้น
ทำให้กำรเข้ำถึงและใช้งำนเว็บไซต์อย่ำงต่อเนื่องทำได้สะดวก ทั้งยังเก็บบันทึกข้อมูลกำรใช้งำนเว็บไซต์ของคุณ หำกไม่ตอ้ งกำรเก็บ 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
และ (สำหรับ Flash Player 8 ขึ้นไป) วิธีบล็อก Flash LSO ที่โอเปอร์ เรเตอร์ของหน้ำเพจที่คุณใช้งำนอยูไ่ ม่จดั ส่ง) โปรดทรำบว่ำกำรตั้งค่ำ Flash Player
จำกัดหรื อควบคุมกำรยอมรับ Flash LSO ที่อำจลดหรื อขัดขวำงกำรทำงำนของแอปพลิเคชัน Flash บำงตัว ซึ่งอำจรวมถึงแอปพลิเคชัน Flash
ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรื อเนื้อหำออนไลน์ของเรำ
"เว็บบีคอน"
(หรื อเรี ยกว่ำ
"เคลียร์พิกเซล"
หรื อ
"พิกเซลแท็ก")
ประกอบด้วยภำพอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังไว้ในอินเทอร์ เฟสเว็บไซต์
ช่วยให้เรำจดจำเวลำที่คุณเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ส่วนนั้น
และยังอำจใช้เชื่อมโยงกับหน้ำเพจต่ำงๆ
และอีเมลรู ปแบบ
HTML
เป็ นต้น
รวมไปถึงติดตำมกำรดำเนินกำรของผูใ้ ช้เว็บไซต์แลผูร้ ับอีเมล วัดควำมสำเร็ จของโฆษณำทำงกำรตลำด และรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรใช้งำนเว็บไซต์และอัตรำกำรตอบกลับ
เอกสารนีใ้ ช้ ได้ ตั้งแต่ วันที่พิมพ์ : พฤษภาคม 4, 2018 Copyright 2017 Ingram Micro Inc.
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โปรดทรำบว่ำคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ครอบคลุมกำรใช้คุกกี้หรื อเทคโนโลยีติดตำมอื่นๆ ที่ทำโดยผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกของ Ingram Micro Ingram Micro
ไม่มีสิทธิ์ เข้ำถึงหรื อควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สำม ผูใ้ ห้บริ กำรของ Ingram Micro อำจใช้คุกกี้ถำวรเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรโฆษณำและกระตุน้ ให้ลูกค้ำกลับมำเลือกซื้อสิ นค้ำ
เรำอำจรวมข้อมูลที่ได้จำกคุกกี้ของบุุคคลที่สำมเข้ำกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ Ingram Micro และจะใช้ขอ้ มูลนั้นตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำแถลงฉบับนี้
4. การใช้ ข้อมูล
Ingram
Micro
ซึ่งรวมถึงกำรใช้ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุ งข้อมูลและปรับเปลี่ยนให้ตรงกับประสบกำรณ์กำรใช้งำนของคุณ
แจ้งข่ำวสำรข้อมูลผลิตภัณฑ์และบัญชี

จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บมำเพื่อดำเนินธุ รกิจและให้ขอ้ เสนอต่อคุณ
เรำอำจใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อติดต่อสื่ อสำรกับคุณ
เช่น

