หนั ง สื อ แจ้ ง เรื ่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ทั ่ ว โลกของ Tiffany
วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มีนาคม 2015
โปรดคลิกที่นี่เ(www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf)พื่อเข้าถึงรายชื่อบริษัทตัวแทนค้า
ปลีกของ Tiffany & Co. ดังที่ได้อ้างอิงถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก
พวกเราที่ Tiffany & Co. Jewelers (Thailand) Company Limited, Tiffany and Company รวมถึงบริษัทใน
เครือและบริษัทตัวแทนขายของเรา (เรียกรวมกันว่า “Tiffany Group”) เคารพในความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วน
ตัวของคุณ การแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้จะอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ
ลูกค้าของเรา วิธีที่เราใช้ข้อมูล กับผู้ใดที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย และทางเลือกที่มีให้แก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับการ
ใช้ข้อมูลของเรา เรายังจะอธิบายถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อปกป้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีที่คุณ
สามารถติดต่อเราเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา
วิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราอาจแตกต่างกันออกไปในประเทศต่างๆ ที่เราดำ�เนินการอยู่เพื่อสะท้อนถึงวิธี
ปฏิบัติในท้องถิ่นและข้อบังคับทางกฎหมาย
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เรา อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณในหลากหลายวิธี เช่น เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เราที่ร้านของเรา หรือ
ที่เว็บไซต์ของเรา ผ่านทางแอพและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่การจัดงานของเรา ผ่านทางการทำ�แบบสำ�รวจ
ผ่านทางข้อความตัวหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจเก็บรวบรวมจะรวมถึง:
- ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ)
- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
- ข้อมูลการชำ�ระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรที่ชำ�ระเงิน, วันที่หมดอายุ, หมายเลขการอนุมัติหรือรหัสเพื่อการรักษา
ความปลอดภัย, ที่อยู่สำ�หรับจัดส่ง และที่อยู่สำ�หรับการชำ�ระเงิน)
- ข้อมูลการซื้อและธุรกรรม
- ข้อมูลการบริการลูกค้า (เช่น การสอบถามการบริการลูกค้า ความคิดเห็น และประวัติการซ่อมแซม)
- รูปถ่าย ความคิดเห็น และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณให้
- ข้อมลที่เกี่ยวกับความสนใจส่วนตัวหรือทางอาชีพของคุณ วัน/เดือน/ปีเกิด สถานภาพสมรส ประชากรศาสตร์
และประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ของเราและช่องทางการติดต่อที่ต้องการ
- ข้อมูลติดต่อที่คุณให้เราเกี่ยวกับเพื่อนหรือผู้อื่นที่คุณอยากให้เราติดต่อ
- ข้อมูลที่เราอาจได้รับจากผู้ให้การบริการภายนอก
นอกจากนั้น เมื่อคุณไปยังเว็บไซต์ของเรา, เปิดอีเมลของเรา, ใช้แอพของเราหรือใช้งานเครื่องมือ วิดเจ็ท หรือ
ปลั๊กอินที่เกี่ยวกับ Tiffany เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติ เช่น คุ้กกี้ เว็บเบคอน และ
บันทึกเว็บเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในวิธีนี้จะรวมถึง ที่อยู่ IP, ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ, คุณลักษณะของเบ
ราว์เซอร์, คุณลักษณะของอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ, ความพอใจด้านภาษา, ที่อยู่ URL อ้างอิง, ข้อมูลด้านการ
ดำ�เนินการที่ได้ทำ�บนเว็บไซต์ของเรา และวันที่และเวลาของการไปที่เว็บไซต์ “คุ้กกี้” คือไฟล์ที่เว็บไซต์ส่งไปยัง
คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมอย่างเป็นการ
เฉพาะ หรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าต่างๆ ในเบราว์เซอร์ “เว็บเบคอน” ซึ่งยังเป็นที่รู้จักในชื่ออินเทอร์เน็ตแท็ก,
พิกเซลแท็ก หรือเคลียร์ GIF จะลิงค์หน้าเว็บเพจไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์และคุ้กกี้ของเซิร์ฟเวอร์ และอาจถูกนำ�ไปใช้
เพื่อส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ผ่านทางคุ้กกี้กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผ่านทางวิธีการเก็บรวบรวมอัตโนมติเหล่านี้
เราจะได้รับ “ข้อมูลคลิกสตรีม” ซึ่งเป็นบันทึกของลิงค์และเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้เข้าชมคลิกในขณะที่ท่องเว็บไซต์ เมื่อ
