นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ONE CHAMPIONSHIP
บริษท
ั
Group
One
Holding
Pte.
Ltd
ให้คาสัญญาทีจ
่ ะปกป้องและเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ONE

CHAMPIONSHIP)

คานิยาม:
“บัญชีผใ
ู้ ช้”
หมายถึง
ประวัติหรือข้อมูลซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ
ONE
CHAMPIONSHIP สมัครลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนตัวที่สาคัญแก่ ONE CHAMPIONSHIP
“สัญญาหรือข้อตกลง”
หมายถึงการที่ลก
ู ค้าทาการสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวท่านเองบนแพลตฟอร์มของ
ONE
CHAMPIONSHIP
ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท
และการที่
ONE
CHAMPIONSHIP
ได้ตอบรับคาขอการสั่งซื้อนั้นตามแนวทางปฏิบัติในข้อสัญญาที่
11
ในข้อตกลงและเงื่อนไขของลูกค้า
“ลูกค้า” หมายถึงใครก็ตามที่กระทาการขอสั่งซื้อสินค้า, ซึ่งได้รับการยอมรับ, บนเว็บไซต์ของ
ONE CHAMPIONSHIP
“คาขอสัง่ ซือ
้ สินค้า”
หมายถึงคาสั่งซื้อจากลูกค้าบนเว็บไซต์เพื่อที่จะซื้อสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา
“ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึงข้อมูลใดๆที่ระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้อย่างชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเห
ตุสมผลตรงไปตรงมาโดยบริษัทที่ครอบครองข้อมูล
หรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นโดยตรงแล้วสามารถระบุบุคคลได้อย่างแน่
“การดาเนินการ” หมายถึงการรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การจัดระบบ การจัดเก็บ
การปรับปรุงใหม่หรือการปรับเปลี่ยน การกู้ข้อมูล การปรึกษาหารือ การใช้ การรวมเข้าด้วยกัน
การกีดขวาง การลบหรือทาลายข้อมูล
“สินค้า” หมายถึงสินค้าทีม
่ ีอยู่จริงและได้ออกจาหน่ายเพื่อการค้าให้ลูกค้าบนเว็บไซต์
“การบริการ” หมายถึงการบริการที่ ONE CHAMPIONSHIP เสนอให้บนหน้าเว็บไซต์
“ผูใ
้ ช้” หมายถึงเจ้าของบัญชีผใ
ู้ ช้ ไม่วา่ จะเป็นลูกค้าหรือไม่กต
็ าม
“ผู้เยีย
่ มชม” หมายถึงบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาเยีย
่ มชมเว็บไซต์ ONE CHAMPIONSHIP
โดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ได้เข้าสู่ระบบ
“เว็บไซต์” หมายถึงเว็บทีค
่ รองครอง พัฒนา และใช้งานโดย ONE CHAMPIONSHIP และเพื่อ
ONE CHAMPIONSHIP โดยใช้ URL: https://shop.onefc.com

คาแถลงนโยบาย
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงความเป็นส่วนตัวของ

ONE

CHAMPIONSHIP

ซึ่งจะถูกใช้เพื่อการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าเว็บไซต์ ONE CHAMPIONSHIP โดยเฉพาะ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการจัดเก็บข้อมูลส่วนตั
วของท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของ

ONE

CHAMPIONSHIP

พร้อมทั้งให้คาอธิบายกับผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์เกี๋ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทต้องเก็บไว้
และแนวทางที่บริษัทจะเก็บ

ใช้

และกาจัดข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ONE

CHAMPIONSHIP

ให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละคนเป็นอย่างมาก
ทางบริษัทขอแนะนาให้ทา่ นอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ของ

ONE

CHAMPIONSHIP
ข้อมูลทีบ
่ ริษท
ั จะเก็บรวบรวมจากท่าน
เมื่อท่านลงทะเบียนผู้ใช้กบ
ั ONE CHAMPIONSHIP หรือทาการสัง่ ซือ
้ ผ่านทางเว็บไซต์
บริษท
ั จะทาการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึง่ อาจจะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:






