
ประกาศความเป็นส่วนตัว 

เวบ็ไซตนี์�ดาํเนินการโดย [ชื�อแคเรียร์แคเรียร์หน่วยงานแคเรียร์] ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูล โดยมีสาํนกังานใหญ่อยูที่� [ที�อยูแ่คเรียร์
หน่วยงานแคเรียร์] สําหรับคาํถามใด ๆ เกี�ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเราทางเมลที�  Privacy [@]
car r ier .com สาํหรับคาํถามใด ๆ เกี�ยวกบัความเป็นส่วนตวัของคุณ[ชื�อหน่วยงานแคเรียร์แคเรียร์]  บริษทัสาขาและบริษทัใน
เครือ ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มบริษทั Carrier Global Corporation (เรียกรวมกนัวา่ "แคเรียร์แคเรียร์") มุ่งมั�นที�จะปกป้องความ
เป็นส่วนตวัของผูเ้ยี�ยมชมเวบ็ไซตข์องเรา (" เว็บไซต์" ) และผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัมือถือของเรา (" แอป"   ). เป็นสิ�งสาํคญัที�ผูใ้ชข้อง
เราจะตอ้งเขา้ใจวิธีที�เรารวบรวมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามที�กาํหนดไวด้า้นล่าง) แคเรียร์แคเรียร์ไดใ้ชม้าตรการทาง
เทคนิคการบริหารและทางกายภาพเพื�อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที�เราอาจเก็บรวบรวม 

ประกาศความเป็นส่วนตวันี�อธิบายถึงแนวทางปฏิบติัของเราที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที�เก็บรวบรวมผ่านเวบ็ไซตแ์ละแอป 
เวน้แต่จะมีประกาศความเป็นส่วนตวัแยกต่างหากสาํหรับเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัมือถือเฉพาะ 

แคเรียร์แคเรียร์แคเรียร์มีประกาศความเป็นส่วนตวัทั�วไปแยกต่างหากซึ� งครอบคลุมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที�แคเรียร์อาจเก็บ
รวบรวมและประมวลผลแยกต่างหากและนอกเหนือจากเวบ็ไซตแ์ละแอปของแคเรียร์ หากคุณสมคัรงานผ่านเวบ็ไซต ์Carrier 
Global Corporation การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที�คุณให้ไวผ้่านส่วนการสมคัรงานของแคเรียร์แคเรียร์จะอยู่ภายใตป้ระกาศความ
เป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงานของแคเรียร์แคเรียร์แคเรียร์ที�พบในส่วนการสมคัรงานนั�นและไม่ใช่ประกาศความเป็นส่วนตวันี�  
สาํหรับบุคคลในสหรัฐอเมริกา Carrier มีประกาศความเป็นส่วนตวัของ HIPAA  แคเรียร์อาจใชคุ้กกี�และเทคโนโลยกีารติดตาม
อื�น ๆ   บนเวบ็ไซตแ์ละแอพของเรา 

 

1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดที1แคเรียร์แคเรียร์เก็บรวบรวมและแคเรียร์แคเรียร์แคเรียร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวอย่างไร? 

" ข้อมูลส่วนบุคคล"  คือขอ้มูลที�บุคคลธรรมดาสามารถระบุตวัตนไดห้รืออาจถูกระบุได ้แคเรียร์แคเรียร์เก็บรวบรวม ใช ้และ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื�อใหบ้ริการ ผลิตภณัฑ ์หรือขอ้มูลที�คุณร้องขอ   

การรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจะมีความโปร่งใสสาํหรับคุณและคุณจะมีโอกาสตดัสินใจวา่จะใหห้รือไม่ หากคุณเลือกที�จะไม่ให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที�ร้องขอแคเรียร์แคเรียร์อาจไม่สามารถทาํรายการของคุณใหเ้สร็จสิ�นหรือใหข้อ้มูลบริการหรือผลิตภณัฑ์
ที�คุณร้องขอได ้

แคเรียร์จะเก็บรวบรวมขอ้มูลรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลจากคุณเมื�อคุณส่งแบบฟอร์มหรือคาํขอหรือลงทะเบียนผลิตภณัฑ์กบัแค
เรียร์เช่น: ชื�อที�อยูจ่ริง บริษทั ที�คุณทาํงานหมายเลขโทรศพัทที์�อยูเ่มลและหมายเลขแฟกซ์รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอื�น ๆ ที�คุณให้
ไวก้บัแคเรียร์  แคเรียร์อาจขอใหคุ้ณใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัผลิตภณัฑที์�คุณกาํลงัลงทะเบียน (เช่น ตวัระบุอุปกรณ์) หรือบุคคล/บริษทัที�
ติดตั�งหรือดูแลรักษาผลิตภณัฑน์ั�น 