Ingram Micro อำจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ กัน ("วัตถุประสงค์") ได้แก่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ให้บริ กำร รักษำ และปรับปรุ งเว็บไซต์และข้อเสนอ รวมทั้งเพื่อดำเนินฟังก์ชนั กำรทำงำนและฟี เจอร์บำงอย่ำงของเว็บไซต์
เข้ำใจควำมต้องกำรของผูใ้ ช้เพื่อยกระดับประสบกำรณ์ของผูใ้ ช้ที่มีต่อ Ingram Micro, บริ ษทั ในเครื อ, ผูร้ ับเหมำ และหุ น้ ส่วนธุ รกิจ
วิจยั และวิเครำะห์ประสิ ทธิ ผลของเว็บไซต์ ตลอดจนผลกำรดำเนินกำรทำงกำรตลำด กำรโฆษณำ และกำรขำยของ Ingram Micro, บริ ษทั ในเครื อ, ผูร้ ับเหมำ
และหุ น้ ส่วนธุ รกิจ
เก็บเงินที่ลูกค้ำค้ำงชำระให้กบั Ingram Micro
ดำเนินกำรเกี่ยวกับคำสัง่ ซื้อและกำรชำระเงินที่ทำผ่ำนเว็บไซต์
พัฒนำข้อเสนอเพิ่มเติม
ประมวลผลกำรสมัครงำน
ปฏิบตั ิตำมข้อบังคับทำงกฎหมำยหรื อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมำยของหน่วยงำนรัฐ (รวมถึงข้อกำหนดด้ำนควำมมัน่ คงของชำติหรื อกำรบังคับใช้ทำงกฎหมำย)
จัดกำรควำมจำเป็ นทำงธุ รกิจในแต่ละวัน
กำหนดให้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรใช้งำนและกฎหมำยที่มีผลบังคับ
ฟ้ องร้องและ/หรื อให้กำรต่อศำล อนุญำโตตุลำกำร หรื อกระบวนกำรพิจำรณำตำมกฎหมำยอื่นๆ
ติดต่อกับคุณโดยตรงด้วยวิธีกำรส่งจดหมำยข่ำว โปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษ หรื อข้อมูลเกี่ยวสิ นค้ำและบริ กำรใหม่อย่ำงต่อเนื่องตำมช่องทำงกำรตลำดที่คุณเลือก
คุณมีสิทธิ์ ยกเลิกกำรรับข่ำวสำรทำงกำรตลำดได้โดยคลิก "ยกเลิกกำรรับข่ำวสำร" ที่ดำ้ นล่ำงของอีเมล หรื อติดต่อเรำตำมรำยละเอียดใน "คำถำมและข้อมูลติดต่อ"
ด้ำนล่ำง
ติดต่อกับคุณโดยตรงทำงโทรศัพท์เพื่อตอบข้อซักถำมหรื อควำมคิดเห็นที่ได้รับผ่ำนทำงเว็บไซต์
โซเชียลมีเดีย
หรื อช่องทำงออนไลน์อื่นๆ
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหำด้ำนบัญชีหรื อเว็บไซต์ และเพื่อให้บริ กำรลูกค้ำ
แสดงโฆษณำให้คุณชม
ตลอดจนช่วยผูโ้ ฆษณำและผูเ้ ผยแพร่ จดั กำรและแสดงโฆษณำบนเว็บไซต์ของเรำหรื อเว็บไซต์ของบุคคลที่สำม
และปรับเปลี่ยนโฆษณำตำมควำมสนใจและประวัติกำรค้นหำของคุณ หำกต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณำและสิ ทธิ์ ในกำรควบคุม โปรดอ่ำนหัวข้อ
"คุกกี้และข้อมูลกำรใช้งำนเว็บไซต์อื่นๆ"
รวบรวมสถิติผลรวมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรและใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ และเพื่อทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิ่ งที่ผใู ้ ช้งำนเว็บไซต์สนใจ
เหตุผลอื่นๆ: ดำเนินงำนด้ำนธุ รกิจอันชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนงำนด้ำนอื่นๆ ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งเรำจะแจ้งให้คุณทรำบ

เรำอำจรวมและเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรำรวบรวมมำเข้ำกับข้อมูลอื่นที่ได้รับจำกบุคคลที่สำม
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นอกจำกนี้ เรำยังอำจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บผ่ำนเว็บไซต์ไปใช้สร้ำงข้อมูลแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อ โดยมีวิธีป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อนี้สำมำรถระบุตวั ตนได้
รวมทั้งไม่อำจนำไปใช้เพื่อระบุตวั ตนคุณได้ในภำยหลัง ตัวอย่ำงเช่น กำรเก็บแยกข้อมูลแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อจำกข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเปิ ดเผยข้ อมูล
เรำจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำยินยอมจำกคุณหรื อตำมควำมจำเป็ น
เพื่อดำเนินธุ รกรรมหรื อมอบข้อเสนอให้ตำมที่คุณร้องขอหรื ออนุญำต
และจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ผูค้ ำ้
ตัวแทนจำหน่ำย
และผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำรที่เป็ นบุคคลที่สำม
ตลอดจนบริ ษทั ในเครื อ
และหน่วยธุ รกิจต่ำงๆ
ในกรณี ที่กฎหมำยกำหนดหรื อเพื่อดำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย
เพื่อคุม้ ครองลูกค้ำ
ปกป้ องชีวิต
รักษำควำมปลอดภัยให้กบั ข้อเสนอสิ นค้ำและบริ กำร
และคุม้ ครองสิ ทธิ์ และทรัพย์สินของ Ingram Micro
เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลต่อไปนี้
ผูค้ ำ้
Ingram Micro อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กบั ผูค้ ำ้ ที่มีขอ้ เสนอสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนเรำ
ถ้ำคุณซื้อหรื อเข้ำถึงข้อเสนอสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนเรำ
หรื อผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยหรื อผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำรของ
และในกรณี ที่ผคู ้ ำ้ รำยนั้นกำหนดให้มีกำรยืนยันกำรซื้อข้อเสนอเพื่อบันทึกข้อเสนอนั้น