ชื่อและนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ส่วนตัว
ที่อยู่ในการส่งของและใบแจ้งหนี้
ข้อมูลการจ่ายเงิน (ใช้เป็นรหัสลับเพื่อความเป็นส่วนตัว)

จุดประสงค์ของการใช้ขอ
้ มูล
ONE

CHAMPIONSHIP

จะทาการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านหากข้อมูลนั้นจาเป็นต่อเรา

จาเป็นต่อสัญญาทั้งสองฝ่าย
ข้อมูลที่ได้มาจะทาให้เรามอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

และการดาเนินการ
ONE

CHAMPIONSHIP

สัญญาว่าจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:


สาหรับการจัดส่งสินค้า



เพื่ออัพเดตการจัดส่งสินค้า



สาหรับการบริการลูกค้า



เพื่อการจัดหาข้อมูลสินค้าที่สาคัญ



เพื่อการดาเนินการสั่งซื้อ



เพื่อการดาเนินการสร้างบัญชี ONE CHAMPIONSHIP ของท่าน



เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
หรือออกแบบออกมาให้เหมาะกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าขณะใช้งาน



ระบุผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชม เพื่อทาการวิจย
ั เกี่ยวกับสถิติของผู้ใช้งาน



ในกรณีที่ท่านไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา
ทางบริษัทจะทาการส่งข้อมูลที่อิงมาจากสิ่งที่ท่านสนใจหรือสิ่งที่ท่านใช้
เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าท่านอาจจะได้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นหรือท่านอาจจะขอ
ข้อมูลจากเราในภายหน้า
ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นไม่จาเป็นจะต้องเป็นสินค้าหรือการบริการจาก ONE
CHAMPIONSHIP

ขอบเขตและวิธีการของการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:
ตราบใดที่ข้อมูลถูกบังคับใช้โดยกฏหมายหรือตรงประเด็นกับจุดประสงค์ที่ได้กาหนดไว้แล้ว



การดูเว็บไซต์

ONE

แบบผ่านๆ

CHAMPIONSHIP

ผู้ใช้ไม่จาเป็นจะต้องให้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลกับทางบริษัท
ท่านสามารถคงสถานะนิรนามและทางเราจะไม่สามารถระบุชื่อของท่านได้
ตราบใดที่ท่ายยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้ใช้กับทางเว็บไซต์โดยใช้วิธีการข้างต้น


ONE

จะไม่แบ่งปัน

CHAMPIONSHIP

ส่งต่อ

หรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบริษัทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
ยกเว้นกรณีที่ขอ
้ มูลถูกส่งให้บริษัทส่งของ

หรือบริษัทชาระเงิน

จ่ายเงิน

ข้อมูลทีถ
่ ูกส่งต่ออาจรวมถึง

และส่งของให้ถึงมือของท่าน

บัญชีธนาคาร

บัตรเครดิต

เพื่อดาเนินการสั่งซื้อ

บัตรเดบิต

ชือ
่ ของท่าน
ที่อยู่การส่งของ

หรือข้อมูลอื่นๆทีจ
่ าทาให้การสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์
การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทส่งของหรือบริษัทการเงินได้กระทาโดยผ่านข้อต
กลงในการจ้างคนภายนอกและสัญญารับเหมา เพื่อการรักษาความลับ รักษาศีลธรรม
และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายที่ไม่ชอบธรรม
และยังเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ทางบริษัทอาจทาการใช้ทอ
ี่ ยู่ของท่านในการส่งเอกสารทางการตลาด
ซึ่งท่านสามารถยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา



ทางบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษท
ั ในเครือได้ใช้เป็นการภายใน
ซึ่งสอดคล้องกับข้อข้างต้น
ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ขอ
้ มูลร่วมกันจะถูกใช้เพื่อให้การใช้งานของข้อมูลอยู่ภายใต้ก
ารบังคับ