ผู้เข้าชมคลิกผ่านเว็บไซต์ อาจมีการเก็บรวบรวมและจัดเก็บบันทึกการกระทำ�ไว้ เราอาจเชื่อมโยงองค์ประกอบ
ข้อมูลบางอย่างที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านทางวิธีการอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเบราว์เซอร์ของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้
รับมาเกี่ยวกับคุณเพื่อทำ�ให้เราทราบเรื่องต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณได้เปิดอีเมลที่เราได้ส่งถึงคุณแล้วหรือไม่ เบราว์
เซอร์ของคุณอาจบอกให้คุณรู้ถึงวิธีที่คุณจะได้รับแจ้งเมื่อคุณได้รับคุ้กกี้บางประเภท หรือวิธีที่จะจำ�กัดหรือปิดคุ้กกี้
บางประเภท อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากไม่มีคุ้กกี้แล้ว คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์
หรือแอพของเราได้
ผู้ให้บริการของแอพ เครื่องมือ วิดเจ็ท และปลั๊กอินภายนอกบนเว็บไซต์และแอพของเรา เช่นปุ่ม “ชอบ” ของ
Facebook ยังอาจใช้วิธีอัตโนมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบกับคุณสมบัติเหล่านี้เช่นกัน ผู้ให้บริการ
คุณสมบัติจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยตรง และจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้นโยบายหรือหนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วน
ตัวของผู้ให้บริการเหล่านี้ Tiffany จะไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านี้ภายในขอบเขต
สูงสุดที่กฎหมายที่สามารถนำ�มาบังคับใช้ได้อนุญาต
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หนั ง สื อ แจ้ ง เรื ่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ทั ่ ว โลกของ Tiffany
หนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้จะไม่บังคับใช้กับการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ที่
เชื่อมโยงกับบัญชีบัตรชำ�ระเงินของ Tiffany เราจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีชำ�ระเงินถึงวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว
เป็นรายปี หรือมิฉะนั้น ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีชำ�ระเงิน คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวถึงเจ้าของบัตรชำ�ระเงินของ Tiffany & Co. ทางไปรษณีย์เป็นรายปี ข้อมูลที่คุณให้ที่เชื่อมโยง
กับบัญชีบัตรชำ�ระเงิน Tiffany ของคุณจะได้รับการจัดการตามที่ได้กำ�หนดไว้ในหนังสืแจ้งนั้นเท่านั้น
วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจ ใช้ข้อมูลที่ได้อธิบายไว้ข้างบนเพื่อ:
- เสนอผลิตภัณฑ์และการบริการแก่คุณ
- ดำ�เนินการกับการชำ�ระเงินของคุณ
- สร้างและบริหารจัดการบัญชีของคุณ
- ส่งเอกสารด้านการส่งเสริมการขายและการสื่อสารอื่นๆ ถึงคุณ
- สื่อสารกับคุณและควบคุมดูแลการเข้าร่วมของคุณในกิจกรรมพิเศษ, การแข่งขัน, โปรแกรมของรางวัล,
โปรแกรม, ข้อเสนอ, การทำ�แบบสำ�รวจและการวิจัยตลาด
- โต้ตอบกับสอบถามของคุณ
- ดำ�เนินงาน ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ การขยายและ
ปรับปรุงการบริการของเรา การบริหารจัดการการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้าของเรา
ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล และทำ�งานด้านการบัญชี ตรวจสอบ และงานภายในอื่นๆ)
- ลดความเสี่ยงด้านเครดิตและบริหารการเก็บรวบรวม
- ยืนยันอัตลักษณ์ของคุณ
- ปกป้องอัตลักษณ์และป้องกันการโกงและการกระทำ�ที่ผิดกฎหมายอื่นๆ สิทธิ์เรียกร้อง และความรับผิดชอบอื่นๆ
และ
- ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อบังคับทางกฎหมายที่สามารถนำ�มาใช้ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อผูกพัน
ตามสัญญา และนโยบายต่างๆ ของเรา
เรายังอาจใช้ข้อมูลในวิธีการอื่นๆ ซึ่งเราจะให้หนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะ ณ เวลาของการเก็บรวบรวมเช่นกัน
นอกจากนั้น เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางคุ้กกี้ เว็บเบคอน บันทึกเว็บเซิร์ฟเวอร์ และวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น (i) ปรับแต่งเฉพาะกับการเข้าชมเว็บไซต์และแอพของเราของผู้ใช้ (ii) ส่งมอบเนื้อหา
ที่ตรงต่อความสนใจของผู้ใช้และวิธีที่ผู้ใช้ของเราท่องเว็บไซต์และแอพของเรา และ (iii) บริหารจัดการเว็บไซต์
แอพ และส่วนอื่นๆ ของธุรกิจของเรา เราจะขอรับความยินยอมของคุณก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คุ้กกี้หรือ
วิธีการอัตโนมัติที่คล้ายคลึงกันในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่สามารถนำ�มาบังคับใช้ได้กำ�หนดไว้