เช่น

เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ผูค้ ำ้
Ingram
Micro

ตัวแทนจำหน่ำยและผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำร Ingram Micro อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ตัวแทนจำหน่ำยหรื อผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำรที่ซ้ือข้อเสนอที่มีผำ่ นเว็บไซต์ เช่น
เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ถ้ำคุณซื้อหรื อเข้ำถึงข้อเสนอสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยหรื อผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำร
และตัวแทนจำหน่ำยหรื อผูก้ ระจำยสิ นค้ำ/บริ กำรดังกล่ำวนำเครื่ องมือและบริ กำรสำหรับกำรจัดจำหน่ำยของเรำไปใช้
ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
Ingram
Micro
อำจให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอกที่ให้บริ กำรดูแลเว็บไซต์และช่วยให้เรำบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ตัวอย่ำงบริ กำรจำกบุคคลภำยนอก ได้แก่ กำรให้บริ กำรลูกค้ำ กำรดำเนินกำรชำระเงิน กำรสนับสนุนทำงอีเมลและรับส่งข้อควำม โฮสติ้ง กำรจัดกำร กำรบำรุ งรักษำ
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
กำรจัดส่งหรื อปฏิบตั ิตำมข้อเสนอ
หรื อบริ กำรอื่นๆ
ที่ได้จำกกำรเอำท์ซอร์ซ
ทั้งนี้
บุคคลภำยนอกจะมีสิทธิ์ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตำมควำมจำเป็ นเพื่อกำรให้บริ กำรดังกล่ำวเท่ำนั้น
และจะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อกำหนดของคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวและกฎหมำยที่บงั คับใช้ หำกต้องกำรทรำบรำยชื่อผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก โปรดติดต่อเรำ
บริ ษทั ในเครื อและหน่วยธุ รกิจของเรำ Ingram Micro อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริ ษทั ในเครื อ ไม่วำ่ บริ ษทั นั้นจะมีแบรนด์ “Ingram Micro”
แสดงไว้หรื อไม่ และยังอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยธุ รกิจอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรภำยใต้แบรนด์ Ingram Micro หรื อแบรนด์อื่นๆ ของเรำ
โดยบริ ษทั ในเครื อและหน่วยธุ รกิจดังกล่ำวจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ผูใ้ ช้คนอื่น
Ingram
Micro
อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผใู ้ ช้รำยอื่นทรำบ
เวลำที่มีกำรโต้ตอบกับบุคคลเหล่ำนั้น
(หรื อขอให้เรำติดต่อกับบุคคลเหล่ำนั้นในนำมของคุณ)
ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ซึ่งรวมถึงกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่ อสำรกับผูใ้ ช้รำยอื่นหรื อกำรเปิ ดให้โพสต์ขอ้ มูลส่วนบุคคลในพื้นที่บนเว็บไซต์ที่ผใู ้ ช้รำยอื่นสำมำรถเข้ำถึงได้
โปรดทรำบว่ำผูใ้ ช้ที่มีสิทธิ์ เข้ำถึงพื้นที่ส่วนนี้สำมำรถอ่ำน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (หรื อข้อมูลอื่น) ที่คุณแสดงได้
กำรบังคับใช้กฎหมำยและควำมปลอดภัย Ingram Micro อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนด้ำนกฎระเบียบ ศำล
เจ้ำหน้ำที่รัฐ หรื อบุคคลที่สำม หำกเรำเชื่อว่ำมีควำมจำเป็ นต้องเปิ ดผลข้อมูลนั้น (1) เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบ (2) เพื่อใช้ อ้ำง หรื อปกป้ องสิ ทธิ์ ตำมกฎหมำย (3)
เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์สำคัญยิ่งของคุณหรื อผูอ้ ื่น
เอกสารนีใ้ ช้ ได้ ตั้งแต่ วันที่พิมพ์ : พฤษภาคม 4, 2018 Copyright 2017 Ingram Micro Inc.
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กำรขำยหรื อซื้อสิ นทรัพย์
หำก
Ingram
Micro
โอนสิ ทธิ์ กำรเป็ นเจ้ำของหรื อสิ ทธิ์ กำรควบคุมส่วนหนึ่งส่วนใดของ
Ingram
Micro
หรื อเว็บไซต์ให้กบั ผูซ้ ้ือจริ งหรื อผูซ้ ้ือคำดหวัง ไม่วำ่ จะเป็ นในลักษณะกำรซื้อ กำรควบรวมกิจกำร กำรปรับโครงสร้ำงทำงธุ รกิจ ตลอดจนกำรจำหน่ำยส่วนหนึ่งส่วนใดของธุ รกิจ
ทรัพย์สิน หรื อหุ น้ (รวมถึงกรณี ที่เชื่อมโยงกับกำรล้มละลำยหรื อกำรดำเนิ นกำรอื่นที่มีลกั ษณะคล้ำยกัน) เรำอำจโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กบั ผูซ้ ้ือดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้
กำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลยังคงต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
บุคคลอื่นๆ เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กบั บุคคลอื่น หำกได้รับคำยินยอมจำกคุณ
และอำจเปิ ดเผยข้อมูลแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อให้กบั บุคคลที่สำมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
และข้อมูลกำรดูเว็บไซต์ที่เรำเก็บรวบรวมมำจำกกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของเรำ
เรำจะเปิ ดเผยข้อมูลนี้เฉพำะกรณี ที่ได้อธิ บำยไว้ขำ้ งต้น