แคเรียร์อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านการใชง้านเวบ็ไซต์หรือแอปของเรา เช่น ตวัระบุอุปกรณ์ ที�อยู่ IP ไฟล์บนัทึก และขอ้มูล
ตาํแหน่ง โปรดดู "แคเรียร์ใชคุ้กกี�หรือเทคโนโลยกีารติดตามอื�นๆ อยา่งไร" ดา้นล่างสาํหรับขอ้มูลเพิ�มเติม 

ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือหรืออินเทอร์เน็ตของคุณอาจมีตาํแหน่งหรือนโยบายความเป็นส่วนตวัที�ขดัแยง้กนัซึ�งอนุญาตให้พวก
เขาจบัภาพใชแ้ละ / หรือเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเมื�อคุณเยี�ยมชมเวบ็ไซตห์รือใชแ้อพ แต่แคเรียร์จะไม่รับผิดชอบและ
ไม่ควบคุมวธีิที�บุคคลอื�นอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเมื�อคุณเขา้ถึงเวบ็ไซตห์รือแอพ 

 

2 เหตุใดแคเรียร์จึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

วตัถุประสงคข์องเราในการรวบรวมขอ้มูลนี� คือการให้บริการและเนื�อหาที�กาํหนดเองซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการและความ
สนใจเฉพาะของคุณ  ขอ้มูลของคุณอาจถูกใชโ้ดยแคเรียร์เพื�อปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัตามสัญญาของเรารับรองความถูกตอ้งคุณใน
ฐานะผูใ้ช้และอนุญาตให้คุณเขา้ถึงบางพื�นที�ของเว็บไซต์แอพหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเราหรืออนุญาตให้คุณสมคัร
ตาํแหน่งงานที�แคเรียร์ 

ยกเวน้ในกรณีที�ใชเ้พื�อสนับสนุนสัญญากบัคุณหรือเพื�อปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะ
เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจที�ชอบดว้ยกฎหมายตามที�ระบุไวด้า้นล่างเท่านั�น  ขอ้มูลส่วนบุคคลที�เก็บรวบรวมบนเวบ็ไซต ์ 
หรือแอปอาจถูกใชเ้พื�อ: 

• ดาํเนินธุรกิจขั�นพื�นฐาน เช่น สื�อสารกบัลูกคา้และวางแผนธุรกิจ 

• ใหบ้ริการนกัลงทุน 

• ใหข้อ้มูล รายการ หรือบริการที�ร้องขอ  

• ตอบกลบัคาํขอของคุณหรือดาํเนินการเพิ�มเติมแบบฟอร์มที�คุณส่งมา  

• โฆษณาผลิตภณัฑ ์บริการ โปรโมชั�น และกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัแคเรียร์ 

• ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์บริการ เวบ็ไซต ์และแอปของเรา 

• ยนืยนัตวัตนของคุณเพื�อรับรองความปลอดภยัสาํหรับวตัถุประสงคอื์�น ๆ ที�ระบุไวที้�นี� 

• วเิคราะห์พฤติกรรมของคุณบนเวบ็ไซตแ์ละแอปของเรา 

• ตอบสนองต่อคาํขอทางกฎหมายที�ถูกตอ้งตามกฎหมายจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลของ
รัฐบาลอื�น ๆ 

• รับขอ้มูลตาํแหน่งของคุณเพื�อใหข้อ้มูลหรือบริการที�ร้องขอ 

• ป้องกนัการฉอ้โกงหรือสอบสวนกิจกรรมที�น่าสงสยัหรือผิดกฎหมายจริง  

• พฒันาขอ้เสนอใหม่ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑข์องเราปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์ผูใ้ชแ้ละเตรียมเนื�อหาใน
อนาคตใหดี้ขึ�นตามความสนใจของคุณและกลุ่มผูใ้ชท้ั�วไปของเรา หรือ 

• ดาํเนินการสอบสวนเพื�อใหแ้น่ใจวา่มีการปฏิบติัตามและปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย 



3 ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บไว้ที1ใด 

เนื�องจากแคเรียร์เป็นบริษทัระดบัโลกที�มีสถานที�ตั�งในหลายประเทศ เราจึงอาจถ่ายโอนขอ้มูลของคุณจากนิติบุคคลหนึ�งไปยงั
หน่วยงานหนึ� งหรือจากประเทศหนึ� งไปยงัอีกประเทศหนึ�งภายในแคเรียร์เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคที์�ระบุไวข้า้งตน้ ประเทศ
เหล่านี� รวมถึงอยา่งนอ้ยที�สุด สหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกของสหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัร สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดาและ
ประเทศอื�น ๆ รวมถึงบางประเทศในเอเชีย เราจะถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที�สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางกฎหมายที�
บงัคบัใชแ้ละเฉพาะในขอบเขตที�จาํเป็นสาํหรับวตัถุประสงคที์�ระบุไวข้า้งตน้  

