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คาํถามที�พบบอ่ย

คําถามที�พบบอ่ยเกี�ยวกบัวธิทีี�เราเกบ็รวบรวม จัดเกบ็ และใชข้อ้มลูของคณุ

เรานําขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปขายเพื�อใหไ้ดรั้บเงนิคา่ตอบแทนหรอืไม่ ไม่

เราแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบัพันธมติรบคุคลที�สามหรอืไม่ ใช่

เราไดรั้บขอ้มลูจากบรษัิทอื�น ๆ ที�คณุใหอ้นุญาตเกี�ยวกบัขอ้มลูหรอืไม่ ใช่

เราใชข้อ้มลูของคณุเพื�อใหคํ้าแนะนําเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละมอบประสบการณเ์กี�ยวกบัเว็บไซตท์ี�ดยี ิ�งขึ�นหรอืไม่ ใช่

เราใหส้ทิธิ�คณุควบคมุขอ้มลูของคณุหรอืไม่ ใช่

วธิที ี�คณุควบคมุขอ้มลูของคณุ

คณุสามารถควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ และใชส้ทิธิ�ของคณุเปลี�ยนแปลงการกาํหนดลกัษณะของคณุ
ไดท้กุเมื�อ

คาํรอ้งขอเกี�ยวกบัสทิธใินความเป็นเจา้ของขอ้มลู

ทั �งนี�จะขึ�นอยูก่บัประเทศที�คณุลงทะเบยีนไว ้บญัช ีP&G ของคณุอาจจะอนุญาตใหค้ณุเขา้ถงึขอ้มลูของคณุและทําการอปัเดตหรอืลบ
ขอ้มลูของคณุ

ความเป็นสว่นตวัที�คณุควรไดร้บั

เราดแูลจัดการขอ้มลูของคณุดว้ยความระมดัระวงัและใสใ่จ นโยบายและมาตรการการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของเราจะชว่ยรับรองถงึ
การดําเนนิการดงักลา่ว คณุสามารถตดิตอ่เราไดท้กุเมื�อหากมคํีาถามหรอืขอ้กงัวล

เราจ

• • •

https://stage-privacypolicy.pg.com/static/PDF/th.pdf


มฉิะนั�นแลว้ คณุอาจจะสามารถรอ้งขอเขา้ถงึ ลบ แกไ้ข หรอืหยดุรับอเีมลหรอืขอ้ความการสง่เสรมิทางการตลาด หรอืคดัคา้นการที�เราใช ้
ที�อยูอ่เีมลหรอืหมายเลขโทรศพัทข์องคณุเพื�อการโฆษณา ที�นี�

นอกจากนี� คณุยงัสามารถแจง้ใหเ้รายตุกิารลงสง่อเีมลและขอ้ความตวัหนังสอืถงึคณุได ้โดยการปฏบิตัติามวธิกีารยกเลกิการรับขอ้มลูที�
สง่มาพรอ้มกบัการสื�อสารเหลา่นี� โปรดทราบวา่เราอาจจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูบางสว่นไวเ้พื�อดําเนนิการตามของคณุ (เชน่ หากคณุแจง้ใหเ้รา
ยตุกิารสง่อเีมลการสง่เสรมิทางการตลาด  เราจะตอ้งเกบ็ที�อยูอ่เีมลของคณุไวใ้นไฟล ์เพื�อใหร้ะบบของเราจดจําไดว้า่ที�อยูอ่เีมลดงักลา่ว
ของคณุไมป่ระสงคจ์ะรับการสื�อสารการสง่เสรมิทางการตลาด อกี)

นอกจากนี�ยงัมสีถานการณบ์างอยา่งที�อาจจะทําใหเ้ราไมส่ามารถปฏบิตัติามคํารอ้งขอของคณุได ้(เชน่ การลบขอ้มลูธรุกจิที�เรามภีาระ
ผกูพันทางกฎหมายในการเกบ็รักษา หรอืเพื�อการป้องกนัการฉอ้ฉล การรักษาความปลอดภยั หรอืเพื�อปกป้องความเป็นสว่นตวัของผูอ้ื�น
เป็นตน้)

การโฆษณาเชงิพฤตกิรรมออนไลนแ์บบด ั�งเดมิ

วธิกีารหยดุรบัโฆษณาที�องิตามความสนใจแบบด ั�งเดมิ ในการหยดุรับโฆษณาที�องิตามความสนใจของ P&G คณุสามารถ คลกิที�นี�
หรอืคลกิไอคอน AdChoices ในหนึ�งในเว็บไซตข์องเรา สําหรับยโุรป คณุสามารถคลกิที�นี� โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดย้กเลกิการ
รับขอ้มลูจากพันธมติรโฆษณาของเราทกุราย:

• Tapad

• TradeDesk

• MediaMath

• Neustar

• Facebook

• Amazon

• Google

• Liveramp

นอกจากนี�คณุยงัสามารถป้องกนัการไดรั้บโฆษณาที�องิตามความสนใจในเว็บไซตข์องเราไดโ้ดยการปฏเิสธคกุกี�ในเบราวเ์ซอรข์องเรา
ปฏเิสธคํารอ้ง “ขอเขา้ถงึขอ้มลู” ที�แอปมกัจะแสดงเมื�อคณุตดิตั �งแอป หรอืโดยการปรับการตั �งคา่การตดิตามโฆษณาในอปุกรณข์องคณุ
โปรดทราบวา่คณุอาจจะไดรั้บโฆษณาสว่นตวัตามที�อยูอ่เีมลหรอืหมายเลขโทรศพัทข์องคณุดว้ยเชน่กนั หากคณุแจง้ขอ้มลูนี�ไวใ้หเ้รา
เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นการสง่เสรมิทางการตลาด  ในการยกเลกิขอ้มลูเพื�อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว กรณุา ตดิตอ่เรา

คณุจะยงัคงเห็นโฆษณา “ตามบรบิท” อยู ่แมว้า่จะยกเลกิการรับโฆษณาที�องิตามความสนใจไปแลว้ ถงึแมเ้ราจะยตุกิารสง่โฆษณาที�องิ
ตามความสนใจใหค้ณุ แตค่ณุจะยงัเห็นโฆษณาจากแบรนดข์องเราในคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์อืถอืของคณุอยู ่อยา่งไรกต็าม โฆษณา
เหลา่นี�จะเป็นไปตามบรบิทของเว็บไซตท์ี�คณุเขา้ไปเยี�ยมชม และจะเรยีกวา่โฆษณาตามบรบิท ไมเ่หมอืนกบัโฆษณาที�องิตามความ
สนใจที�จะขึ�นอยูก่บัหนา้เว็บที�คณุเขา้ไปเยี�ยมชมจากโทรศพัทม์อืถอืหรอืกจิกรรมการดใูนคอมพวิเตอร ์โฆษณาตามบรบิทจะเป็นโฆษณา
ที�แสดงใหค้ณุเห็นตามบรบิทของเว็บไซตเ์ฉพาะแหง่ที�คณุเขา้ไปเยี�ยมชม ตวัอยา่งเชน่ คณุอาจจะยงัเห็นโฆษณาหนึ�งในแบรนดส์นิคา้
ดแูลเด็กของเราในขณะที�ดผูลติภณัฑเ์ด็กออ่นผา่นทางออนไลน ์เนื�องจากเว็บไซตเ์หลา่นี�มผีูเ้ขา้มาเยอืนสว่นใหญเ่ป็นพอ่แมม่อืใหม่
หรอืพอ่แมท่ี�ลกูใกลค้ลอด นอกจากนี�คณุควรทราบวา่ เราอาจจะยงัคงเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณข์องคณุ และนําไป
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ใชเ้พื�อวตัถปุระสงคอ์ื�น ๆ อยา่งเชน่การประเมนิการทํางานของเว็บไซตข์องเรา เพื�อการคน้ควา้วจัิยเกี�ยวกบัผูบ้รโิภค หรอืการตรวจจับการ
ฉอ้ฉล