ด้วย

ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตวั ตนคุณ แต่อำจมีขอ้ มูลกำรใช้งำน ข้อมูลด้ำนเทคนิค
หำกมีขอ้ บังคับทำงกฎหมำยที่ถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล

6. ข้ อมูลความเป็ นส่ วนตัวอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ
ข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวอื่นๆ ที่พึงทรำบ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
Ingram
Micro
ใช้มำตรกำรและระบบกำรควบคุมองค์กำรและเทคนิคที่เหมำะสมเพื่อรักษำควำมปลอดภัยและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำกกำรสูญหำย
กำรใช้ในทำงที่ผิด
และกำรเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต เช่น กำรควบคุมกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้อย่ำงรัดกุด โครงสร้ำงเครื อข่ำยแบบแยกส่วน และนโยบำยและกำรฝึ กอบรมพนักงำนอย่ำงครอบคลุม
อย่ำงไรก็ตำม กำรโอนย้ำยหรื อเข้ำถึงข้อมูลใดๆ ผ่ำนทำงอินเทอร์ เน็ตไม่อำจรับประกันควำมปลอดภัยได้ 100% ด้วยเหตุน้ ี ถึงแม้ Ingram Micro
จะพยำยำมปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ปลอดภัย
แต่เรำไม่สำมำรถยืนยันหรื อรับประกันได้วำ่ ข้อมูลนั้นจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์จำกกำรนำไปใช้ในทำงที่ผิดของแฮกเกอร์หรื อจำกกำรประกอบอำชญำกรรมหรื อสิ่ งเลวทรำมอื่นๆ
รวมไปถึงเหตุขดั ข้องของคอมพิวเตอร์
ฮำร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
หรื อเครื อข่ำยกำรโทรคมนำคม
Ingram
Micro
จะแจ้งให้คุณทรำบ
หำกเรำพบว่ำมีกำรละเมิดควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนข้อมูลที่สำมำรถระบุตวั ตนคุณ (ตำมคำนิยำมในข้อกฎหมำยทั้งระดับรัฐ สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และระหว่ำงประเทศ)
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เรำเป็ นผูเ้ ก็บหรื อเก็บไว้เพื่อเรำ ตำมข้อกฎหมำยที่บงั คับใช้
มูลฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(เฉพำะผูใ้ ช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่ำนั้น)
มูลฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ งใช้และบริ บทที่เก็บข้อมูล

หำกคุณมำจำกประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป

โดยปกติแล้ว เรำจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำกคุณเฉพำะในกรณี ที่ (1) เรำจำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลนั้นเพื่อทำสัญญำกับคุณ (เช่น ทำสัญญำกำรซื้อข้อเสนอสิ นค้ำและบริ กำร) (2)
กำรประมวลผลข้อมูลเป็ นไปเพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำย
และไม่ขดั กับสิ ทธิ์ ของคุณ
หรื อ
(3)
เรำได้รับคำยินยอมจำกคุณ
ในบำงกรณี
เรำอำจมีหน้ำที่ทำงกฎหมำยที่ตอ้ งเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำกคุณ หรื อจำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลนั้นเพื่อคุุ้มครองผลประโยชน์สำคัญยิ่งของคุณหรื อของบุคคลอื่น
ถ้ำเรำขอข้อมูลส่วนบุคคลจำกคุณเพื่อปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยหรื อเพื่อทำสัญญำกับคุณ
เรำจะระบุอย่ำงชัดเจนและแจ้งให้ทรำบว่ำกำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็ นข้อบังคับหรื อไม่ (รวมถึงผลที่ตำมมำ หำกคุณปฏิเสธที่จะไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล)
ในกรณี ที่เรำเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำยของเรำ
โดยปกติแล้วจะเป็ นไปเพื่อควบคุมดำเนินกำรแพลตฟอร์มและติดต่อสื่ อสำรกับคุณตำมที่จำเป็ นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะให้บริ กำรและข้อเสนอแก่คุณ
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(หรื อของบุคคลที่สำม)

คำแถลงว่ำด้วยควำมเป็ นส่ วนตัวของ Ingram Micro

และเพื่อประโยชน์เชิงพำณิ ชย์ที่ชอบด้วยกฎหมำย เช่น ตอบข้อซักถำม ปรับปรุ งแพลตฟอร์ม ดำเนินกำรทำงกำรตลำด หรื อเพื่อตรวจสอบหรื อป้ องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมำย
นอกจำกนี้ เรำยังอำจมีประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำยอื่นๆ ซึ่งเรำจะแจ้งให้คุณทรำบว่ำประโยชน์น้ นั มีอะไรบ้ำงในกรณี ที่เหมำะสม
หำกมีคำถำมหรื อต้องกำรข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับมูลฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ
"คำถำมและข้อมูลติดต่อ" ด้ำนล่ำง

โปรดติดต่อเรำตำมข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ

ควำมถูกต้อง คุณจะต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแก่ Ingram Micro โดยเรำจะใช้ขอ้ มูลที่ได้ตำมวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมหรื อเมื่อได้รับอนุญำตจำกคุณเท่ำนั้น
ยกเว้นกรณี ที่ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัว Ingram Micro จะดำเนินกำรตำมสมควรเพื่อตรวจสอบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปัจจุบนั
และเกี่ยวข้องตำมกำรใช้งำนที่เจตนำไว้ในขอบเขตที่จำเป็ นของวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว
กำรโอนย้ำยข้อมูลระหว่ำงประเทศ
เรำอำจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจำกประเทศที่คุณพำนักอำศัย
ประเทศเหล่ำนี้อำจมีกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่ำงจำกกฎหมำยของประเทศคุณ