แคเรียร์อาศยักลไกทางกฎหมายที�มีอยูเ่พื�อใหส้ามารถถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลขา้มพรมแดนไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย ในกรณีที�แค
เรียร์อาศยั Standard Contractual Clauses (หรือที�เรียกวา่ Model Clauses) หรือ กฎขององค์กรที1มผีลผูกพนั ในการอนุญาตใหมี้
การถ่ายโอน ผูข้นส่งจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเหล่านั�น รวมถึงในกรณีที�มีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งขอ้กาํหนดเหล่านั�นกบัประกาศความ
เป็นส่วนตวันี�  

4 แคเรียร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื1อติดต่อคุณหรือไม่ 

แคเรียร์อาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที�คุณให้ไวเ้พื�อติดต่อคุณเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์บริการโปรโมชั�นขอ้เสนอพิเศษแบบสํารวจและ
ขอ้มูลอื�น ๆ ที�คุณอาจสนใจ หากคุณไม่ตอ้งการรับการสื�อสารดงักล่าวโปรดใชฟั้งก์ชนั "ยกเลิกการสมคัร"ภายในเวบ็ไซตห์รือ
แอพหรือแจง้ใหเ้ราทราบโดยส่งเมลไปที�Privacy[@]carr ier .com 

แคเรียร์จะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การสื�อสารทางการตลาดใด ๆ ที�ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นวธีิการง่ายๆสาํหรับคุณ
ในการเลือกไม่รับหรือยกเลิกการสมคัร โปรดทราบวา่หากคุณยกเลิกการสมคัรรับการสื�อสารทางการตลาดคุณอาจยงัคงไดรั้บ
การสื�อสารเกี�ยวกบับญัชีหรือธุรกรรมกบัเรา  

นอกจากนี�  เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื�อติดต่อคุณเพื�อตอบคาํถามโดยตรง หรือหากคุณลงทะเบียนเพื�อรับการสื�อสาร
บนเวบ็ไซตใ์ดๆ   เช่น ส่วนของนกัลงทุน (หากมี) 

5 แคเรียร์แบ่งปันข้อมูลที1บริษัทเก็บรวบรวมกับบุคคลที1สามหรือไม่ 

แคเรียร์อาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับริษทัในเครือและบริษทัสาขา เช่น บริษทัที�แคเรียร์ควบคุม ผา่นการเป็นเจา้ของ
โดยตรงหรือโดยออ้มเพื�อวตัถุประสงคที์�ระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากนี�  แคเรียร์จะให้การเขา้ถึงหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลตามความจาํเป็นกบับุคคลที�สาม เช่น ผูใ้ห้บริการที�เชื�อถือได ้ที�
ปรึกษา และผูรั้บเหมาที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงสิ�งอาํนวยความสะดวกและระบบของแคเรียร์ หรือที�ใหบ้ริการแก่แคเรียร์ และกบั
หน่วยงานของรัฐและอื�นๆ ตามที�กฎหมายกาํหนด   โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง แคเรียร์จะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายนอกแค
เรียร์เพื�อ: 

• ผูใ้ห้บริการ ตวัแทนจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่าย ตวัแทน หรือผูรั้บเหมาที�แคเรียร์ไดเ้ก็บรักษาไวเ้พื�อให้บริการในนาม
ของเรา ผูข้นส่งจะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับุคคลที�สามที�แคเรียร์ไดจ้าํกดัตามสัญญาไม่ให้ใช้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลยกเวน้ตามความจาํเป็นเพื�อใหบ้ริการในนามของเราหรือเพื�อปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 



• ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัดา้นภาษีและขอ้บงัคบัแบ่งปัน
ขอ้มูลกบัแรงงาน / สหภาพแรงงานและสภาการทาํงานและการตอบสนองต่อกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
หรือคาํขอทางกฎหมายที�ถูกตอ้งตามกฎหมายจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐบาล
อื�น ๆ 

• ตรวจสอบกิจกรรมที�น่าสงสยัหรือผิดกฎหมายจริง 

• ป้องกนัอนัตรายต่อร่างกายหรือการสูญเสียทางการเงิน; หรือ 

• สนบัสนุนการขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพยสิ์นทั�งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงการลม้ละลาย) 