การลบคกุกี�จะเป็นการลบการยกเลกิรับขอ้มลูของคณุเชน่กนั เมื�อคณุยกเลกิการรับโฆษณาที�องิตามความสนใจ เราจะสง่คกุกี�ยกเลกิการ
รับโฆษณาไปที�เบราวเ์ซอรข์องคณุ ซึ�งจะเป็นตวับอกใหเ้รารูว้า่คณุไมต่อ้งการรับโฆษณาที�องิตามความสนใจจากเราอกีตอ่ไป คกุกี�
ยกเลกิการรับโฆษณาจะถกูลบออกเมื�อคณุตดัสนิใจลบคกุกี�ทั �งหมด ซึ�งหมายความวา่คณุตอ้งยกเลกิการรับโฆษณาอกีครั �ง หากคณุยงั
คงไมต่อ้งการรับโฆษณาที�องิตามความสนใจ

การเขา้ถงึหรอืการลบ หากตอ้งการรอ้งขอสําหรับการเขา้ถงึหรอืการลบขอ้มลูสว่นบคุคลที�ใชใ้นการโฆษณาเชงิพฤตกิรรมออนไลน์
แบบดั �งเดมิ ซึ�งตวัอยา่งจะรวมถงึขอ้มลูที�เราอาจมอียูเ่กี�ยวกบัตวัคณุในระดบัคกุกี�หรอืรหสัประจําตวั (ID) ของอปุกรณ ์และขอ้มลูที�เราใช ้
เพื�อจัดหาโฆษณาที�เกี�ยวขอ้งใหแ้กค่ณุ โปรดตดิตอ่เราไดท้ี�นี� ในการดําเนนิการตามคําขอของคณุ เราจําเป็นตอ้งขอใหค้ณุแจง้ตวัระบใุด
ๆ ดงัตอ่ไปนี�:

• ID คกุกี�ของคณุจากผูใ้หบ้รกิารของเรา: Tapad, Neustar, MediaMath และ TheTradeDesk

• ID การโฆษณาในโทรศพัทม์อืถอืของคณุ (IDFA, Android ID)

ตวัระบอุปุกรณโ์ทรทศันข์องคณุสําหรับการโฆษณา ซึ�งจะเป็น ID เฉพาะที�กําหนดโดยผูใ้หบ้รกิารโทรทศันท์ี�เชื�อมตอ่ เชน่ Roku ID

สําหรับโฆษณา

ขอ้มลูเพิ�มเตมิสาํหรบักลุม่ประเทศนอรด์กิ

หากคณุไดม้อบขอ้มลูของคณุไวผ้า่นทางการเขา้เยี�ยมชมเว็บไซตข์องกลุม่ประเทศนอรด์กิบางแหง่หรอืเว็บไซตข์องพันธมติรของเรา
รวมถงึ:

• https://www.bravardag.se

• https://www.pampers.se/

• https://www.pampers.�/

• https://www.pampers.no/

• https://se.braun.com/en

• https://www.oralb.se/sv-se

• https://www.oralb.no/nb-no

• https://www.oralb.�/�-�

• https://www.oralb.dk/da-dk

• https://www.babybox.se

คณุสามารถใชส้ทิธิ�ของคณุในฐานะเจา้ของขอ้มลูไดโ้ดยการคลกิ ที�นี�

mailto:corporateprivacy.im@pg.com
https://www.bravardag.se/
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ผูเ้ขา้รว่มการวจิยัเกี�ยวกบัผูบ้รโิภค

ในการขอขอ้มลูที�เกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลสําหรับกรณีที�เรากระทํา เนื�องจากการที�คณุไดเ้ขา้รว่มเป็นสว่นหนึ�งในโครงการศกึษาวจัิย
ของเรา โปรดดขูอ้มลูตดิตอ่ที�เราแจง้ไวใ้นเอกสารแสดงความยนิยอมของคณุหรอืโทรหรอืเขา้ไปตดิตอ่ศนูยว์จัิยของคณุ

ผูม้ถี ิ�นพํานกัในรฐัแคลฟิอรเ์นยี

หากคณุอาศยัอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี คณุจะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราครอบครองเกี�ยวกบัคณุ รอ้งขอรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิทีี�
เราประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ขอใหเ้ราลบขอ้มลูของคณุ หรอืขอใหเ้ราไม ่“ขาย” ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอกีตอ่ไป (ตามนยิาม
คําวา่ “ขาย” ที�ระบไุวใ้น CCPA) หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิและหากตอ้งการใชส้ทิธดิงักลา่ว โปรด คลกิที�นี�

ผูม้ถี ิ�นพํานกัในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสหราชอาณาจกัร

หากคณุพักอาศยัอยูใ่นเขตเศรษฐกจิยโุรปหรอืสหราชอาณาจักร หรอืกําลงัอยูใ่นเขตเศรษฐกจิยโุรปหรอืสหราชอาณาจักร คณุสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุที�เราเกบ็ไวเ้กี�ยวกบัคณุ ขอใหแ้กไ้ข ลบหรอืจํากดัขอ้มลูที�ไมถ่กูตอ้ง ขอ้มลูเกา่หรอืไมจํ่าเป็นอกีตอ่ไป
และขอใหเ้ราจัดเตรยีมขอ้มลูของคณุในรปูแบบที�ชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยโอนไปยงัผูใ้หบ้รกิารรายอื�นได ้นอกจากนี�คณุยงัสามารถเพกิ
ถอนความยนิยอมไดท้กุเมื�อ ในสว่นที�เราตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคณุเพื�อประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล และคณุสามารถคดัคา้นการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ (ซึ�งหมายถงึการขอใหเ้ราหยดุใชข้อ้มลู) โดยที�การประมวลผลนั�นขึ�นอยูก่บัผลประโยชนอ์นัชอบด
ดว้ยกฎหมายของเรา (ซึ�งหมายถงึเรามเีหตผุลในการใชข้อ้มลู)