รวมถึงประมวลผลข้อมูลในประเทศนั้น

เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์หลักของเรำอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กำ
ส่วนบริ ษทั ในเครื อและผูใ้ ห้บริ กำรของเรำดำเนินงำนอยูท่ วั่ โลก
ดังนั้นเวลำที่เรำเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เรำอำจประมวลผลข้อมูลในประเทศต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำม เรำมีมำตรกำรป้ องกันที่เหมำะสมในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในคำแถลงนี้ อำทิ
กำรปฏิบตั ิตำมข้อสัญญำมำตรฐำนของคณะกรรมำธิ กำรยุโรป (European Commission’s Standard Contractual Clauses)
ในกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงบริ ษทั ในเครื อ
ซึ่งกำหนดให้เรำต้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลจำกประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป
ตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สภำพยุโรปกำหนดไว้
เรำใช้มำตรกำรป้ องกันที่คล้ำยคลึงกันกับผูใ้ ห้บริ กำรและหุุ้นส่วนที่เป็ นบุคคลที่สำม
หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรำ
ระยะเวลำเก็บรักษำ
เรำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมำจำกคุณเป็ นระยะเวลำตำมควำมจำเป็ นทำงธุ รกิจที่ชอบด้วยกฎหมำย
เพื่อให้ขอ้ เสนอสิ นค้ำและบริ กำรแก่คุณตำมที่ร้องขอ หรื อปฏิบตั ิตำมข้อบังคับทำงกฎหมำย ภำษี หรื อบัญชี)

(เช่น

หำกไม่มีควำมจำเป็ นดังกล่ำวแล้ว เรำจะลบหรื อไม่ระบุตวั ตนผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้อมูล หรื อในกรณี ดำเนินกำรนั้นไม่ได้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยูใ่ นที่เก็บข้อมูลสำรอง)
เรำจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นควำมลับ และจะเก็บแยกไว้ไม่ให้นำไปใช้ดำเนินกำรใดๆ ต่อ จนกว่ำจะลบข้อมูลนั้นได้
หำกคุณเป็ นผูอ้ ยูอ่ ำศัยในสหภำพยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่จดั เก็บมำจนครบ 5 ปี จะถูกลบทิ้ง อย่ำงไรก็ตำม หำกมีขอ้ มูลส่วนบุคคลใดในเอกสำรและไฟล์ที่ทำง
Ingram Micro จำเป็ นต้องเก็บรักษำต่อไป เรำจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ ภำยใต้ขอ้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น เรำไม่สำมำรถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรำกฏในใบกำกับภำษีมูลค่ำเพิ่มได้
เว้นแต่จะลบใบกำกับภำษีน้ นั ออกจำกระบบก่อน
สิ ทธิ ในกำรคุม้ ครองข้อมูล คุณมีสิทธิ ในกำรคุม้ ครองข้อมูลดังนี้
•

หำกคุณต้องกำรเข้ำถึง แก้ไข อัปเดต
"คำถำมและข้อมูลติดต่อ" ด้ำนล่ำง

•

นอกจำกนี้ หำกคุณเป็ นผูอ้ ยูอ่ ำศัยในสภำพยุโรป คุณมีสิทธิ์ คัดค้ำนไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้เรำจำกัดกำรประมวลผล หรื อขอให้ยำ้ ยข้อมูลส่วนบุคคล
คุณมีสิทธิ์ ดำเนินกำรดังกล่ำวได้โดยติดต่อเรำได้ตำมข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถำมและข้อมูลติดต่อ" ด้ำนล่ำง

หรื อร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออก
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คุณมีสิทธิ์ ทำได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเรำได้ตำมข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ

คำแถลงว่ำด้วยควำมเป็ นส่ วนตัวของ Ingram Micro

•

คุณมีสิทธิ์ เลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรตลำดจำกเรำได้ทุกเมื่อ
โดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกกำรรับข้อมูล" หรื อ "เลือกไม่รับ" ในอีเมลที่เรำส่งถึงคุ ณ
หำกไม่ตอ้ งกำรรับข่ำวสำรทำงช่องทำงอื่น (เช่น ทำงไปรษณียห์ รื อโทรศัพท์) กรุ ณำติดต่อเรำตำมข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถำมและข้อมูลติดต่อ"
ด้ำนล่ำงหรื อไปที่ศูนย์ควำมพึงใจ (Preference center) ของเรำ

•

และถึงแม้เรำจะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับคำยินยอมจำกคุณ
กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะไม่มีผลต่อกำรดำเนินกำรอันชอบด้วยกฎหมำยใดๆ
และจะไม่มีผลต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินกำรตำมมูลเหตุอนั จะอ้ำงกฎหมำยได้

