
นโยบายความเป็นสว่นตวั 
 
อปัเดต: กรกฎาคม 2019 

ซสิเลย่ ์จะรักษาไวซ้ึง่ขอ้มลูอนัเป็นสว่นตัวของทา่น 

ขอ้มลูใดทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกบัตัวทา่นระหวา่งการเยีย่มชมของทา่น หรอืทีค่ณุไดม้อบใหก้บัเรา 

ซสิเลย่ ์พยายามอยา่งเต็มทีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่การปกป้องขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุอยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุ 

ตามขอ้บงัคับทีบ่งัคับใชแ้ละโดยเฉพาะอย่างยิง่ระเบยีบ (EU) เลขที°่ 2016/679 ของวนัที ่27 เมษายน 2016 

ซสิเลย่ ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนี้ไดต้ลอดเวลาและโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เอกสารนีช้ว่ยใหค้ณุเขา้ใจไดด้ขี ึน้วา่ ซสิเลย่ป์กป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอย่างไร 

โปรดอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัตอ่ไปนีเ้พือ่ท าความเขา้ใจวธิกีารทีเ่ราใชข้อ้มูลสว่นตวัของคณุ 

1. อตัลกัษณ์บคุคลของผูจั้ดการการประมวลผล 

เว็บไซตข์องบรษัิท ซ.ีเอฟ.อ.ีบ.ี (c.f.e.b.) บรษัิทประเภทจ ากัดความรับผดิของผูถ้อืหุน้ มทีนุเรอืนหุน้จ านวน 

1,000,000 ยโูร ส านักงานจดทะเบยีนตัง้อยู่ที ่3 avenue de Friedland, 75008 ปารสี ฝร่ังเศส 

จดทะเบยีนอยูใ่นทะเบยีนการคา้และบรษัิทแหง่ปารสี เลขทะเบยีนที ่722 003 464 (ตอ่ไปในทีน่ีจ้ะเรยีกวา่ 

“ซสิเลย่”์) 

2. ขอ้มลูสว่นบคุคลคอือะไรและสามารถรวบรวมไดอ้ยา่งไร? 

ขอ้มลูทัง้หมดทีช่ว่ยใหค้ณุระบตุวัตนของคณุโดยตรงหรอืโดยออ้มคอื "ขอ้มลูสว่นบคุคล" 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SISLEY อาจรวบรวม บนัทกึ ประมวลผล ถา่ยโอน และใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั: 

o อตัลักษณ์บคุคลของคณุ (ความสภุาพ, นามสกลุ, ชือ่, ทีอ่ยู่, หมายเลขโทรศพัทบ์า้นแล 

/หรอืหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื, ทีอ่ยูอ่เีมล, วนัเดอืนปีเกดิ, 

รหัสการประมวลผลภายในทีช่ว่ยระบตุัวตนของลกูคา้) 

o การจัดการค าสัง่ซือ้และการตรวจสอบความสมัพันธท์างการคา้ (การรับค าสัง่ซือ้, การสมัครสมาชกิ, 

การแจง้หนี้, การจัดสง่, การช าระเงนิ, การป้องกนัการฉอ้โกง, การสง่คนืผลติภัณฑ,์ การช าระเงนิคนื, 

การรอ้งเรยีน, การตดิตอ่และบรกิารหลงัการขาย, 

การแลกเปลีย่นและความคดิเห็นจากผูบ้รโิภคและกลุม่เป้าหมาย) 

o ด าเนนิการดา้นความภักด,ี การส ารวจ, การศกึษาวจัิย, แบบส ารวจ, 

การทดสอบผลติภัณฑแ์ละการด าเนนิการสง่เสรมิการขาย 

o การมสีว่นร่วมของผูท้ีส่ง่ความคดิเห็นเกีย่วกับผลติภัณฑ ์บรกิาร หรอืเนือ้หา 
o องคก์รและการด าเนนิการของการแขง่ขนั, ลอตเตอรีแ่ละการด าเนนิการสง่เสรมิการขายใด ๆ (วนัทีม่สีว่นร่วม, 