ในการรอ้งขอนั�น คลกิที�นี�

หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการปกป้องขอ้มลูและสทิธิ�ในขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยทั�วไป กรณุาเยี�ยมชมเว็บไซตข์อง
หน่วยกํากบัดแูลเพื�อปกป้องขอ้มลูของยโุรป (European Data Protection Supervisor) ที� https://edps.europa.eu/data-

protection/  หรอื หรอืเว็บไซตข์องสํานักงานคณะกรรมาธกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารแหง่สหราชอาณาจักร (UK Information

Commissioner’s Of�ce) ที� https://ico.org.uk หากไมไ่ดรั้บความพงึพอใจกบัการตอบสนองที�บรษัิทมตีอ่คํารอ้งของคณุ คณุอาจ
รอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูในประเทศได ้

Procter and Gamble España SA ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณในดา้นการคุม้ครองขอ้มลูใน AUTOCONTROL ซึ�งผา่นการ
รับรองโดยหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูของสเปน (Spanish Data Protection Agency) ดงันั�นจงึมกีารดําเนนิการภายใตร้ะบบที�ไมไ่ด ้
เป็นไปตามกระบวนการยตุธิรรมของหน่วยงานสําหรับกรณีรอ้งเรยีนดา้นการประมวลผลขอ้มลู เมื�อเกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูและ
การโฆษณา ผูส้นใจสามารถดขูอ้มลูไดจ้ากเว็บไซต ์www.autocontrol.es

ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นทนัตกรรม

หากคณุเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมและใหข้อ้มลูแกเ่ราเราจะใหข้อ้มลูกบัคณุ เพื�อเป็นสว่นหนึ�งของโปรแกรมการตดิตอ่มอือาชพี
ของเรารวมถงึ https://www.dentalcare.com ตดิตอ่เราผา่นตวัแทน P&G ในพื�นที�ของคณุเชน่ Oral-B

วธิที ี�เราเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลู

เชน่เดยีวกบัแบรนดอ์ื�นๆ เรามกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูเมื�อคณุตดิตอ่หรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัเรา หรอืเมื�อคณุแบง่
ปนัขอ้มลูที�ซึ�งสามารถแบง่ปนักบัเราได ้เราดาํเนนิการเชน่นี�ดว้ยความเคารพและความระมดัระวงัเพื�อปกป้อง

https://consumersupport.pg.com/dsrform/
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/
https://edps.europa.eu/data-protection/
https://ico.org.uk/
http://www.autocontrol.es/
https://www.dentalcare.com/


สทิธขิองคณุ ขอ้มลูจะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจคณุไดม้ากขึ�นในฐานะผูบ้รโิภคและบคุคล เราสามารถใชข้อ้มลูที�เรา
มแียกตา่งหากหรอืใชร้ว่มกนั เพื�อสง่มอบผลติภณัฑ ์บรกิาร และประสบการณท์ี�ดยี ิ�งข ึ�นใหแ้กค่ณุ

วธิที ี�เราเก็บรวบรวมขอ้มลู

เรารวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุในหลาย ๆ ดา้นจากหลาย ๆ แหง่ ขอ้มลูบางสว่นที�เรารวบรวมอาจรวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลที�สามารถใชเ้พื�อ
ระบตุวัตนของคณุ เชน่ ชื�อ ที�อยูอ่เีมล หมายเลขโทรศพัทห์รอืที�อยูไ่ปรษณียข์องคณุ ในบางประเทศ อยา่งเชน่ประเทศในเขตเศรษฐกจิ
ยโุรป สหราชอาณาจักร หรอืในสหรัฐอเมรกิา อยา่งเชน่ รัฐแคลฟิอรเ์นยี ขอ้มลูตา่ง ๆ เชน่ ที�อยู ่IP หรอืคกุกี�และรหสัประจําอปุกรณม์อื
ถอืกอ็าจถอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลไดเ้ชน่กนั

โปรดทราบ: เราอาจจะรวมขอ้มลูทั �งหมดที�เราเกบ็รวบรวมเกี�ยวกบัคณุเขา้ดว้ยกนั เพื�อสง่มอบผลติภณัฑ ์บรกิาร และประสบการณท์ี�ดยี ิ�ง
ขึ�นใหแ้กค่ณุ

คณุแบง่ปนัโดยตรง

คณุสง่มอบขอ้มลูของคณุใหแ้กเ่ราเมื�อสมคัรใชบ้ญัชใีนเว็บไซตห์รอืแอปมอืถอืของเรา หรอืโดยการโทรตดิตอ่หรอืสง่อเีมลถงึเรา เรา
อาจจะสอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ อยา่งเชน่ชื�อของคณุ อเีมล หรอืที�อยูบ่า้น วนัเกดิ ขอ้มลูการชาํระเงนิ อายขุองคณุ เพศ จํานวนบคุคลใน
ครอบครัวของคณุ และวธิกีารที�คณุตอ้งการใหเ้ราสง่ขอ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา เชน่ สง่ไปยงัที�อยูบ่า้น ที�อยูอ่เีมล หรอื
โดยการสง่ขอ้ความตวัหนังสอืถงึคณุ

การมปีฏสิมัพนัธข์องคณุกบัเว็บไซตแ์ละอเีมล

เราอาจใชเ้ทคโนโลยทีี�เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเมื�อคณุเขา้มาเยี�ยมชมเว็บไซตข์องเรา ดโูฆษณาของเรา หรอืใชผ้ลติภณัฑห์รอื
บรกิารของเรา ตวัอยา่งเชน่ เราใชค้กุกี� (ไฟลข์นาดเล็กที�จัดเกบ็ไวใ้นเบราวเ์ซอรข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ) เพื�อบอกใหเ้รารูว้า่คณุกําลงั
ใชเ้บราวเ์ซอรใ์ดและระบบปฏบิตักิารใด ที�อยู ่IP ของคณุคอือะไร คณุเขา้ไปที�หนา้เว็บใดบา้ง คณุคลกิลงิกใ์ดบา้ง หรอืคณุไดเ้ปิดอเีมล
จากเราแลว้หรอืยงั.