•

คุณมีสิทธิ์ ที่จะร้องทุกข์กบั หน่วยงำนคุุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ได้
โปรดติดต่อหน่วยงำนคุม้ ครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ (ดูขอ้ มูลกำรติดต่อหน่วยงำนคุม้ ครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้ที่นี่)

คุณมีสิทธิ์ เพิกถอนควำมยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อ
ที่กระทำก่อนที่มีกำรเพิกถอน

หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม

ผูท้ ี่ตอ้ งกำรใช้สิทธิ์ ในกำรคุม้ ครองข้อมูลสำมำรถส่งคำขอเพิกถอนมำได้ และเรำจะดำเนินกำรตำมคำขอทั้งหมดภำยใต้ขอ้ บังคับของกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เด็ก
เว็บไซต์น้ ีสร้ำงขึ้นมำเพื่อผูใ้ ช้งำนที่มีอำยุ
18
ปี ขึ้นไป
ไม่ได้ร้องขอหรื อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยรู ้ขอ้ เท็จจริ งจำกเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี

ไม่ได้มีข้ ึนเพื่อเด็กอำยุต่ำกว่ำ

18

ปี
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ไม่ติดตำม มีเว็บเบรำว์เซอร์บำงรำยและอุปกรณ์บำงอย่ำงที่อนุญำตให้คุณเลือกได้วำ่ ไม่ตอ้ งกำรให้ "ติดตำม" เมื่อใช้งำนเว็บไซต์ ในปัจจุบนั เว็บไซต์ของเรำไม่ตอบสนองต่อฟังก์ชนั
"ไม่ติดตำม" กำรเลือกหรื อไม่เลือกฟังก์ชนั ดังกล่ำวไม่มีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรใช้งำนเว็บไซต์ หรื อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จำกคุณผ่ำนเว็บไซต์
สิ ทธิ ควำมเป็ นควำมส่วนตัวตำมกฎหมำยแคลิฟอร์เนีย
กฎหมำยแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้วำ่ ชำวเมืองแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ ที่จะขอให้ธุรกิจกิจกำรต่ำงๆ
อธิ บำยว่ำทำงบริ ษทั มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สำมเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรตลำดทำงตรงอย่ำงไร ภำยใต้กฎหมำยแคลิฟอร์เนีย "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ชื่อ
ลำยเซ็น หมำยเลขประกันสังคม ลักษณะทำงกำยภำพ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขที่หนังสื อเดินทำง เลขที่ใบขับขี่ เลขที่บตั รประจำตัว (State ID Card) เลขที่กรมธรรม์
กำรศึกษำ กำรจ้ำงงำน ประวัติกำรทำงำน เลขที่บญั ชี หมำยเลขบัตรเครดิต หมำยเลขบัตรเดบิต หรื อข้อมูลทำงกำรเงินอื่นๆ ข้อมูลทำงกำรแพทย์ หรื อข้อมูลประกันสุ ขภำพ ทั้งนี้
มีขอ้ ยกเว้นสำหรับข้อกำหนดนี้
ถ้ำในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวอนุญำตให้เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิ์ เลือกที่จะขอไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรตลำดทำงตรงแก่บุคคลที่สำม
และเจ้ำของข้อมูลเลือกที่จะไม่เปิ ดเผย Ingram Micro มีนโยบำยที่อนุญำตให้คุณเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรตลำดทำงตรงแก่บุคคลที่สำม
ดังนั้น
จึงเข้ำข่ำยอยูใ่ นกำรยกเว้นนี้
หำกคุณเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรตลำดทำงตรงแก่บุคคลที่สำม
โปรดติดต่อเรำตำมข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถำมและข้อมูลติดต่อ" ด้ำนล่ำง
สิ ทธิ ควำมเป็ นควำมส่วนตัวตำมกฎหมำยสหภำพยุโรป
บริ ษทั ในเครื อของ
ซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรื อสวิตเซอร์แลนด์เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมและควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำใช้ประมวลผล
หำกคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่บริ ษทั ในเครื อของเรำ โปรดติดต่อกับบริ ษทั นั้น
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ข้อมูลละเอียดอ่อน โปรดอย่ำส่งและเปิ ดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชำติหรื อชำติพนั ธุ ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ศำสนำหรื อควำมเชื่ออื่นๆ สุ ขภำพ
ประวัติอำชญำกรรม
หรื อสมำชิกภำพสภำพแรงงำน)
ในหรื อผ่ำนเว็บไซต์น้ ีหรื อถึงเรำ
เว้นแต่วำ่ เรำจะร้องขอหรื อเชิญให้กระทำกำรดังกล่ำว
หำกเป็ นเช่นนั้น
เรำจะทำโดยขอให้คุณแสดงควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้ง
เว็บไซต์ภำยนอก
นอกเหนือจำกข้อเสนอต่ำงๆ
คำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กบั เว็บไซต์และบริ กำรเหล่ำนั้น