การเก็บและทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งสินค้าของท่านจะถูกเก็บไว้ที่เรา

แต่เพื่อความปลอดภัย

ทางบริษัทไม่สามารถทีจ
่ ะดึงข้อมูลของท่านออกมาโดยตรง
ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้หรือข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีส่วนตัว

การตลาด

หรือส่วนลดต่างๆ ได้โดยการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของท่านบนหน้าเว็บไซต์
สิทธิและข้อผูกมัดของผูใ้ ช้หรือลูกค้า


ผุ้ใช้งานหรือลูกค้ามีหน้าที่
ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยการส่งข้อมูลอย่างเป็นความลับไปยังเว็บไซ
ต์โดยตรง

และไม่ส่งต่อหรือเปิดเผยไปยังบุคคลทีส
่ าม

CHAMPIONSHIP

โดยลูกค้ายินยอมว่า

ONE

จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้รหัสผ่านของท่านในทางที่ผิด

นอกจากว่าความผิดพลาดนั้นเกินขึ้นโดยบริษัทเป็นต้นเหตุ


ผู้ใช้งานหรือลูกค้ามีสิทธิท
์ ี่จะทาการระงับการดาเนินการ
หรือคัดค้านการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล

ทาง

ONE

CHAMPIONSHIPอาจไม่สามารถให้การบริการอย่างสมบูรณ์หากท่านไม่ยน
ิ ยอมหรือ
หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


ผู้ใช้หรือลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะดู

เพิ่ม

หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่ได้ให้ไว้กบ
ั ทางบริษัท โดยการเข้าบัญชีผู้ใช้


ผู้ใช้หรือลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะระงับ

ถอน

หรือสั่งการให้หยุดการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดาเนินการโดย

ONE

CHAMPIONSHIP


ผู้ใช้หรือลูกค้าสามารถดาเนินการตามสิทธิที่ได้กล่าวมาแล้วผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่
ได้แสดงไว้หลังจากนี้

ข้อผูกมัดของ ONE CHAMPIONSHIP
ONE

CHAMPIONSHIP

จะจัดเตรียมการป้องกันทั้งทางองค์กร

และทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมและลูกค้า
CHAMPIONSHIP
จะคงไว้ซึ่งความพร้อม

ทางวัตถุ
ONE

สามารถรับประกันได้ว่าการป้องกันที่ทางบริษัทได้ทาอยู่หรือกาลังจะทา
ความมีศีลธรรม

และความน่าเชื่อถือ

เพื่อต่อต้านการทาลายโดยมิได้เจตนาหรือโดยผิดกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

การเปิดเผยข้อมูล หรือการกระทาที่ผิดกฏหมายทีอ
่ าจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ONE
CHAMPIONSHIP
มีความพยายามอย่างยิ่งทีจ
่ ะแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เรา
จะถูกเก็บเป็นความลับ เราจะปกป้องและดูแลข้อมูลของท่านโดย:



ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านจากบุคคลที่สาม หากไม่มีความจาเป็น
เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเกินกว่าจาเป็น
หรือเพื่อใช้เกินกว่าวัตถุประสงค์ข้างต้น



ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับการชาระเงินจะถูกซ่อนเอาไว้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทการเงินที่เราใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการบังคับใช้เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุ
คคลและเป็นแนวทางปฏิบต
ั ิที่ดีที่สุดในการพาณิชย์
ข้อยกเว้น
ONE
CHAMPIONSHIP
มุ่งมั่นและจะพยายามกระทาการดูแลรักษาข้อมูลให้สอดคล้องกับกฏหมายบังคับใช้เพื่อการป้อ
งกันข้อมูลส่วนบุคคล

แต่หากมีพฤติการณ์พิเศษ

ที่ทาง

ONE

CHAMPIONSHIP

ถูกกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีผลต่อชีวิตและสุขภาพ
หรือเพื่อจุดประสงค์ทางด้านกฏหมายต่างๆ ทางเราจะทาการเปิดเผยข้อมูลทันที