การใชแ้อปมอืถอืและอปุกรณอ์ื�น ๆ ของคณุ

เพื�อใหค้ณุไดรั้บประสบการณผ์ูใ้ชท้ี�ดทีี�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได ้เราอาจใชเ้ทคโนโลยทีี�จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากโทรศพัทข์องคณุเมื�อคณุ
ใชแ้อปมอืถอืของเรา หรอือปุกรณ ์“อจัฉรยิะ” ของเราในบา้นของคณุ คณุจะใหค้วามยนิยอมตอ่การเกบ็ขอ้มลูนี�เมื�อดาวนโ์หลดแอปหรอื
ตดิตั �งอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตภายในบา้น ขอ้มลูนี�อาจรวมถงึโทรศพัทม์อืถอืของคณุหรอื ID โฆษณาของอปุกรณ ์ขอ้มลูเกี�ยว
กบัระบบปฏบิตักิารของโทรศพัทข์องคณุ วธิทีี�คณุใชแ้อปหรอือปุกรณ ์และตําแหน่งที�ตั �งทางกายภาพของคณุ คณุจะไดรั้บขอ้ความแบบ
ป๊อปอพัในโทรศพัทห์รอือปุกรณข์องคณุ เพื�อแจง้ใหท้ราบถงึตวัเลอืกในการยอมรับหรอืปฏเิสธการอนุญาตใหเ้ราทราบตําแหน่งที�อยู่
ทางภมูศิาสตรท์ี�แมน่ยําของคณุ (จดุที�คณุกําลงัยนือยูห่รอืบรเิวณที�คณุเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตตามจรงิ)

คณุเชื�อมตอ่กบัพนัมติรหรอืบคุคลที�สาม

เราอาจไดรั้บขอ้มลูที�บรษัิทอื�น ๆ แบง่ปันกบัเราหรอืขายใหเ้รา ตวัอยา่งเชน่ คณุอาจจะไดม้อบความยนิยอมใหแ้กบ่รษัิทอื�นในการแบง่
ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบัเรา เมื�อคณุสมคัรใชบ้รกิารโทรคมนาคมหรอืสมคัรเขา้รว่มโปรแกรมสะสมคะแนนของธรุกจิคา้ปลกี เรา
อาจจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากสถานที�ตา่ง ๆ ที�คณุทราบวา่ทกุคนสามารถเห็นได ้เชน่ จากโพสตใ์นอนิเทอรเ์น็ต ขอ้ความในบล็อก วดิโีอ
หรอืเว็บไซตส์ื�อสงัคม นอกจากนี�เราอาจจะไดรั้บขอ้มลูจากบรษัิทอื�น ๆ เชน่ ในฐานะตวัแทนจําหน่ายขอ้มลูของผูบ้รโิภคที�อยูใ่นธรุกจิ
การเกบ็รวบรวมหรอืการรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุไดรั้บมาจากแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ (ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมายในทอ้งถิ�นที�มี
บงัคบัใช)้  หรอืจากความยนิยอมที�คณุมอบใหพ้วกเขาใชข้อ้มลูของคณุและยนิยอมใหเ้ราใชข้อ้มลูของคณุตอ่ไป กรณีนี�อาจจะเป็นขอ้มลู
เกี�ยวกบัระดบัรายไดข้องคณุ อาย ุเพศ จํานวนบคุคลในครอบครัวของคณุ และผลติภณัฑท์ี�คณุซื�อจากอนิเทอรเ์น็ตหรอืจากรา้นคา้ใน
ละแวกที�พักอาศยัของคณุ



วธิที ั�วไปที�เราใชข้อ้มลู

เราใชข้อ้มลูของคณุเพื�อชว่ยใหเ้ราบรรลวุตัถปุระสงคข์องเราในการเขา้ถงึและพัฒนาคณุภาพชวีติของผูค้นอยา่งเชน่คณุในทกุ ๆ วนัทั�ว
โลก

ตวัอยา่งเชน่ เราใชข้อ้มลูของคณุเพื�อ:

• ใหบ้รกิารแกค่ณุ

• ระบหุาและตรวจสอบยนืยนัตวัตนของคณุสําหรับโปรแกรมและเว็บไซตด์า้นการสง่เสรมิทางการตลาด ตา่ง ๆ ของเรา

• ตอบกลบัคําถามหรอืการรอ้งขอขอ้มลูของคณุ

•  ใหบ้รกิารแกล่กูคา้

• สงขอ้ความเกี�ยวกบัธรุกรรม (เชน่ รายละเอยีดการเดนิบญัชหีรอืการยนืยนั)

•  สง่การสื�อสารดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด  แบบสํารวจ และคําเชญิ

• ทํารายการชาํระเงนิใหค้ณุสําหรับผลติภณัฑท์ี�คณุซื�อจากเรา

• ทํารายการและทําเรื�องคนืเงนิและเกบ็เงนิ

• สง่ผลติภณัฑห์รอืตวัอยา่งที�คณุรอ้งขอใหค้ณุ

• ชว่ยคณุจัดการการกําหนดลกัษณะเว็บไซตห์รอืแอป P&G ของคณุ

• อนุญาตใหค้ณุเขา้รว่มการประกวดหรอืการชงิโชคของเรา

• มปีฏสิมัพันธก์บัคณุในสื�อสงัคม

• เขา้ใจความสนใจและความชื�นชอบของคณุมากขึ�น และมอบขอ้เสนอและการสื�อสารที�เกี�ยวขอ้งใหค้ณุและคนอื�น ๆ ที�เหมอืนกบัคณุ

• นําเสนอ โฆษณาที�เกี�ยวขอ้งสําหรับคณุและนําเสนอโฆษณาที�เกี�ยวขอ้งสําหรับคนอื�น ๆ โดยผา่นกลุม่เป้าหมายที�มลีกัษณะคลา้ย
กนั ตวัอยา่งเชน่ ถา้คณุลงชื�อสมคัรรับอเีมลทางการตลาดสําหรับผลติภณัฑซ์กัผา้ในสหรัฐฯ เราอาจอปัโหลดที�อยูอ่เีมลที�มแีฮชของ
คณุลงใน Facebook ในฝรั�งเศสเพื�อคน้หาผูบ้รโิภคที�นั�น ซึ�งตาม Facebook ถอืวา่ “มลีกัษณะคลา้ยกนั” กบัคณุ เพื�อใหเ้ราสามารถ
นําเสนอโฆษณาใหแ้กพ่วกเขาบน Facebook ได ้

นอกจากนี�เรายงัใชข้อ้มลูของคณุเพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิภายใน เชน่:

• การควบคมุคณุภาพ การฝึกอบรม และการวเิคราะห์

• การดแูลรักษาความปลอดภยัและการตรวจสอบยนืยนั

• การดแูลระบบและการจัดการเทคโนโลย ีรวมถงึการเพิ�มประสทิธภิาพใหเ้ว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของเรา



• วตัถปุระสงคด์า้นการรักษาความปลอดภยั รวมถงึการตรวจจับภยัคกุคามและการปกป้องไมใ่หเ้กดิกจิกรรมที�เป็นอนัตรายหรอืฉอ้โกง

• การจัดเกบ็บนัทกึขอ้มลูและการตรวจสอบตดิตามกบัผูบ้รโิภค รวมถงึรายการบนัทกึและขอ้มลูที�จัดเกบ็ไวเ้พื�อเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลู
ธรุกรรม

• การจัดการความเสี�ยง การตรวจตดิตาม การสบืสวน การรายงาน และเหตผุลดา้นกฎหมายและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบอื�น ๆ

นอกจากนี�เราอาจจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อใหเ้ขา้ใจคณุมากขึ�น รวมถงึ:

