นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
สูเว็บไซตนี้ ใหบริการโดยกลุมบริษัทยางโอตานิ ไดแก บริษัท ยางโอตานิ จํากัด, บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด,
บริษัท พาราไทร 1975 จํากัด และบริษัท อินเตอรไทรเทคอารแอนดดี จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ซึ่งมีการใช
คุกกี้เปนเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการเขาใชงาน
ของท า น เมื่ อ ท า นได เ ยี่ ย มชมเว็ บ ไซต ข องเรา ผ า น https://www.otanitire.com รวมถึ ง ช อ งทางอื่ น ๆ เช น
mobile application mobile website หรื อ ในรู ป แบบอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น ซึ่ ง ต อ ไปนี้ จะเรี ย กรวมกั น ว า
(“เว็บไซต”) เราไดจัดทํานโยบายคุกกี้ ("นโยบาย") ฉบับนี้ เพื่อทําการแจงใหทานทราบวาเราไดมีการประมวลผลคุกกี้
อยางไร
คุกกี้คืออะไร
คุ ก กี้ คื อ ไฟลข อ ความขนาดเล็ ก ที่ ใช จั ด เก็ บ ข อ มู ล การเข า ใชง านเว็ บ ไซต ซึ่ง จะบั น ทึ ก ข อ มู ล ในอุ ป กรณ
คอมพิวเตอร หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน หรือ ผานทางเว็บบราวเซอรในขณะที่ทานเขาสู
เว็บไซตของเรา โดยเราใชคกุ กี้บนเว็บไซตนี้ในการจัดเก็บและบันทึกขอมูล เชน การจัดเก็บขอมูลการใชงานเว็บไซต การ
บันทึกและจดจําขอมูลการเขาใชงานเดิม เปนตน ซึ่งการใชคุกกี้จะไมกอใหเกิดอันตรายตออุปกรณคอมพิวเตอรของทาน
แตประการใด
วัตถุประสงคและประเภทการใชงานคุกกี้ของเรา
เราจัดทําคุกกี้เพื่อตอบสนองการใชงานของทานซึ่งเปนผูเขาใชเว็บไซตของเรา ซึ่งเราไดปรับปรุงและพัฒนาคุกกี้
เพื่อใหระบบเว็บไซตของเรา มีประสิทธิภาพในการใชงานยิ่งขึ้น โดยคุกกี้แตละประเภทถูกจัดทําขึ้นภายใตวัตถุประสงค
ที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
1. Strictly Necessary Cookies คุกกี้เหลานี้จําเปนสําหรับการทํางานกับเว็บไซต และไมสามารถปดการใชงาน
ในระบบของเราได และโดยปกติแลว คุกกี้เหลานี้จะถูกกําหนดไวเพื่อตอบสนองตอ การดําเนินการรอ งขอ
บริการของคุณ เชน การตั้งคา ความเปน สว นตัว การเขา สูระบบ หรือการกรอกแบบฟอรม คุณสามารถ
กําหนดใหเบราวเซอรของคุณทําการบล็อก หรือเตือนใหคุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหลานี้ แตนั่นอาจทําใหบางสวน
ของไซตไมสามารถทํางานได
2. Performance Cookies คุกกี้เหลานี้ชวยเราในการนับจํานวนและที่มาของการเขาชม เพื่อใหเราสามารถวัด
และปรับปรุงประสิทธิภาพไซตของเราได นอกจากนี้ยังชวยใหเราทราบวาหนาใดไดรับความนิยมมากที่สุดและ
นอยที่สุด และทราบวาผูเยี่ยมชมเขาดูสวนใดบาง ขอมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหลานี้จัดเก็บไวจะถูกรวมไวดวยกัน จึง
ทําใหไมสามารถระบุตัวตนได หากคุณไมอนุญาตใหคุกกี้เหลานี้ทํางาน เราจะไมทราบวาคุณเขาชมไซตของเรา
เมื่อใด
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3. Functional Cookies คุกกี้เหลานี้ชวยในการทํางานของไซตและการปรับแตงไซตใหเหมาะกับผูใช เชน วิดีโอ
และการสนทนาสด คุกกี้เหลานั้นอาจไดรับการกําหนดโดยเราหรือผูใหบริการจากบริษัทอื่นที่เราไดเพิ่มบริการ
ของพวกเขาลงในหนาเพจ หากคุณไมอนุญาตใหคุกกี้เหลานี้ทํางาน ฟงกชันบางอยางของไซตอาจทํางานไม
ถูกตอง
4. Targeting Cookies คุก กี้เหลา นี้จ ะถูก กํา หนดผา นไซตข องเราโดยพารทเนอรโ ฆษณาของเรา โดยบริษั ท
ดังกลาวอาจใชคุกกี้เหลานี้เพื่อสรางโปรไฟลเกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต
อื่นๆ คุกกี้เหลานี้ทํางานโดยการระบุแตละเบราวเซอรและอุปกรณของคุณ หากคุณไมอนุญาตใหคุกกี้เหลานี้
ทํางาน คุณจะไมเห็นโฆษณาที่คุณเปนเปาหมายบนเว็บไซตตางๆ
5. Social Media Cookies คุกกี้เหลานี้ไดรับการกําหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่เราไดเพิ่มบนไซต เพื่อชวยให
คุณสามารถแบงปนเนื้อหากับเพื่อนๆ และเครือขายของคุณได คุกกี้เหลานี้สามารถติดตามเบราวเซอรของคุณ
เมื่อเขาชมไซตอื่นๆ และสรางโปรไฟลเกี่ยวกับความสนใจของคุณได ซึ่งจะสงผลตอเนื้อหาและขอความที่คุณ
เห็นบนเว็บไซตอื่นๆ ที่คุณเขาชม หากคุณไมอนุญาตใหคุกกี้เหลานี้ทํางาน คุณจะไมสามารถใชหรือดูเครื่องมือ
การแบงปนเหลานี้ได
6. Statistic Cookies คือ คุกกี้ที่ชวยใหเราสามารถบันทึกขอมูลทางสถิติของผูใชงานในเว็บไซตของเรา ผานการ