เราอาจใช้การบริการการวิเคราะห์ภายนอกบนเว็บไซต์และแอพของเรา เช่น Google Analytics, Adobe Omniture
และ Sizmek ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ที่ควบคุมดูแลการบริการเหล่านั้นจะใช้เทคโนโลยี เช่น คุ้กกี้ บันทึกเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ และเว็บเบคอนเพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และแอพของเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่าน
ทางวิธีการเหล่านี้ (รวมถึงที่อยู่ IP) อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการการวิเคราะห์เหล่านี้และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อ
งอื่นๆ ที่ใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพ ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ
การวิเคราะห์เหล่านี้และวิธีเลือกที่จะไม่ร่วมรับบริการ โปรดไปที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่แสดงไว้ที่นี่:
- Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
- Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1
- Sizmek: http://www.sizmek.com/about-us/privacy
โฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค
บนเว็บไซต์และแอพของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณเพื่อใช้ในการเสนอ
โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ปรับแต่งให้ตรงกับความสนใจส่วนตัวของคุณ เรายังอาจขอรับข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์นี้จากเว็บไซต์ภายนอกที่เราให้บริการโฆษณาของเราด้วยเช่นกัน ในหมวดนี้ของหนังสือแจ้งเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเราจะให้รายละเอียดและการอธิบายวิธีที่คุณจะใช้ทางเลือกของคุณ
คุณอาจเห็นโฆษณาบางอย่างบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราเข้าร่วมในเครือข่ายการซื้อโฆษณาภายนอก (เช่น Facebook,
Rubicon และ Twitter) ด้วยวิธีผ่านทางเครือข่ายการซื้อดังกล่าว เราสามารถตั้งเป้าข้อความของเราไปยังผู้ใช้ผ่าน
หนั ง สื อ แจ้ ง เรื ่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ทั ่ ว โลกของ Tiffany
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หนั ง สื อ แจ้ ง เรื ่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ทั ่ ว โลกของ Tiffany
ทางประชากรศาสตร์ บนฐานของความสนใจ และทางบริบทได้ เราสามารถติดตามกิจกรรมทางออนไลน์ของ
คุณเมื่อเวลาผ่านไปโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงผ่านทางการใช้คุ้กกี้ บันทึกเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ และเว็บเบคอนภายนอกได้ เครือข่ายจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาที่อาจถูกปรับแต่งให้ตรงกับความ
สนใจส่วนตัวของคุณได้ ข้อมูลที่เครือข่ายโฆษณาของเราอาจเก็บรวบรวมในนามของเราจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยว
กับการเข้าชมเว็บไซต์ที่รองรับโฆษณาของ Tiffany เช่น หน้าเพจหรือโฆษณาที่คุณชมและการกระทำ�ที่คุณมี
บนเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์ภายนอกที่เข้าร่วมในเครือข่าย
โฆษณาเหล่านี้ กระบวนการนี้จะยังช่วยให้เราติดตามความีประสิทธิภาพของความพยายามด้านการตลาดของเรา
เช่นกัน ในการเรียนรู้วิธีเลือกที่จะไม่ร่วมรับโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคจากเครือข่ายนี้ โปรดคลิก ที่นี่
(http://www.aboutads.info/choices/) เราจะขอรับการยินยอมของคุณก่อนที่จะใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณาที่อิง
ตามความสนใจของผู้บริโภคในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่สามารถนำ�มาบังคับใช้ได้กำ�หนดไว้
ข้อมูลที่เราแบ่งปัน
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งเรื่องความเป็น
ส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับผู้ให้การบริการที่เสนอบริการในนามของเราตามขั้นตอนคำ�
สั่งของเรา เราจะไม่อนุญาตผู้ให้การบริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ว่าเป็นความจำ�เป็นเพื่อให้การ
บริการในนามของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฏหมาย ตัวอย่างของผู้ให้การบริการเหล่านี้จะรวมถึงบริษัท
ที่ดำ�เนินการการชำ�ระเงินบัตรเครดิต บริหารจัดการและลดความเสี่ยงของเครดิต ยืนยันข้อมูล จัดเตรียมตามการ
สั่งซื้อ และให้บริการเว็บโฮสติ้ง การวิเคราะห์ และการตลาด เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ Tiffany