•  เพื�อการคน้ควา้วจัิยภายใน

•  เพื�อออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ ์บรกิาร และโปรแกรมที�ทําใหผู้บ้รโิภคของเราพงึพอใจ

•  เพื�อระบหุาผูบ้รโิภคที�คาดหมาย

นอกจากนี�เรายงัเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูของคณุ รวมถงึขอ้มลูที�มอบใหโ้ดยบคุคลที�สาม (เชน่ โปรแกรมการแนะนําเพื�อน) เพื�อดแูล
และจัดการแผนจงูใจการเงนิของเรา รางวลัตอบแทน สว่นลด (เชน่ คปูองราคาหรอืบรกิาร) และโปรแกรมสะสมคะแนน (รวมเรยีกวา่
“โปรแกรมรางวลั”) เราใชข้อ้มลูที�คณุมอบใหไ้วใ้นโปรแกรมเหลา่นี�เพื�อยนืยนัตวัตนของคณุ นําเสนอรางวลัที�มคีวามพเิศษเฉพาะ
ตดิตามสถานะในโปรแกรมของคณุ และเพื�ออํานวยความสะดวกในการแลกคะแนนของโปรแกรมสําหรับผลติภณัฑ ์สื�อสง่เสรมิการขาย
การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื�อฝึกอบรม และรายการอื�น ๆ หากคณุยนิยอมเขา้รว่มในโปรแกรมรางวลัใด ๆ ของเรา คณุสามารถเพกิถอน
ความยนิยอมดงักลา่วไดท้กุเมื�อโดยการตดิตอ่เราผา่นรายละเอยีดการตดิตอ่ที�ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวั หรอืตามคําแนะนําที�
แจง้ไวใ้นขอ้กําหนดและเงื�อนไขของโปรแกรมรางวลัที�เกี�ยวขอ้ง เราอาจจะใชข้อ้มลูที�เกบ็รวบรวมมาจากหรอืเกี�ยวขอ้งกบัการเขา้รว่มใน
โปรแกรมรางวลั เพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นใดหรอืในลกัษณะอื�นใดที�ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี� หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�ม
เตมิเกี�ยวกบัวธิคํีานวณคา่ของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุสําหรับโปรแกรมรางวลัตามที�กําหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายความเป็นสว่นตวัผู ้
บรโิภคในรัฐแคลฟิอรเ์นยี (California Consumer Privacy Act หรอื “CCPA”) โปรดคลกิ ที�นี�

วธิใีชค้กุกี�ของเรา

คกุกี�คอืไฟลข์นาดเล็กที�สง่ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุในขณะที�คณุทอ่งเว็บ คกุกี�จะเกบ็ขอ้มลูที�เป็นประโยชนเ์กี�ยวกบัการมปีฏสิมัพันธ์
ของคณุกบัเว็บไซตท์ี�คณุเขา้ไปเยี�ยมชม คกุกี�จะไมเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูใด ๆ ที�จัดเกบ็ไวบ้นคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณข์องคณุหรอืในไฟล์
ของคณุ คกุกี�จะไมม่ขีอ้มลูใด ๆ ที�จะระบตุวัตนความเป็นบคุคลของคณุไดโ้ดยตรง คกุกี�จะแสดงขอ้มลูเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์
ของคณุเป็นตวัเลขและตวัอกัษรที�สุม่ใหเ้ทา่นั�น (เชน่ ID คกุกี� ABC12345) และจะไมม่กีารระบขุอ้มลูเป็นชื�อ อยา่งเชน่ John E.

Smith   

เราใชค้กุกี�เพื�อเหตผุลหลายประการ เชน่:

• เพื�อนําเสนอโฆษณาที�เกี�ยวขอ้งใหแ้กค่ณุ

• เพื�อเรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิทีี�คณุมปีฏสิมัพันธก์บัเว็บไซตแ์ละเนื�อหาของ P&G

• เพื�อชว่ยใหเ้ราปรับปรงุประสบการณข์องคณุเมื�อเขา้ชมเว็บไซตข์องเรา

• เพื�อจดจําคา่ที�คณุเลอืกใช ้เชน่ ภาษาหรอืภมูภิาค เพื�อที�จะไมจํ่ากดัตอ้งปรับแตง่เว็บไซตเ์องทกุครั �งที�เขา้ชม

• เพื�อระบขุอ้ผดิพลาดและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเหลา่นั�น

• เพื�อวเิคราะหว์า่เว็บไซตข์องบรษัิททํางานไดด้เีพยีงใด



ประเภทของคกุกี�ท ี�เราใช:้

คกุกี�ท ี�มคีวามจาํเป็นอยา่งเครง่ครดั คกุกี�เหลา่นี�จะชว่ยใหห้นา้เว็บตา่ง ๆ โหลดหรอืทํางานตามฟังกช์นัสําคญับางสว่น ซึ�งหากไมม่ี
แลว้ หนา้เว็บจะไมทํ่างาน (กลา่วคอื การจัดเกบ็ขอ้มลูของคณุในรถเข็นสนิคา้)

คกุกี�ผลการปฏบิตังิาน คกุกี�เหลา่นี�จะอนุญาตใหเ้ว็บไซตต์า่ง ๆ จดจําความตอ้งการของคณุเมื�อคณุกลบัมาอกีครั �ง ตวัอยา่งเชน่ หาก
คณุเลอืกที�จะอา่นเว็บไซตนั์�นเป็นภาษาฝรั�งเศสในการเขา้ชมครั�งแรกของคณุ ครั�งตอ่ไปที�คณุกลบัมาที�เว็บไซตน์ี� เว็บไซตก์จ็ะแสดงเป็น
ภาษาฝรั�งเศสโดยอตัโนมตั ิการไมต่อ้งเลอืกภาษาที�ตอ้งการใชท้กุครั �งยอ่มทําใหก้ารใชง้านสะดวกขึ�น มปีระสทิธภิาพมากขึ�น และเป็น
มติรตอ่ผูใ้ชเ้ชน่คณุ

คกุกี�โฆษณา คกุกี�เหลา่นี�จะถกูใชเ้พื�อเรยีนรูเ้กี�ยวกบัความสนใจของคณุโดยทั�วไป ตวัอยา่งเชน่ ความสนใจที�องิกบัเว็บไซตท์ี�คณุ
เขา้ไปเยี�ยมชมและผลติภณัฑท์ี�คณุซื�อ คกุกี�ประเภทนี�ยงัชว่ยใหเ้ราทราบสิ�งตา่ง ๆ เกี�ยวกบัคณุ เชน่ อาย ุสถานภาพสมรส และจํานวน
บตุรของคณุ ขอ้มลูดงักลา่วทําใหเ้ราสามารถสง่โฆษณาผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�จะสอดคลอ้งกบัสิ�งที�คณุชอบหรอืตอ้งการไดม้ากขึ�น
และยงัชว่ยใหเ้ราสามารถจํากดัจํานวนครั�งที�คณุเห็นโฆษณาบางอยา่ง