แล้ว

เอกสารนีใ้ ช้ ได้ ตั้งแต่ วันที่พิมพ์ : พฤษภาคม 4, 2018 Copyright 2017 Ingram Micro Inc.
ข้ อมูลทั้งหมดถือเป็ นความลับและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Ingram Micro Inc.

9

เว็บไซต์ของเรำอำจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริ กำรออนไลน์อื่นๆ
และแนวปฏิบตั ิดำ้ นควำมเป็ นส่วนตัวอำจแตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ในคำแถลงฉบับนี้

คำแถลงว่ำด้วยควำมเป็ นส่ วนตัวของ Ingram Micro

หำกคุณให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์หรื อบริ กำรเหล่ำนั้นไป ข้อมูลของคุณจะอยูภ่ ำยใต้นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์และบริ กำรดังกล่ำว
ขอแนะนำให้คุณอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์หรื อบริ กำรออนไลน์ทุกๆ แห่งที่คุณใช้บริ กำรโดยละเอียด
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กำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ
Ingram
Micro
จะใช้แนวทำงกำรประเมินตนเองในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในคำแถลงฉบับนี้
โดยจะดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวเป็ นระยะว่ำมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน นำเสนออย่ำงชัดเจน นำไปปฏิบตั ิตำม และสำมำรถเข้ำถึงได้
หำกคุณเชื่อว่ำมีกำรประมวลผลหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ละเมิดคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัว
Ingram
Micro
ขอให้คุณแจ้งข้อกังวลต่ำงๆ
ที่มีตำมข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถำมและข้อมูลติดต่อ" ด้ำนล่ำง Ingram Micro จะสอบสวนและพยำยำมแก้ปัญหำข้อร้องเรี ยนและข้อพิพำทต่ำงๆ
เกี่ยวกับกำรใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กำรแก้ไขเพิ่มเติม
Ingram
Micro
อำจแก้ไขเพิม่ เติมคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวเป็ นครั้งครำวเพื่อให้ขอ้ กำหนดสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทำงธุ รกิจของเรำ
โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงฝ่ ำยเดียว หำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เรำจะแจ้งให้คุณทรำบโดยโพสต์คำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์น้ ี หรื อทำงอีเมล
โดยกำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตั้งแต่วนั ที่
Ingram
Micro
โพสต์คำแถลงฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์
หำกกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้เรำต้องขอคำยินยอมจำกคุณในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลจำกที่ระบุไว้ในคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับล่ำสุ
ด เรำจะปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยนั้น

7. ภาษาอืน่ ๆ
คำแถลงควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้มีคำแปลในภำษำอื่นๆ
https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx
8.

หำกต้องกำรทรำบว่ำมีภำษำใดบ้ำง

โปรดดูรำยชื่อภำษำได้ที่เว็บไซต์

คาถามและข้ อมูลติดต่ อ

หำกมีคำถำมหรื อข้อสงสัยใดๆ
เกี่ยวกับคำแถลงควำมเป็ นส่วนตัว
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวของ
Ingram
วิธีที่เรำเก็บรวบรวมหรื อใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ
หรื อต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
privacy@ingrammicro.comหรื อตำมข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ที่ https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx
โปรดต่อต่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคุม้ ครองข้อมูลที่ Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com
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โปรดติดต่อเรำที่