Group ทั่วโลกและกับคู่ค้าทางการตลาดร่วมของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งเรื่องความเป็น
ส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้เช่นกัน นอกจากนี้ ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำ�หนดไว้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณกับบริษัทภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทเหล่านั้นเอง เช่น เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่อาจเป็นที่
สนใจของคุณ เว้นแต่ว่าคุณจะคัดค้านโดยการส่งอีเมลถึง privacy@tiffany.com
นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (i) หากกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำ�หนดให้เราทำ�เช่น
นั้น (ii) แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ และ (iii) เมื่อเราเชื่อว่ามีความจำ�เป็นหรือเหมาะ
สมในการเปิดเผยเพื่อป้องกันอันตรายทางร่างกายหรือความสูญเสียทางการเงิน หรือที่เชื่อมโยงกับการสืบสวน
สอบสวนผู้ฉ้อโกงที่ต้องสงสัยหรือที่ลงมือกระทำ�จริง หรือการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย เรายังมีสิทธิ์ที่จะโอนย้าย
ข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับคุณในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึง
ในกรณีของการปรับโครงสร้างองค์กร การยุบองค์กร หรือการเลิกล้มกิจการ)
สิทธิและทางเลือกของคุณ
เราจะเสนอทางเลือกบางอย่างให้แก่คุณที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ เช่น วิธีที่เราใช้
ข้อมูลและวิธีที่เราสื่อสารกับคุณ ในการอัพเดทความต้องการของคุณ โปรดแจ้งให้เรานำ�ข้อมูลของคุณออกจาก
รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสารของเรา ใช้สิทธิของคุณ หรือส่งคำ�ขอ โปรดติดต่อเราตามที่ได้แจ้งไว้ใน
หมวด “วิธีติดต่อเรา” ของหนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการรับจากราย
ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสารของเราได้โดยการไปยังลิงค์ “ยกเลิกการรับ” ในอีเมลของคุณได้เช่นกัน ตาม
ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายของเขตอำ�นาจศาลของคุณให้ไว้ คุณอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เรารักษาไว้เกี่ยวกับ
คุณ หรือขอให้เราแก้ไข เพิ่มเติม หรือปิดกั้นข้อมูลโดยการติดต่อเราตามที่แจ้งไว้ที่ด้านล่าง คุณอาจยกเลิกการยิน
ยอมใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านบนพื้นฐานที่เป็นไปตามกฎหมายต่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
ตัวของคุณได้ทุกเวลาตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ และเราจะนำ�ความต้องการของคุณไปใช้ต่อไปในอนาคต
ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะเลือกไม่รับบริการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคจากเครือข่าย
โฆษณา โปรดไปที่หน้าเพจการเลือกไม่รับบริการของผู้บริโภคที่ http://www.aboutads.info/choices/
การติดตามทางออนไลน์และ วิธีที่เราโต้ตอบกับสัญญาณห้ามติดตาม (Do Not Track)
เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และแอพของเรา ทั้งเราและ บริษัทภายนอกบางราย (เช่นเครือข่ายโฆษณาของเรา คู่ค้า
โฆษณาดิจิทัล และแพลทฟอร์มสื่อสังคม) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ
ไปเรื่อยๆ และทั่วทั้งเว็บไซต์ภายนอก เว็บเบราว์เซอร์บางอย่างจะยอมให้คุณสั่งให้เบราว์เซอร์ส่งสัญญาณห้าม
ติดตาม (Do Not Track หรือ “DNT”) ไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ซึ่งจะแจ้งให้เว็บไซต์เหล่านั้นทราบว่าคุณไม่
ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ ณ ขณะนี้ เว็บไซต์และแอพของเราไม่ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อโต้ตอบกับสัญญาณ DNT หรือกลไกที่คล้ายคลึงกันจากเบราว์เซอร์เนื่องจากยังไม่มีมารฐานทั่วไปที่เป็นที่
ยอมรับในธุรกิจเพื่อการดำ�เนินการดังกล่าว ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณอาจยังคงถูก
หนั ง สื อ แจ้ ง เรื ่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ทั ่ ว โลกของ Tiffany
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หนั ง สื อ แจ้ ง เรื ่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ทั ่ ว โลกของ Tiffany
ติดตามและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ต่อไป แม้ว่าเบราว์
เซอร์จะส่งสัญญาณ DNT ถึงเราก็ตาม ดังที่ได้ระบุไว้ในหมวด “สิทธิและทางเลือกของคุณ” ด้านบน เราจะเสนอ