คกุกี�การวเิคราะห ์คกุกี�เหลา่นี�จะบอกเราวา่เว็บไซตข์องเราทํางานเป็นอยา่งไร ในหลายกรณี เราใชค้กุกี� Google Analytics เพื�อ
ตรวจตดิตามประสทิธภิาพการทํางานของเว็บไซตข์องเรา ความสามารถของเราในการใชง้านและแบง่ปันขอ้มลูที�รวบรวมโดย Google

Analytics ที�เกี�ยวกบัการเขา้ชมเว็บไซตข์องเราโดยคณุนั�นอยูภ่ายใตข้อ้จํากดัของ เงื�อนไขการใชง้าน Google Analytics และ
นโยบายความเป็นสว่นตวั Google

วธิที ี�คณุสามารถควบคมุคกุกี�

คณุสามารถตั �งคา่เบราวเ์ซอรข์องคณุเพื�อปฏเิสธคกุกี�ทั �งหมด หรอืเพื�อแจง้ใหท้ราบเมื�อมกีารสง่คกุกี�มายงัเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุ
อยา่งไรกต็าม วธินีี�อาจทําใหเ้ว็บไซตห์รอืบรกิารตา่ง ๆ ของเราไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนี� คณุยงัสามารถตั �งคา่
เบราวเ์ซอรข์องคณุเพื�อลบคกุกี�ตา่ง ๆ ทกุครั �งเมื�อคณุเสร็จสิ�นการเรยีกดู

วธิที ี�เราใชโ้ฆษณาที�องิกบัความสนใจ

เมื�อคณุเขา้ไปเยี�ยมชมเว็บไซตข์องพันธมติรของเรา เราจะแสดงโฆษณาหรอืเนื�อหาอื�น ๆ ใหค้ณุเห็นตามที�เราเชื�อวา่คณุน่าจะอยากเห็น
ตวัอยา่งเชน่ คณุอาจจะเห็นโฆษณาสําหรับผงซกัฟอก Tide® หากเราสงัเกตวา่คณุเขา้ไปเยี�ยมชมเว็บไซตท์ี�จําหน่ายเสื�อผา้เด็กหรอื
อปุกรณก์ารเรยีน และจากขอ้มลูดงักลา่ว เราอาจสรปุไดว้า่คณุมลีกูและน่าจะสนใจผลติภณัฑซ์กัทําความสะอาดเสื�อผา้ที�มปีระสทิธภิาพ
สงู ดว้ยเหตนุี� เราจงึตั �งใจสง่ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัผลติภณัฑท์ี�อาจเป็นประโยชนก์บัคณุไปใหค้ณุ

เราเรยีนรูจ้ากกลุม่ผูบ้รโิภคที�มคีวามสนใจคลา้ยกนั เราอาจจัดใหค้ณุอยูใ่นกลุม่ผูบ้รโิภคเฉพาะกลุม่ที�มคีวามสนใจแบบเดยีวกนั
ตวัอยา่งเชน่ เราอาจจัดใหค้ณุอยูใ่นกลุม่ “ที�ชื�นชอบมดีโกน” หากเราเห็นวา่คณุซื�อใบมดีโดนผา่นทางออนไลนบ์อ่ยครั �ง หรอืคณุอาจจะ
เป็น “นักชอ็ปที�ชอบการตอ่รองราคา” หากเราสงัเกตวา่คณุใชค้ปูองออนไลนห์รอืมองหาสว่นลดหรอืการลดราคา เราสงัเกตพฤตกิรรม
เหลา่นี�เกี�ยวกบัคณุในขณะที�คณุดหูนา้เว็บตา่ง ๆ ลงิกท์ี�คณุคลกิในเว็บไซตข์องเราและเว็บไซตอ์ื�น ๆ ที�คณุเขา้เยี�ยมชม แอปพลเิคชนัมอื
ถอืที�คณุใช ้หรอือเีมลจากแบรนดข์องเราที�คณุด ูและลงิกท์ี�คณุคลกิในอเีมล เราจับกลุม่คกุกี�และ ID อปุกรณเ์ขา้ดว้ยกนั เพื�อชว่ยใหเ้รา
ไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัแนวโนม้ พฤตกิรรม หรอืคณุลกัษณะทั�วไปจากกลุม่ผูบ้รโิภคที�แสดงพฤตกิรรมเหมอืนกนัทกุคนในชอ่งทางออนไลน์
และ/หรอืออฟไลน ์ในการดําเนนิการเชน่นี� ทําใหเ้ราสามารถคน้หาและใหบ้รกิารลกูคา้จํานวนมากที�ม ี“ความเหมอืน” กบัผูท้ี�อยูใ่นกลุม่
อยูแ่ลว้ และจะไดส้ง่สิ�งที�เราเชื�อวา่เป็นขอ้เสนอและขอ้มลูของผลติภณัฑท์ี�เกี�ยวขอ้งและเป็นประโยชนใ์หพ้วกเขา

เราเชื�อมโยงขอ้มลูอื�น ๆ เขา้กบัคกุกี�และ ID อปุกรณข์องคณุ คกุกี�และ ID อปุกรณข์องคณุอาจจะไดรั้บการเสรมิดว้ยขอ้มลูอื�น ๆ
เชน่ ขอ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑท์ี�คณุซื�อผา่นทางออฟไลน ์หรอืขอ้มลูที�คณุมอบใหเ้ราโดยตรงเมื�อสรา้งบญัชใีนเว็บไซตข์องเรา โดยปกติ
แลว้เราจะดําเนนิการในลกัษณะที�จะไมส่ามารถระบตุวัตนของคณุไดเ้ป็นการสว่นตวั ตวัอยา่งเชน่ เราอาจทราบวา่ ID คกุกี� ABC12345

อยูใ่นกลุม่ที�ชื�นชอบมดีโกน ตามการเขา้เยี�ยมชมเว็บไซตข์องบคุคล ตามอาย ุเพศ และพฤตกิรรมการจับจา่ยซื�อของ แตเ่ราจะไมท่ราบ

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy


ชื�อหรอืที�อยูข่องบคุคลดงักลา่ว หรอืแมแ้ตข่อ้มลูอื�น ๆ ที�อาจระบตุวัตนของเขาหรอืเธอได ้หากเราตอ้งการระบขุอ้มลูคกุกี�หรอือปุกรณ์
ของคณุ (ประวตักิารดเูว็บและแอป) เราจะสอบถามคณุกอ่นดําเนนิการดงักลา่วเสมอ

เราอาจจะรูจ้กัคณุจากคอมพวิเตอร ์แท็บเล็ต โทรศพัท ์และอปุกรณท์ ั�งหมดของคณุ เราอาจจะทราบวา่ ID คกุกี� ABC12345

มาจากคอมพวิเตอรท์ี�อาจจะเชื�อมตอ่กบับคุคลเดยีวกนัหรอืครัวเรอืนเดยีวกนัที�เป็นเจา้ของโทรศพัทม์อืถอืที�ใช ้ID อปุกรณ ์EFG15647