นอกจากนี�ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณยงัจะไดรั้บการบาํรุงรักษาและประมวลผลโดยแคเรียร์ในสหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัร สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา เอเชียและในเขตอาํนาจศาลอื�น ๆ ภายใตก้รอบกฎหมายและสญัญาที�
เหมาะสม 

6 แคเรียร์รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร 

แคเรียร์มุ่งมั�นที�จะสร้างความมั�นใจในความปลอดภยัและความสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล แคเรียร์ไดน้าํขั�นตอนทางกายภาพ 
เทคนิค และการบริหารที�เหมาะสมมาใชเ้พื�อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ อยา่งไรก็ตามเนื�องจากลกัษณะของการสื�อสารทาง
อินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถรับประกนัหรือรับประกนัวา่การส่งขอ้มูลของคุณมาหาเรานั�นปลอดภยั 

7 เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที�คุณใหก้บัแคเรียร์จะถูกเก็บไวต้ราบเท่าที�จาํเป็นตามสมควรเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมโดยคาํนึงถึง
ความจาํเป็นของเราที�จะปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัตามสัญญาแกไ้ขปัญหาการบริการลูกคา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายและ
จดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่หรือที�ไดรั้บการปรับปรุงให้กบัผูใ้ช ้ซึ� งหมายความวา่เราอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ
ไวเ้ป็นระยะเวลาที�เหมาะสมหลงัจากที�คุณหยดุใชเ้วบ็ไซตข์องแคเรียร์หรือแอป หลงัจากช่วงเวลานี�ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะ
ถูกลบออกจากทุกระบบของแคเรียร์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

8 คุณจะแก้ไข เปลี1ยนแปลง หรือลบข้อมูลของคุณที1แคเรียร์เก็บไว้ได้อย่างไร 

คุณสามารถร้องขอการเขา้ถึงอปัเดตแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดต้ลอดเวลา แคเรียร์จะใช้ความ
พยายามตามสมควรในการปรับปรุงและ / หรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหท้นัเวลา เพื�อปกป้องความเป็นส่วนตวัและความ
ปลอดภยัของผูใ้ช ้แคเรียร์จะดาํเนินการตามขั�นตอนเพื�อยืนยนัตวัตนของผูใ้ชก่้อนที�จะทาํการเขา้ถึงหรือเปลี�ยนแปลงที�ร้องขอ 
หากตอ้งการเขา้ถึง อปัเดต แกไ้ข เปลี�ยนแปลง หรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื�อถามคาํถามหรือแจง้ขอ้กงัวลเกี�ยวกบัการ
ปกป้องขอ้มูลและความเป็นส่วนตวั ใหส่้งเมลไปที� Pr ivacy[@]carr ier .com เวบ็ไซต ์แอป และบญัชีโซเชียลมีเดียบางบญัชีของ
เราอนุญาตใหคุ้ณทาํการแกไ้ขไดโ้ดยตรงที�ไซตโ์ดยไม่จาํเป็นตอ้งติดต่อแคเรียร์เพิ�มเติม   

โปรดทราบว่าแมว้่าเราจะช่วยคุณในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ก็เป็นความรับผิดชอบของคุณในการปกป้อง
รหสัผา่นและขอ้มูลรับรองการเขา้ถึงอื�น ๆ ของคุณจากผูอื้�น   



9 คุณควรเข้าใจอะไรเกี1ยวกับลิงก์ของบุคคลที1สามที1อาจปรากฏบนเวบ็ไซต์นีB 

ในบางกรณี แคเรียร์อาจใหลิ้งกไ์ปยงัเวบ็ไซตที์�ไม่มีการควบคุมจากแคเรียร์ ซึ�งแคเรียร์จะใชค้วามพยายามตามสมควรในการระบุ
ขอ้มูลดงักล่าว อย่างไรก็ตามแคเรียร์ไม่ไดค้วบคุมเวบ็ไซตข์องบุคคลที�สามดงักล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื�อหาหรือ
แนวทางปฏิบติัดา้นความเป็นส่วนตวัที�ใชโ้ดยเวบ็ไซตอื์�น ๆ นอกจากนี�  ประกาศความเป็นส่วนตวันี�ไม่ไดค้วบคุมขอ้มูลที�บุคคล
ที�สามเก็บรวบรวมเกี�ยวกบัคุณ 