การเก็บข้อมูลของระบบ
ขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์

เซอร์เวอร์ของONE

CHAMPIONSHIPจะทาการบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งมาอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่นไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์สื่อสารของท่าน

ประเภทของบราวเซอร์

หน้าเว็บเพจก่อนท่านหน้าที่ท่านเข้าชม

วันหรือเวลาที่ท่านเข้าชม

หรือระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาไปใช้เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หรือการบริการ
เพื่อให้ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการบริการของ

ONE

CHAMPIONSHIPมากยิ่งขึน
้

ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถก
ู นามาใช้ร่วมหรือพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
ONE CHAMPIONSHIPอาจมีการใช้ Google Analyticsเพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจรวมถึง
Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick
Campaign Manager integration, and Google Analytics Demographics and Interest
Reporting เป็นต้น. ท่านสามารถไปที่ตั้งค่าการแสดงโฆษณา เพื่อปิดระบบ Google Analytics
สาหรับการแสดงโฆษณา และท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงการนาเสนอโฆษณาจาก Google

นอกจากนี้

ONE

CHAMPIONSHIP

อาจเลือกใช้

Google

Analytics

เพื่อการโฆษณาออนไลน์ บุคคลที่สามซึ่งอาจรวมถึงGoogle อาจมีการโฆษณาเกี่ยวกับ ONE
CHAMPIONSHIP

บนหน้าเว็บเพจในอินเตอร์เน็ต

ONE

CHAMPIONSHIP

และบุคคลที่สาม (เช่น Google) อาจมีการใช้ first-party cookies (เช่น Google Analytics
cookie) and third-party cookies (เช่น DoubleClick cookie) ด้วยกัน เพื่อที่จะรายงาน
นาไปใช้

และแสดงโฆษณาให้ท่าน

CHAMPIONSHIP

ในอดีต

โดยอิงจากหน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม

ONE

พร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของโฆษณา

การใช้โฆษณาด้านอื่นๆ
และการรวมกันของภาพลักษณ์และการบริการของโฆษณาซึ่งส่งผลไปถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไ
ซต์ของ ONE CHAMPIONSHIP
ONE
CHAMPIONSHIP
อาจมีการใช้คก
ุ กี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการหรือหน้าเว็บไซต์ของเรา
คุกกี้คอ
ื ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก
ที่จะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความทรงจาของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อให้บริษัทติดตา
มการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา
แต่จะไม่ถูกนามาใช้เพื่อส่งต่อไวรัสไปสู่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อีเล็กโทรนิคของท่าน
ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผา่ นการตั้งค่าระบบเบราว์เซอร์
การทางานบางชนิดในเว็บไซต์อาจจะไม่ตอบสนองหากท่านผิดการใช้คุกกี้
ข้อสงสัย

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคาถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ shop.th@support.onefc.com.
การยอมรับเงือ
่ นไข
หากท่านตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ONE

CHAMPIONSHIP

บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับนโยบายซึ่งบริษัทอาจจะทาการเป
ลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งท่านล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับนโยบายของ

ONE

CHAMPIONSHIP จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์ทันที
การยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนตัวนี้
หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง

และเป็นข้อมูลล่าสุด

ท่านมีหน้าที่แจ้งทางบริษท
ั หากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนตัว
โดยเข้าไปแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่าน

นอกเหนือจากการอ่านข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว
ท่านเข้าใจเนือ
้ หาและยอมรับต่อการกระทาทีจ
่ ะเกิดขึ้นต่อข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เพราะจุดประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

หากท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หมายถึงท่านยอมรับว่าการยินยอมของท่านไม่ได้เป็นการขัดต่อการมีอยู่ของกฎหมายเกี่ยวกับข้
อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

และไม่ได้เป็นการสละสทธิ์ในสิทธิส่วนบุคคลภายใต้กฏหมายในประเทศ