ซึ�งหมายความวา่คณุอาจจะคน้หาผา้ออ้มสําเร็จรปูในแล็ปท็อปของคณุ คลกิลงิกผ์ลการคน้หาใน Google ที�เราสนับสนุน แลว้จากนั�น
ถงึเห็นโฆษณาผา้ออ้มแบรนด ์Pampers® ของเราในโทรศพัทม์อืถอืของคณุ เราอาจจะสนันษิฐานหรอือนุมานวา่บคุคลเดยีวกนันั�น
เป็นเจา้ของคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัท ์เนื�องจากตวัอยา่งที�พวกเขาลงชื�อเขา้ใชใ้นเครอืขา่ย WiFi เดยีวกนัทกุวนัในเวลาเดยีวกนั การ
เขา้ใจวา่อปุกรณใ์ดดเูหมอืนจะถกูใชโ้ดยบคุคลหรอืครัวเรอืนนั�น ชว่ยใหเ้ราสามารถจํากดัจํานวนครั�งที�คณุเห็นโฆษณาเดมิ ๆ ซํ�าใน
อปุกรณท์กุเครื�องของคณุ การดําเนนิการนี�มคีวามสําคญัเนื�องจากคณุจะไมรํ่าคาญที�เราสแปมโฆษณาเดมิ ๆ ใหค้ณุเห็น และเราจะไม่
ตอ้งจา่ยคา่โฆษณาที�เราไมต่อ้งการใหค้ณุไดรั้บใหแ้สดงซํ�าไปซํ�ามา

สื�อแบบระบตุาํแหนง่ เมื�อคณุใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกเ่ราผา่นเว็บไซตห์รอืแอปของเรา เราจะใชก้ารเขา้รหสัขอ้มลูดงักลา่ว หรอืตวัระบุ
แทนที�เพื�อใหบ้รกิารคณุดว้ยโฆษณาที�เราคดิวา่คณุอาจชื�นชอบ โดยปกตแิลว้ เรากระทําการนี�ดว้ยการอปัโหลดสําเนาแบบเขา้รหสัของ
ที�อยูอ่เีมล หมายเลขโทรศพัท ์หรอื ID โฆษณาของคณุ (ตามที�เกี�ยวขอ้งในตลาดของคณุและตามที�คณุอาจไดใ้หไ้วแ้กเ่รา) ไปยงั
แพลตฟอรม์ที�ใหบ้รกิารพื�นที�โฆษณา (เชน่ Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, ฯลฯ) ยิ�งไปกวา่นั�น เรายงัใชข้อ้มลูเดยีวกนั
เพื�อใหบ้รกิารโฆษณาแกค่ณุผา่นสิ�งที�เรยีกวา่โอเพนเว็บ ซึ�งหมายความวา่คณุอาจไดเ้ห็นโฆษณาที�เกี�ยวขอ้งจากเราในเว็บไซตห์รอืแอป
หรอืในที�อื�น ๆ อยา่งเชน่ทวีดีจิทิลัที�เขา้รว่มในการประมลูโฆษณาของตนเองทางออนไลน์

การจบัคูข่ ั�นสงู (Advanced Matching) เว็บไซตบ์างสว่นของเราใชค้ณุสมบตักิารจับคูข่ั �นสงูที�แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีเสนอให ้
แกผู่ล้งโฆษณา (ตวัอยา่งเชน่การจับคูข่ั �นสงูของ Facebook, การจับคูข่ั �นสงูของ TikTokเป็นตน้)  ดว้ยการจับคูข่ั �นสงูเราจะสง่ขอ้มลู
บางอยา่งที�คณุป้อนลงในชอ่งขอ้มลูบนแบบฟอรม์ในเว็บไซตข์องเรา (เชน่ชื�อที�อยูอ่เีมลและหมายเลขโทรศพัทข์องคณุซึ�งไมม่ขีอ้มลูที�
ละเอยีดออ่นหรอืขอ้มลูประเภทพเิศษใดๆ) ในรปูแบบที�มกีารแฮชเพื�อเขา้รหสัไปใหแ้พลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีหรอืพกิเซลแพลตฟอรม์
โซเชยีลมเีดยีจะเขา้รหสัและดงึขอ้มลูนั�นโดยอตัโนมตัเิพื�อที�จะชว่ยเชื�อมโยงตวัคณุกบัเบราวเ์ซอรค์กุกี�หรอื ID อปุกรณข์องคณุเราทํา
เชน่นี�กเ็พื�อที�จะสามารถเจาะกลุม่เป้าหมายไดด้ขี ึ�นและประเมนิประสทิธผิลของโฆษณาของเราบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีนั�นๆนี�เป็น
วธิทีี�เราสามารถทราบไดว้า่ถา้เราแสดงโฆษณาบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีดงักลา่วใหแ้กค่ณุคณุไดค้ลกิที�โฆษณานั�นและเขา้มาที�
เว็บไซตข์องเราและซื�อสนิคา้บางอยา่งหรอืไมแ่ละดว้ยเหตนุี�เราจงึควรซื�อโฆษณาบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีนั�นตอ่ไปหรอืไม่

คณุลกัษณะการโฆษณาของ Google Analytics: บางเว็บไซตข์องเราใชG้oogle Remarketing Lists for Search Ads

with Analytics(“RLSA”) ซึ�งเป็นบรกิารที�ทางGoogle เสนอใหแ้กผู่โ้ฆษณาเมื�อมผีูม้าเยี�ยมชมไซตข์องเรา Google Analytics จะ
รวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัการเขา้ชมของพวกเขาถา้ผูเ้ยี�ยมชมลงชื�อเขา้ใชบ้ญัช ีGoogle ของตนเรากจ็ะสามารถจัดหาโฆษณาที�เกี�ยวขอ้ง
กบัความสนใจของผูใ้ชนั้�นเมื�อพวกเขาทําการคน้หาคําตา่งๆบน Google ซึ�งเกี�ยวกบัเว็บไซต ์P&G ที�พวกเขาไดแ้วะเยี�ยมชมตวัอยา่ง
เชน่ถา้คณุลงชื�อเขา้ใชบ้ญัช ีGoogle เมื�อเยี�ยมชมเว็บไซตใ์ดเว็บไซตห์นึ�งของ Head & Shoulders ของเราเราอาจนําเสนอโฆษณา
Head & Shoulders ใหค้ณุเมื�อคณุคน้หา “แชมพขูจัดรังแค” บน Google คณุสามารถเลอืกไมเ่ขา้รว่ม Google Analyticsไดท้กุ
เมื�อ