ประมวลผลขอมูลที่ไมไดระบุตัวตนของทาน
7. Unclassified Cookie คือ คุกกี้ที่ไมสามารถระบุไดวาเปนคุกกี้ประเภทใด และอยูในระหวางการพิจารณาการ
ถึงประเภทของคุกกี้ดังกลาว
ประเภทของคุกกี้
1. Session Cookies เปนคุกกี้ที่จะอยูชั่วคราว เพื่อจดจําทานในระหวางที่ทานเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของเรา เชน
เฝาติดตามภาษาทานไดตั้งคาและเลื่อกใช เปนตน และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องมือ
สื่อสารของทาน เมื่อทานออกจากเว็บไซตหรือไดทําการปดเว็บบราวเซอร
2. Persistent Cookie เปนคุกกี้ที่จะอยูตามระยะเวลาที่กําหนดหรือจนกวาทานจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้ จะ
ชวยใหเวบไซตของเรา จดจําทานและการตั้งคาตาง ๆ ของทานเมื่อทานกลับมาใชบริการเว็บไซตอีกครั้ง ซึ่งจะ
ชวยใหทานเขาใชบริการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ระยะเวลาในการจัดเก็บ
เราจะจัดเก็บคุกกี้เทาที่มีความจําเปนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู
กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สําหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะ Session ขอมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่
ผูใชงานไดเขาเยี่ยมชมเว็บไซตและการจัดเก็บขอมูลจะสิ้นสุดเมื่อบราวเซอรถูกปด คุกกี้ประเภทนี้จะไมถูกจัดเก็บใน
อุปกรณคอมพิวเตอร หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน สําหรับคุกกี้ประเภทอื่น ขอมูลจะถูกจัดเก็บแมวาทานจะทําการปด
บราวเซอรแลวก็ตาม ทั้งนี้ ทานมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกลาวเมื่อใดก็ได
การควบคุมการใชงานคุกกี้ที่จัดเก็บผาน Browser
บราวเซอรสวนใหญจะมีการตั้งคาใหมีการยอมรับคุกกี้เปนคาเริ่มตน อยางไรก็ตาม ทานสามารถปฏิเสธการใชงาน
หรือลบคุกกี้ในหนาการตั้งคาของบราวเซอรที่ทานใชงานอยู ทั้งนี้ หากทานทําการปรับเปลี่ยนการตั้งคาบราวเซอรของ
ทานอาจสงผลกระทบตอรูปแบบและการใชงานบนหนาเว็บไซตของเราได หากทานประสงคที่จะทําการปรับเปลี่ยน
การตั้งคา ทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดตามลิ้งคที่ไดระบุไวขางลาง
 Android (Chrome)
 Apple Safari
 Blackberry
 Google Chrome
 Microsoft Edge
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Opera
 Iphone or Ipad (Chrome)
 Iphone or Ipad (Safari)
การเชื่อมโยงขอมูลกับเว็บไซตอื่น
เว็บไซตของเรา อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตหรือโซเซียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝง
เนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เชน YouTube หรือ Facebook เปนตน ซึ่งจะชวยใหทานเขาถึงเนื้อหาและ
สรางการปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและตั้งคาคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมหรือ
รั บ ผิ ดชอบต อ คุ กี้ เ หลา นั้ น ได และขอแนะนํา ให ท า นควรเข า ไปอ า นหรือ ศึ ก ษานโยบายหรื อ ประกาศใช คุก กี้ ข อง
บุคคลภายนอกเหลานั้นดวย
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นโยบายขอมูลสวนบุคคล
ในกรณีที่ทานตองการทราบวิธีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิที่ทานมีอยูตาม พระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทานสามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นโยบายความเปนสวนตัวของเรา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและตามการใหบริการจริง โดยบริษัทฯ
จะมี
การแจงประกาศที่มีการปรับปรุงใหมบนเว็บไซตนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานตรวจสอบใหแนใจ
วาทานไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดดังกลาว
ติดตอเรา
ในกรณีที่ทานมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ทานสามารถติดตอสอบถามไดที่
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด
เลขที่ 55 หมู 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท : (034) 325000
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
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