การตอบสนองตอ่การแขง่ขนั และลักษณะของรางวัลทีเ่สนอ) 

o ดา้นเทคนคิ (ภาษา, ทีอ่ยู่ IP) หรอืขอ้มลูการน าทางทีเ่กีย่วขอ้งกับเทอรม์นัิล 

SISLEY อาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยเฉพาะเมือ่: 

o คณุเยีย่มชมเว็บไซต ์www.sisley-paris.com (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "เว็บไซต"์) 

o คณุสมัครรับจดหมายขา่วของ SISLEY 

o คณุสรา้งบญัชขีองคณุใน "เว็บไซต"์ 

o คณุสัง่ซือ้บนเว็บไซตแ์ละตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ 

o คณุเขยีนถงึ SISLEY ทางไปรษณีย ์อเีมล แชท หรอืเมือ่คณุโทรศพัท ์SISLEY 

สามารถเก็บจดหมายโตต้อบนี้ไวเ้พือ่ตดิตามความสมัพันธก์บัคณุและปรับปรุงการใหบ้รกิาร 
o คณุใหค้วามเห็นเกีย่วกับผลติภัณฑบ์รกิารหรอืเนือ้หา 

o คณุเขา้ร่วมในการปฏบิตักิารพเิศษ (การแขง่ขนั, ลอตเตอรี)่ 

http://www.sisley-paris.com/


o คณุแชรเ์นือ้หาบนโซเชยีลมเีดยี เชน่ Instagram, Facebook, Pinterest หรอื Twitter โดยใช ้hashtag 

#sisley หรอืแฮชแท็กอืน่ ๆ ที ่SISLEY น าเสนอ 

เนือ้หาทีค่ณุแบง่ปันบนโซเชยีลมเีดยีมกีารจัดการอย่างไรโดยใชแ้ฮชแท็กทีเ่ราน าเสนอ? 

คณุสามารถเลอืกใชแ้ฮชแท็กทีเ่ราน าเสนอเพือ่แท็กเนือ้หาของคณุบนโซเชยีลมเีดยี เชน่ Instagram, Facebook, 

Pinterest หรอื Twitter 

โดยการใชแ้ฮชแท็กเหลา่นี้คณุรับทราบและตกลงวา่เนือ้หาของคณุอาจปรากฏบนเว็บไซตข์องเราและใชเ้พือ่เชือ่มโ

ยงไปยังผลติภัณฑห์รอืบรกิารของเรา เราขอย ้าเตอืนคณุวา่ 

ขอ้มลูทีค่ณุเปิดเผยตอ่สาธารณะบนโซเชยีลมเีดยีนัน้สามารถน ามาปรกึษา ใช ้และบนัทกึโดยผูค้นทั่วโลก 

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศทีไ่มม่กีฎหมายรับรองการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุอยา่งเพยีงพอ 

ตามทีก่ าหนดในประเทศทีค่ณุอยู่ 

นอกจากนีเ้รายังใหค้วามสนใจกบัความจรงิทีว่า่เมือ่คณุสง่เนือ้หาโดยใชห้นึง่ในแฮชแท็กของเรา 
การใชโ้ซเชยีลมเีดยีของคณุจะถกูควบคมุโดยเงือ่นไขทัว่ไปของโซเชยีลมเีดยีเหลา่นี้ 

เราขอเชญิคณุใหอ้า่นและดเูป็นประจ า 

หากคณุไมต่อ้งการใหเ้นือ้หาของคณุปรากฏบนเว็บไซตข์องเราอกีตอ่ไปโปรดลบออกจากโซเชยีลมเีดยีหรอืหยดุใช ้

หนึง่ในแฮชแท็กของเรา 

เมือ่ท าการรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

ลกัษณะของขอ้มลูทีบ่งัคบัหรอืไมบ่งัคับนัน้ถกูระบโุดยเครือ่งหมายดอกจันหรอืวธิกีารบง่ชีอ้ ืน่ ๆ 

3. วัตถปุระสงคค์อือะไร? 

โดยทั่วไปแลว้ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุชว่ย SISLEY 

ในการปรับแตง่และปรับปรุงประสบการณ์การช็อปป้ิงของคณุบนเว็บไซตอ์ย่างตอ่เนื่อง มวีตัถปุระสงคเ์ฉพาะเพือ่: 

o การจัดการและการตดิตามค าสัง่ซือ้หากจ าเป็นตอ้งป้องกนั 

การตรวจจับและการจัดการการทจุรติหรอืไมไ่ดก้ารช าระเงนิ 

o การจัดการและการตรวจสอบความสมัพันธท์างการคา้ 
o การจัดการความคดิเห็นของผูบ้รโิภคตอ่ผลติภัณฑ ์บรกิาร เนือ้หาทีจั่ดซือ้ 