10 แคเรียร์ใช้คุกกีBหรือเทคโนโลยกีารติดตามอื1น  ๆอย่างไร 

10.1 คุกกี�  

แคเรียร์อาจใชคุ้กกี�บนเวบ็ไซตนี์�   คุกกี� คือไฟลข์อ้ความขนาดเล็กที�ส่งและจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้เราใชคุ้กกี� เพื�อให้
เวบ็ไซตจ์ดจาํผูใ้ชซ้้ hาๆ อาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องผูใ้ช ้และอนุญาตใหเ้วบ็ไซตร์วบรวมขอ้มูลรวมที�จะช่วยให้
มีการปรับปรุงเนื�อหาได ้ คุกกี�ไม่ทาํใหค้อมพิวเตอร์หรือไฟลข์องผูใ้ชเ้สียหาย  หากคุณไม่ตอ้งการใหคุ้กกี�สามารถเขา้ถึงไดโ้ดย
เวบ็ไซตนี์�หรือเวบ็ไซตข์องแคเรียร์อื�นคุณควรปรับการตั�งค่าในโปรแกรมเบราวเ์ซอร์ของคุณเพื�อปฏิเสธหรือปิดใชง้านการใช้
คุกกี�  อยา่งไรก็ตามการปฏิเสธหรือปิดใชง้านคุกกี�หรือเทคโนโลยีที�คลา้ยกนัอาจทาํใหคุ้ณไม่สามารถเขา้ถึงเนื�อหาบางส่วนของ
เราหรือใชคุ้ณสมบติับางอยา่งบนเวบ็ไซตไ์ด ้แคเรียร์อาจใชคุ้กกี�และเทคโนโลยทีี�คลา้ยกนัซึ�งวางโดยหนึ�งในธุรกิจหรือพนัธมิตร
โฆษณาของเราเพื�อใหแ้คเรียร์สามารถเรียนรู้วา่โฆษณาใดนาํผูใ้ชม้ายงัเวบ็ไซตข์องเรา   

นอกจากนี�แคเรียร์ยงัตรวจสอบรูปแบบการรับส่งขอ้มูลของผูใ้ชท้ั�วทั�งเวบ็ไซตต์ามชื�อโดเมนประเภทเบราวเ์ซอร์วนัที�และเวลา
ในการเขา้ถึงของผูใ้ชแ้ละหนา้เวบ็ที�ดู เวบ็เซิร์ฟเวอร์ของเรารวบรวมชื�อโดเมน แต่ไม่ใช่ที�อยู่เมลของผูเ้ยี�ยมชม ขอ้มูลนี� จะถูก
รวบรวมเพื�อวดัจาํนวนผูเ้ยี�ยมชมเวบ็ไซตข์องเราและเพื�อกาํหนดพื�นที�ใดของผูใ้ชเ้วบ็ไซตพ์บวา่มีประโยชน์ตามปริมาณการเขา้
ชมพื�นที�เฉพาะ แคเรียร์ใชข้อ้มูลนี� เพื�อปรับปรุงประสบการณ์ของผูใ้ชที้�เวบ็ไซต์และเพื�อเตรียมเนื�อหาในอนาคตให้ดีขึ�นตาม
ความสนใจของผูใ้ช ้

10.2 เวบ็บีคอน 

เวบ็ไซตนี์�อาจใชเ้วบ็บีคอน เวบ็บีคอนมกัจะเป็นพิกเซลบนเวบ็ไซตที์�สามารถใชเ้พื�อติดตามวา่ผูใ้ชไ้ดเ้ยี�ยมชมเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซต์
หนึ� งเพื�อแสดงโฆษณาที�ตรงเป้าหมายหรือไม่  เวบ็บีคอนใชร่้วมกบั คุกกี� ซึ� งหมายความวา่หากคุณปิดคุกกี�ของเบราวเ์ซอร์เวบ็บี
คอนจะไม่สามารถติดตามกิจกรรมของคุณได ้เวบ็บีคอนจะยงัคงนบัเป็นการเยี�ยมชมเวบ็ไซตแ์ต่ขอ้มูลเฉพาะของคุณจะไม่ถูก
บนัทึก 

ขอ้มูลที�รวบรวมโดยเวบ็บีคอนอาจรวมถึงขอ้มูลที�อยู ่IP (ดูดา้นล่าง) ขอ้มูลเวบ็บีคอนยงัใชส้าํหรับ: 

• การโฆษณาและการตรวจสอบเมลและการรายงาน 

• ส่วนบุคคล; 

• การรายงานการเขา้ชมเวบ็ไซต ์และ  

• จาํนวนผูเ้ขา้ชมที�ไม่ซ้ hา  



10.3 ที�อยู ่IP 

ที�อยู่ Internet Protocol (IP) คือหมายเลขที�คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายใชเ้พื�อระบุคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั� งที�คุณเขา้สู่ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

แคเรียร์อาจรวบรวมและติดตามที�อยู ่IP เพื�อเหนือสิ�งอื�นใด:  

• รักษาความปลอดภยัและความปลอดภยัของเวบ็ไซต ์ 

• จาํกดัการเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเราสาํหรับผูใ้ชบ้างราย  