ทางเลือกบางอย่างให้แก่คุณที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมการโฆษณาที่
อิงตามความสนใจของผู้บริโภคของเรา
หนังสือแจ้งถึงผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ตามข้อจำ�กัดบางอย่างภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง § 1798.83 แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย
อาจขอให้เรามอบ (i) รายการหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่เราได้เปิดเผยให้แก่บริษัทภายนอกเพื่อ
วัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงของบริษัทเหล่านั้นในช่วงเวลาก่อนหน้าของปีปฏิทิน และ (ii) อัตลักษณ์ของ
บริษัทภายนอกเหล่านั้น ในการขอนี้ ผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจติดต่อเราได้ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมวดติดต่อ
เราด้านล่าง
การโอนย้ายข้อมูล
เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ นอก
ประเทศที่ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมเป็นครั้งแรก ประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเดียวกันกับประเทศ
ที่คุณได้ให้ข้อมูลในครั้งแรก เมื่อเราโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ เราจะปกป้องข้อมูลนั้นดังที่ได้
อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้
วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนตัว
เราจะดูแลรักษาด้านการควบคุมจัดการ เทคนิค และทางกายภาพของระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้เราจากการถูกทำ�ลาย การสูญหาย การดัดแปลง การเข้าถึง การเปิด
เผย หรือการใช้โดยบังเอิญ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์และการบริการที่ไม่ใช่ของ Tiffany
เพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อข้อมูล เว็บไซต์และแอพของเราอาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ แอพ และการบริการ
ที่ไม่ใช่ของ Tiffany ที่ดำ�เนินการโดยบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทสาขาของ Tiffany บริษัทเหล่านี้อาจมีหนังสือแจ้ง
หรือนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำ�อย่างยิ่งให้คุณตรวจทาน ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ของเรายัอาจมีเสนอให้แก่คุณผ่านทางแพลทฟอร์มภายนอกเช่นกัน (เช่นผู้ให้บริการแอพสโตร์) หรือผ่านทางช่อง
ทางภายนอกอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ แอพ หรือการบริการที่ไม่ใช่
ของ Tiffany ใดๆ
การอัพเดทหนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา
หนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ (รวมถึงบทเสริมใดๆ) อาจได้รับการอัพเดทเป็นระยะๆ และโดยไม่มี
การแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนตัวของเรา สำ�หรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำ�คัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์การแจ้งอย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์ของเราที่ระบุไว้
ที่ด้านบนสุดของหนังสือแจ้งเมื่อมีการอัพเดทล่าสุด
วิธีติดต่อเรา
หากคุณต้องการให้เราอัพเดทข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณหรือความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเราได้ทางอีเมล
ที่ Thailand.CustomerService@Tiffany.com หากคุณมีคำ�ถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับหนังสือแจ้งเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@tiffany.com คุณยังอาจเขียนถึงเราได้ที่:
Chief Privacy Officer 		
c/o Legal Department		
Tiffany & Company		
200 Fifth Avenue, 10th Floor
New York, NY 10010		
					
					

Tiffany & Co. Jewelers (Thailand) Company Limited
121 หมู่ 1
ถนนพระราม II
บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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หนั ง สื อ แจ้ ง เรื ่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ทั ่ ว โลกของ Tiffany
นโยบายเรื่องคุ้กกี้
คุ้กกี้เป็นวิธีการอัตโนมัติที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา และโดยที่เราสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้งานเว็บไซต์ของเราในบางครั้ง เราใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ การทำ�งานของเว็บไซต์ของ
เรา และการบริการของเราที่ให้แก่คุณให้ดีที่สุด เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะส่งคุ้กกี้ไปยัง
คอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะทำ�ให้เราสามารถจดจำ�คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำ�การทำ�งานหลายๆ อย่างได้
ด้วยการอ่านเลยหน้านี้ไป คุณยินยอมกับการตั้งค่าคุ้กกี้ของเราและยอมรับว่าคุณเข้าใจนโยบายเรื่องคุ้กกี้นี้และ
หนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดทราบว่าคุณอาจจำ�กัดคุ้กกี้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของ
คุณ แต่การจำ�กัดดังกล่าวอาจจะลดและกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณและการทำ�งานของเว็บไซต์ของเราได้
คุ้กกี้รองรับวัตถุประสงค์ใด
1. คุ้กกี้สนับสนุนการทำ�งานพื้นฐานของเว็บไซต์: คุ้กกี้บางอย่างเป็นคุ้กกี้ที่ทำ�งานและจำ�เป็นซึ่งจะสนับสนุน
คุณสมบัติที่สำ�คัญของเว็บไซต์ของเรา เช่น การเก็บการเลือกตะกร้าสินค้าในขณะที่คุณยังคงจับจ่ายและดูหน้าเพจ
ต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราอยู่
2. คุ้กกี้สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์และการบริการของเราได้: คุ้กกี้จะเก็บรวบรวมข้อมูล (รวมถึงที่อยู่
IP) เพื่อเข้าถึงวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการท่องเว็บไซต์ของเรา และให้การบริการที่
ดีขึ้นแก่คุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:
- ให้สถิติแบบรวมและไม่เปิดเผยตัวตนในเรื่องวิธีการใช้เว็บไซต์ของเรา
- ดูว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยการระบุที่ที่คุณคลิก และจากเว็บไซต์ใดที่คุณได้มา
เข้าชม
- ให้ความเห็นแก่คู่ค้าภายนอกที่ถูกเลือกสรรอย่างรอบคอบว่าหนึ่งในผู้เข้าชมของเรายังได้เข้าชมเว็บไซต์ของพวก
เขาด้วยเช่นกัน
- ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์โดยการตรวจจับข้อผิดพลาดในประสบการณ์เลือกดูของคุณ
- ให้การทำ�งานของเว็บไซต์ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการยอมให้เข้าถึงการบริการเพิ่มเติม หรือการกู้คืนถุงสินค้าของ
คุณหากคุณต้องการจะกลับมายังเซสชั่นการเลือกดูเว็บไซต์ต่อไป
3. คุ้กกี้อาจแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าภายนอกที่ถูกเลือกสรรอย่างรอบคอบแล้วของเรา: คุ้กกี้ภายนอกอาจแบ่งปัน
ข้อมูลกับคู่ค้าเพื่อให้การบริการบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่แบ่งปันจะถูกนำ�ไปใช้เพื่อให้การบริการหรือการ
ทำ�งาน (เช่นปุ่ม “ชอบ” และ “แบ่งปัน” ของสื่อสังคม) เท่านั้น คุ้กกี้ภายนอกบางอย่างสามารถนำ�ไปใช้เพื่อเสนอ
ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับให้เฉพาะตัวโดยการให้การบริการที่อิงตามความสนใจ (โปรดดู “โฆษณาที่อิงตามความ
สนใจของผู้บริโภค”) ทั้งบนเว็บไซต์นี้และบนเว็บไซต์อื่นๆ เช่นกัน ประสบการณ์เลือกดูที่ปรับให้เฉพาะตัวเหล่า
นี้อาจถูกลิงค์ไปยังการบริการที่เสนอให้โดยบริษัทภายนอกที่จะให้การบริการเหล่านี้จดจำ�ได้ว่าคุณได้เข้าชม
เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของ Tiffany ที่อาจเป็น
ที่สนใจของคุณ คุ้กกี้เหล่านี้ยังอาจลิงค์ไปยังเครือข่ายสื่อสังคม เช่น Facebook หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม
ของคุณต่อเอเจนซีโฆษณา เพื่อให้พวกเขาสามารถนำ�เสนอโฆษณาสำ�หรับผลิตภัณฑ์และการบริการแก่คุณ ซึ่ง
อาจเป็นที่สนใจของคุณได้
การบริหารจัดการการตั้งค่าการทำ�งานของคุ้กกี้ของคุณ:
ในการบริหารจัดการคุ้กกี้ภายนอกที่รองรับเว็บไซต์ของเรา โปรดไปที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่แสดงไว้ที่นี่:
- Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
- Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1
- Sizmek: http://www.sizmek.com/about-us/privacy
ในการบริหารจัดการคุ้กกี้ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราเป็นผู้จัดการ คุณสามารถเปลี่ยนการ
ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการคุ้กกี้ทั้งหมด โปรดไปที่ http://
www.allaboutcookies.org/ โปรดทราบว่าการปิดการทำ�งาน การปิดกั้น หรือการลบคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ
อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพได้
โปรดอ่านหนังสือแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราสำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวม
และวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณให้เรา อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกตรวจพบโดยใช้คุ้กกี้จะระบุตัว
คุณได้
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