o การเลอืกผูบ้รโิภคเพือ่ท าการทดสอบผลติภัณฑ ์

o การจัดการและการตรวจสอบบัญชผีูบ้รโิภค 

o การจัดการการด าเนนิงานตรวจสอบทางเทคนคิ 

o การจัดการการสมัครสมาชกิ SISLEY หรอืจดหมายขา่วทาง SMS 

o ด าเนนิการโปรแกรมลอยัลตี ้การตรวจสอบ และการสง่เสรมิการขาย 

และการตัง้คา่สว่นบคุคลส าหรับการสือ่สารทีห่ลากหลาย (อเีมลดจิทิลั, เอกสาร, SMS) จาก SISLEY 

o การด าเนนิการชกัชวน 

o การผลติสถติกิารคา้ 
 

4. ระยะเวลาของการจัดเก็บขอ้มลูคอือะไร? 

โดยทั่วไป SISLEY 

จะดแูลขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุในชว่งเวลาหนึง่เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามขอ้ผูกพันทางกฎหมายทัง้หมดตามบทบั
ญญัตทิีม่ผีลบงัคับใชห้รอืชว่งเวลาทีไ่มเ่กนิระยะเวลาของการจัดการเชงิพาณชิยห์รอืทีจ่ าเป็นส าหรับวตัถปุระสงคท์ี ่

SISLEY ก าหนด 

ดงันี:้ 

o ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งหลักฐานของสทิธหิรอืสญัญา 
หรอืเก็บไวภ้ายใตข้อ้ผกูพันทางกฎหมายจะถกูเก็บถาวรตามบทบญัญัตทิีใ่ชบ้งัคบั 

o ขอ้มลูธนาคารจะถกูลบเมือ่มกีารท าธรุกรรม 

หรอืเก็บถาวรเพือ่วตัถุประสงคใ์นการพสิจูนต์ามขอ้ก าหนดทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ยกเวน้ในกรณีทีค่ณุใหค้วามยนิยอมใชต้ัวเลอืก "บตัรช าระเงนิทีล่งทะเบยีน" 

เพือ่ใหส้ามารถบนัทกึขอ้มูลของคณุโดยจะมโีหมดเขา้รหัสและรักษาความปลอดภัยขอ้มลูธนาคารของคณุ 

ไมว่า่ในกรณีใด บตัรขอ้มลูลบัทีม่องเห็นไดข้องบตัรธนาคารของคณุจะไมถู่กเก็บบนัทกึไว ้



o ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารระบตุวัตนจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลาหนึง่ปีในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธใินการเขา้ถงึ 

การแกไ้ข การจ ากดั การลบหรอืการพกพาหรอืสทิธใินการคดัคา้น 

SISLEY เป็นกลุม่นานาชาตทิีจ่ัดตัง้ขึน้ทัว่โลก ซึง่มสี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นประเทศฝร่ังเศส 

และดว้ยเหตผุลทางดา้นปฏบิัตกิารและดา้นเทคนคิเราจงึใหค้วามสนใจกบัขอ้เท็จจรงิทีว่า่จะมกีารจัดเก็บขอ้มลูของ
คณุไว ้เวน้แตค่ณุจะคดัคา้นหรอืขอใหล้บในระหวา่งหา้ปีนับจากการตดิตอ่/การซือ้ครัง้สดุทา้ย 

เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาหา้ปีนีเ้ราอาจตดิตอ่คณุอกีครัง้เพือ่ตรวจสอบวา่คณุตอ้งการรับค าขอเชงิพาณชิยต์อ่ไปหรอืไม่ 
ในกรณีทีไ่มม่กีารตอบรับทีด่แีละชดัเจนจากคณุ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุจะถูกลบ หรอืไมร่ะบชุือ่ 

หรอืเก็บถาวรตามบทบญัญัตทิีใ่ชบ้งัคบั 

5. ใครคอืผูรั้บขอ้มลู? 