• แกไ้ขปัญหาทางเทคนิค และ 

• ทาํความเขา้ใจวธีิการใชง้านเวบ็ไซตข์องแคเรียร์ไดดี้ยิ�งขึ�น  

10.4 การบนัทึกไฟล ์

แคเรียร์ (หรือบุคคลที�สามในนามของแคเรียร์) อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบของการบนัทึกไฟล์ที�บนัทึกกิจกรรมของ
เวบ็ไซตแ์ละสถิติเกี�ยวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชเ้วบ็  

การบนัทึกไฟลจ์ะใชเ้พื�อวตัถุประสงคภ์ายในเท่านั�น  ดว้ยการใชก้ารบนัทึกไฟลแ์คเรียร์สามารถปรับปรุงและปรับแต่งเวบ็ไซต์
และแอปพลิเคชนัของตนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

รายการช่วยใหเ้รารวบรวมเหนือสิ�งอื�นใด: 

• การตลาดภายในและการศึกษาประชากรศาสตร์  

• ประเภทเบราวเ์ซอร์และระบบปฏิบติัการของผูใ้ช ้ 

• ขอ้มูลเกี�ยวกบัเซสชนัของผูใ้ช ้(เช่น URL วนัที�และเวลาที�เยี�ยมชมเวบ็ไซตข์องเราและหนา้ใดและระยะเวลาที�ดูบน
เวบ็ไซตข์องเรา) และ 

• ขอ้มูลการนาํทางหรือการคลิกสตรีมอื�นๆ ที�คลา้ยกนั 

10.5 ขอ้มูลเครือข่ายสงัคม  

ขอ้มูลเครือข่ายสังคมคือขอ้มูลใด ๆ ที�คุณอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที�สามแบ่งปันกบันกัพฒันาแอปพลิเคชนับุคคลที�
สามเช่นแคเรียร์  ขอ้มูลเครือข่ายสงัคมรวมถึงขอ้มูลใดๆ ที�เป็นส่วนหนึ�งของโปรไฟลข์องคุณบนเครือขา่ยสงัคมของบุคคลที�สาม  
เครือข่ายสงัคมดงักล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่ จาํกดั เพียง, ทวติเตอร์, เฟซบุ๊ก, กลูเกิ�ล พลสั 

หากตอ้งการทราบวา่เราไดรั้บขอ้มูลของคุณจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์อยา่งไร (หรือนกัพฒันาแอปพลิเคชนับุคคลที�สามอื�น ๆ 
) โปรดไปที�หนา้การตั�งค่าของเครือข่ายสังคมที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�  คุณรับทราบวา่เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื�อจบัคู่
ขอ้มูลกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื�อวตัถุประสงคใ์นการโฆษณา  

แคเรียร์ไม่สามารถรับประกนัเกี�ยวกบัความปลอดภยัของขอ้มูลที�คุณแบ่งปันกบับุคคลที�สาม รวมถึงขอ้มูลที�คุณแชร์กบัไซต์
โซเชียลมีเดีย 



สาํหรับขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัคุกกี�และเทคโนโลยกีารติดตามอื�น ๆ คลิกที�นี�. 

11 แคเรียร์จะใช้ข้อมูลตําแหน่งอย่างไร 

แคเรียร์เป็นผูใ้ห้บริการเทคโนโลยีอาคารระดบัโลก  ความปลอดภยัจากอคัคีภยัการรักษาความปลอดภยัอาคารอตัโนมติัการทาํ
ความร้อนการระบายอากาศระบบปรับอากาศและเครื�องทาํความเย็นและบริการของเราส่งเสริมอาคารแบบบูรณาการที�มี
ประสิทธิภาพสูงซึ� งปลอดภยัฉลาดและยั�งยืน  ต่อไปนี� คือตวัอย่างบางส่วนที�อาจมีการร้องขอขอ้มูลตาํแหน่งเพื�อให้บริการ
บางอยา่งที�แคเรียร์มีให:้ 

• เพื�อปรับปรุงความสามารถของผลิตภณัฑอ์าคารเช่นใชข้อ้มูลตาํแหน่งของคุณในอาคารใดอาคารหนึ�งของเราเพื�อ
ปรับการตั�งค่าการระบายอากาศความร้อนและความเยน็แบบไดนามิกเพื�อเปิดหรือปิดไฟหรือเพื�อปลดลอ็กประตู 

• หากคุณเป็นผูเ้ยี�ยมชมหรือพนักงานที�สํานักงานใหญ่ของเราให้ใช้ขอ้มูลตาํแหน่งของคุณเพื�อช่วยคุณคน้หา
เครื�องพิมพห์รือหอ้งประชุมที�ใกลที้�สุดเพื�อมอบประสบการณ์ที�ดียิ�งขึ�นที�สาํนกังานใหญ่ของเรา   

• เพื�อใหต้วัแทนอสงัหาริมทรัพยที์�ใชบ้ริการ Supra™ ของเราสามารถรับหรือใหร้ายชื�อหรือแสดงขอ้มูลในขณะที�ใช้
แอพของ Supra หรือ 

• เมื�อตอ้งการกาํหนดช่างเทคนิคบริการที�อยูใ่กลก้บัการเรียกบริการมากที�สุด 

นอกจากนี�  แคเรียร์อาจใชข้อ้มูลตาํแหน่งที�ตั�งเพื�อวตัถุประสงค์ดา้นตาํแหน่งที�ตั�งและ/หรือการจบัเวลาสําหรับพนักงานหรือ
ผูรั้บเหมา   

ในทุกกรณีแคเรียร์ จะขออนุญาตรวบรวมขอ้มูลตาํแหน่งของคุณดงันั�นการรวบรวมขอ้มูลนี� จะโปร่งใสสําหรับคุณคุณจะมี
โอกาสตดัสินใจวา่จะให้ขอ้มูลตาํแหน่งของคุณหรือไม่  หากคุณเลือกที�จะไม่ให้ขอ้มูลตาํแหน่งของคุณแคเรียร์อาจไม่สามารถ
ใหบ้ริการที�ร้องขอหรือทาํธุรกรรมที�ร้องขอใหเ้สร็จสมบูรณ์ได ้

12 ผู้ใช้ที1ระบุควรทราบข้อมูลเพิ1มเติมอะไรบ้าง 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเดก็: แอปและเวบ็ไซตข์องเรามีไวส้าํหรับผูเ้ขา้ชมที�มีอายอุยา่งนอ้ย 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะในเขตอาํนาจ
ศาลที�ตนอาศยัอยู่ แคเรียร์ไม่ไดจ้งใจขอขอ้มูลจากหรือทาํการตลาดผลิตภณัฑ์หรือบริการให้กบัเด็ก ๆ หากคุณไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดดา้นอายทีุ�ระบุไวข้า้งตน้โปรดอยา่ป้อนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบนเวบ็ไซตนี์�หรือเวบ็ไซตข์องแคเรียร์อื�นหรือแอพ 

ผู้ใช้จากแคลิฟอร์เนีย:  

หากคุณเป็นผูมี้ถิ�นที�อยู่ในแคลิฟอร์เนีย ซึ� งมีผลตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2020 คุณมีสิทธิo บางประการภายใตก้ฎหมายความเป็น
ส่วนตวัของผูบ้ริโภคแห่งแคลิฟอร์เนียปี 2018 ("CCPA") รวมถึงสิทธิo ในการ:  

ก) ทราบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดเกี�ยวกบัคุณที�เรารวบรวมและใช ้รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลและ
วตัถุประสงคใ์นการรวบรวมและใชง้าน  

ข) ทราบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดที�ถูกขายหรือเปิดเผยต่อบุคคลที�สาม และหากขายหรือเปิดเผยประเภทของบุคคลที�
สามที�ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว  



ค) เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะที�เก็บรวบรวมเกี�ยวกบัคุณ  

d) ขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

คาํขอใชสิ้ทธิo ภายใต ้CCPA จะตอ้งผ่านการตรวจสอบโดยผูข้นส่งและอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดับางประการที� CCPA ให้ไว ้เราจะไม่
เลือกปฏิบติัต่อผูอ้ยูอ่าศยัในแคลิฟอร์เนียในการใชสิ้ทธิo  CCPA ใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งของพวกเขา  ในขณะที�ผูอ้ยูอ่าศยัในแคลิฟอร์เนีย
มีสิทธิo ที�จะเลือกไม่ขายขอ้มูลส่วนบุคคลของตนภายใต ้CCPA แคเรียร์จะไม่ขายขอ้มูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที�สาม หาก
แนวทางปฏิบติัของเรามีการเปลี�ยนแปลง เราจะปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวันี�และดาํเนินการใดๆ ที�จาํเป็นเพื�อใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายที�บงัคบัใช ้ 

ผูอ้ยูอ่าศยัในแคลิฟอร์เนียที�ตอ้งการใชสิ้ทธิo  CCPA สามารถติดต่อแคเรียร์ไดที้� pr ivacy[@]car r ier .com หรือใช ้เวบ็ฟอร์มที�อยู ่
ที�นี�  นอกจากนี� คุณยงัสามารถติดต่อเราไดที้� 1-833-617-0050  เมื�อติดต่อเราเพื�อใชสิ้ทธิo ของคุณโปรดใส่ "California Privacy 
Rights" ไวใ้นหวัขอ้และเนื�อหาของคาํขอของคุณและอธิบายลกัษณะของคาํขอของคุณ 