SISLEY เป็นผูรั้บขอ้มลูของคณุ 

มันสามารถสง่ตอ่ไปยังผูใ้หบ้รกิารทีเ่ลอืกส าหรับความเชีย่วชาญและด าเนนิการในนามของ SISLEY 

เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดโดย SISLEY 

บางครัง้มันอาจถูกสง่ไปยังพันธมติรทางธรุกจิทีเ่ลอืกโดย SISLEY เพือ่วตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดโดย SISLEY 

SISLEY จะไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหใ้คร 

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของค าขอจากหน่วยงาน SISLEY อาจตอ้งสง่ขอ้มลูสว่นตัวของคณุตามระเบยีบทีบ่งัคับใช ้

6. ความลบัและความปลอดภัยของขอ้มลูคอือะไร? 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระดับความทนัสมัยสงูสดุ SISLEY 

ด าเนนิมาตรการทางเทคนคิและองคก์รทีเ่หมาะสมทัง้หมดโดยค านงึถงึลักษณะของขอ้มลูและความเสีย่งทีม่ไีวเ้พือ่

รักษาความปลอดภัยและความลบัของขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ 

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้อ้มูลเหลา่นัน้ถกูบดิเบอืน 

เสยีหายหรอืจากบคุคลทีส่ามทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตซึง่อาจเขา้ถงึได ้

มาตรการเหลา่นี้อาจรวมถงึการจ ากัดการเขา้ถงึขอ้มลู สว่นค าสญัญา 

ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารใชม้าตรการรักษาความปลอดภัยเชน่ การเขา้ถงึทีป่ลอดภัย ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัส 

กระบวนการตรวจสอบสทิธิไ์ฟรว์อลล ์ฯลฯ 

แมจ้ะมมีาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยทีด่ าเนนิการโดย SISLEY 

แตเ่ราใหค้วามสนใจกบัความจรงิทีว่า่การสือ่สารผา่นอนิเทอรเ์น็ตนัน้ไมไ่ดป้ลอดภัยอย่างสมบรูณ์ SISLEY 

ปฏเิสธความรับผดิชอบทัง้หมดในกรณีทีก่ารสือ่สารลม้เหลวหรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ 

7. การคุม้ครองในกรณีของการถา่ยโอนขอ้มลูนอกสหภาพยโุร
ปคอือะไร? 

ขอ้มลูของคณุอาจถูกสง่ในประเทศนอกสหภาพยโุรปทีม่รีะดบัการป้องกนัขอ้มลูไมเ่พยีงพอส าหรับวตัถปุระสงคท์ีก่ า
หนดโดย SISLEY 

กอ่นทีจ่ะถา่ยโอนขอ้มูลในประเทศเหลา่นี้ SISLEY 

จะด าเนนิการใชอ้ปุกรณ์ทัง้หมดเพือ่การรับประกนัทีจ่ าเป็นในการปกป้องขอ้มลูของคณุ 

8. นโยบายคกุกีค้อือะไร? 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายคกุกีข้องเรา เราขอเชญิคณุใหอ้า่นหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั คกุกี ้

https://dev17-eu01-sisley.demandware.net/on/demandware.store/Sites-Sisley_TH-Site/th_TH/Search-ShowContent?fdid=cookies-usage


9. สทิธขิองคณุคอือะไร? 

ตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระเบยีบ (EU) 2016/679 ของวนัที ่27 

เมษายน 2016) คณุมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึ การแกไ้ข การลบ การพกพาขอ้มูลของคณุ ขอ้จ ากดั 

หรอืการตอ่ตา้นการด าเนนิการ 

และแจง้ใหเ้ราทราบถงึความตอ้งการของคณุทีเ่กีย่วขอ้งกับชะตากรรมของขอ้มูลของคณุหลังจากการเสยีชวีติของคุ
ณโดยการสง่: 

o อเีมลในสว่น "แบบฟอรม์การตดิตอ่" ของเว็บไซต ์

o จดหมายพรอ้มส าเนาของเอกสารประจ าตวัของคณุไปยังทีอ่ยู่ดงัตอ่ไปนี้: c.f.e.b. SISLEY, Service 
Clients, 3 avenue de Friedland, 75008 Paris 

คณุยังสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูของ SISLEY: 

o ทางอเีมล: dpo@sisley.fr หรอื 

o ทางไปรษณียพ์รอ้มส าเนาของเอกสารประจ าตัวของคณุไปยังทีอ่ยูต่อ่ไปนี:้ c.f.e.b. SISLEY, à l’attention 
du DPO, 3 avenue de Friedland, 75008 Paris 

นอกจากนีค้ณุยังมมีสีทิธิย์ืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลทีม่อี านาจ 
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