ผูอ้ยูอ่าศยัในแคลิฟอร์เนียเป็นประจาํทุกปีอาจร้องขอและรับขอ้มูลที�แคเรียร์แบ่งปันกบัธุรกิจอื�นๆ เพื�อใชก้ารตลาดทางตรงของ
ตนเองภายในปีปฏิทินก่อนหน้า (ตามที�กาํหนดโดย "Shine the Light Law" ของรัฐแคลิฟอร์เนีย) ขอ้มูลนี� จะรวมถึงรายการ
หมวดหมู่ของขอ้มูลส่วนบุคคลที�แชร์และชื�อและที�อยู่ของบุคคลที�สามทั�งหมดที�แคเรียร์แชร์ขอ้มูลนี� ในปีปฏิทินก่อนหนา้นั�น 
หากตอ้งการรับขอ้มูลนี�  โปรดส่งขอ้ความเมลไปที� pr ivacy[@]carr ier .com ดว้ย "California Shine the Light Privacy Request" 
ในบรรทดัหวัเรื�องและในเนื�อความของขอ้ความของคุณ  

ผู้ใช้จากสหภาพยุโรป และประเทศอื1น  ๆที1มีกฎหมายความเป็นส่วนตวั:  คุณมีสิทธิo ที�จะยื�นเรื�องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุม้ครอง
ขอ้มูลระดบัชาติหรือของรัฐของคุณซึ�งอาจเรียกว่าหน่วยงานกาํกบัดูแล นอกจากนี� คุณยงัมีสิทธิo ที�จะ: (i) ร้องขอการเขา้ถึงและ
แกไ้ขหรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (ii) แสวงหาขอ้จาํกดัเกี�ยวกบั; คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างและ
แสวงหาการเคลื�อนยา้ยขอ้มูลภายใตส้ถานการณ์บางอยา่ง  หากตอ้งการติดต่อแคเรียร์เกี�ยวกบัคาํขอเขา้ถึง แกไ้ข ลบ คดัคา้น หรือ
คน้หาขอ้จาํกดัหรือการพกพา โปรดใชว้ธีิการติดต่อที�ระบุไวท้า้ยประกาศนี�  

ผู้ใช้จากสหรัฐอเมริกา:  แคเรียร์ไม่ไดร้วบรวมหมายเลขประกนัสงัคมผา่นเวบ็ไซต ์

13 แคเรียร์อาจเปลี1ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนีBอย่างไร 

เมื�อแคเรียร์ขยายและปรับปรุงเว็บไซต์และแอปของเว็บไซต์ หรือเมื�อขอ้กาํหนดทางกฎหมายมีการเปลี�ยนแปลง เราอาจ
จาํเป็นตอ้งปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวันี�  ประกาศความเป็นส่วนตวันี�อาจไดรั้บการแกไ้ขเป็นครั� งคราวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ เราขอแนะนาํใหคุ้ณอ่านประกาศความเป็นส่วนตวันี� เป็นประจาํสาํหรับการเปลี�ยนแปลงใด ๆ วนัที�ของเวอร์ชนั
ล่าสุดจะถูกระบุที�ดา้นล่างของนโยบาย 

14 คุณจะติดต่อแคเรียร์ได้อย่างไร? 

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคาํถามใด ๆ หรือหากมีสิ�งอื�น ๆ ที�เราสามารถทาํไดเ้พื�อเพิ�มมูลค่าของเวบ็ไซตนี์�  โปรดส่งอีเมลถึงเรา 

หากคุณตอ้งการเขา้ถึง แกไ้ข อปัเดต หรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคาํถามเกี�ยวกบัแนวทางปฏิบติัดา้นความ
เป็นส่วนตวัของแคเรียร์โดยทั�วไปหรือการร้องเรียน โปรดส่งเมลถึง Pr ivacy[@]carr ier .com  



ในกรณีที�คุณอยูใ่นประเทศที�อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบคุม้ครองขอ้มูลทั�วไปและตอ้งการติดต่อเจา้หน้าที�คุม้ครองขอ้มูลในท้องถิ�น
โปรดทราบวา่ในเมลของคุณและคาํถามของคุณจะถูกส่งไปยงับุคคลที�เหมาะสม หากคุณตอ้งการเลือกที�จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของคุณกบัเราหรือใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณคุณควรไปที�ลิงคนี์�  

 

อปัเดตล่าสุด: 18 ธนัวาคม 2019 