เทคโนโลยอีื�น ๆ ที�เราอาจใช้

บคีอนที�องิกบักจิกรรมรอบตวั บคีอนจะสง่สญัญาณทางเดยีวไปยงัแอปมอืถอืที�คณุตดิตั �งในโทรศพัทข์องคณุในชว่งเวลาสั �น ๆ เพื�อ
ดําเนนิการอยา่งเชน่ แจง้ใหค้ณุทราบวา่ผลติภณัฑใ์ดที�กําลงัลดราคาในขณะที�คณุเยี�ยมชมรา้นคา้ บคีอนจะพดูคยุกบัอปุกรณข์องคณุ
เฉพาะเมื�อคณุอยูใ่นระยะที�ใกลเ้พยีงพอ และหลงัจากที�คณุไดใ้หค้วามยนิยอมภายในแอปพลเิคชนัมอืถอืที�เกี�ยวขอ้งกบับคีอนบางชนดิ
ในทางกลบักนั แอปอาจจะสง่ขอ้มลูตําแหน่งที�อยูใ่หแ้กเ่รา เพื�อชว่ยปรับแตง่โฆษณาและขอ้เสนอใหเ้หมาะกบัคณุเป็นการสว่นตวั
ตวัอยา่งเชน่ เมื�อคณุอยูใ่กลบ้คีอนในแผนกผลติภณัฑด์แูลผวิพรรณในซเูปอรม์ารเ์กต็ เราอาจจะสง่คปูองสว่นลด $4 ไปใหค้ณุ

พกิเซล พกิเซลคอืวตัถขุนาดเล็กที�ไดรั้บการฝังลงในหนา้เว็บ แตผู่ใ้ชจ้ะมองไมเ่ห็น เราเรยีกวตัถเุหลา่นี�วา่ “แท็ก”, “เว็บบกัส”์ หรอื “gif

พกิเซล” เราใชพ้กิเซลเพื�อสง่คกุกี�ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุ ตรวจตดิตามกจิกรรมของคณุในเว็บไซต ์ทําใหก้ารเขา้สูร่ะบบในเว็บไซต์
ของเราเป็นไปอยา่งงา่ยดายมากขึ�น และเพื�อกจิกรรมการสง่เสรมิทางการตลาด ออนไลน ์นอกจากนี�เรายงัใสพ่กิเซลไวใ้นขอ้ความอเีมล
สง่เสรมิการขายหรอืจดหมายขา่วของเรา เพื�อสํารวจวา่คณุเปิดอา่นและดําเนนิการตอ่หรอืไม่

https://link.edgepilot.com/s/6bb9b699/h3wyPZs1CUChgaiJTbAcDg?u=https://www.facebook.com/business/help/611774685654668?id=1205376682832142
https://link.edgepilot.com/s/1b8c59df/TaR3hbj4Tk_bcgKn3C1npg?u=https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007891
https://link.edgepilot.com/s/b5ad2e5f/ouZHHQhq10iPwTGJPOnpgg?u=https://support.google.com/analytics/answer/6212951?hl=en%23:%7E:text=Remarketing%2520lists%2520for%2520search%2520ads%2520(RLSA)%2520with%2520Analytics%2520works%2520much%2Cadvertising%2520cookies%2520on%2520users%27%2520browsers
https://link.edgepilot.com/s/a2e8583e/LcqgyXnkaE6H636VOessSQ?u=https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


ตวัระบอุปุกรณม์อืถอืและ SDK เราใชร้หสัซอฟตแ์วรใ์นแอปมอืถอืของเราเพื�อเกบ็ขอ้มลูที�คลา้ยกบัสิ�งที�คกุกี�เกบ็จากอนิเทอรเ์น็ต
ขอ้มลูเหลา่นี�จะเป็นรายละเอยีดอยา่งเชน่ตวัระบโุทรศพัทม์อืถอืของคณุ (iOS IDFA และ ID ของ Android Advertising) และ
ลกัษณะที�คณุใชแ้อปของเรา ทั �งนี�จะเหมอืนกบัคกุกี�ตรงที� ขอ้มลูอปุกรณท์ี�เราเกบ็รวบรวมโดยอตัโนมตัใินขณะที�คณุใชแ้อปของเรา จะ
ไมส่ามารถระบคุวามเป็นบคุคลไดอ้ยา่งเด็ดขาด เราจะรูจั้กอปุกรณม์อืถอืเฉพาะในรปูแบบของตวัเลขและตวัอกัษรแบบสุม่ (เชน่ ID

โฆษณาคอื EFG4567) และจะไมม่วีนัรูจั้กในรปูแบบของชื�อ John E. Smith เป็นตน้

ขอ้มลูตาํแหนง่ที�อยูท่างภมูศิาสตรท์ ี�แมน่ยาํ เราอาจจะไดรั้บขอ้มลูเกี�ยวกบัตําแหน่งที�อยูต่ามจรงิของคณุสําหรับสิ�งตา่ง ๆ อยา่งเชน่
พกิดั (ลองตจิดูและละตจิดู) ในระบบระบตํุาแหน่งที�อยูส่ากล (GPS) เมื�อคณุใชแ้อปมอืถอืของเรา เราจะไดรั้บขอ้ความแจง้แบบป๊อปอพั
เสมอในอปุกรณห์รอืโทรศพัทข์องคณุ เพื�อขอใหค้ณุยอมรับหรอืปฏเิสธการอนุญาตใหเ้ราทราบตําแหน่งที�อยูต่ามจรงิของคณุ คณุควร
เขา้ใจวา่เราไมต่อ้งขอความยนิยอมจากคณุทกุครั �งที�ตอ้งการทราบขอ้มลูกวา้ง ๆ โดยทั�วไปวา่คณุอยูใ่นเมอืงใด ในพื�นที�ของรหสั
ไปรษณียใ์ด หรอืในจังหวดัใด ตวัอยา่งเชน่ เราไมถ่อืวา่เป็นตําแหน่งที�อยูท่ี�แมน่ยํา หากเราทราบวา่คณุอยูท่ี�ใดสกัแหง่ในเมอืงมะนลิา
ประเทศฟิลปิปินส์

เนื�อหาของเว็บไซตแ์ละแอป

ปล ั�กอนิ เว็บไซตข์องเราอาจมปีลั�กอนิจากบรษัิทอื�น ๆ เชน่ เครอืขา่ยสงัคม ตวัอยา่งของปลั�กอนิคอื ปุ่ ม “ถกูใจ” ของ Facebook

ปลั�กอนิเหลา่นี�อาจรวบรวมขอ้มลู (เชน่ url ของหนา้ที�คณุเขา้ชม) และสง่กลบัไปยงับรษัิทที�สรา้งปลั�กอนิขึ�น กรณีนี�อาจเกดิขึ�นแมว้า่คณุ
จะไมไ่ดค้ลกิที�ปลั�กอนิกต็าม ปลั�กอนิเหลา่นี�อยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัและขอ้กําหนดของบรษัิทที�สรา้งขึ�น แมว้า่จะปรากฏใน
เว็บไซตข์องเรากต็าม เราทําหนา้ที�เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสําหรับเว็บไซตใ์นเขตเศรษฐกจิยโุรปและสหราชอาณาจักรเพื�อวตัถปุระสงคใ์น
การรวบรวมและสง่ขอ้มลูดงักลา่ว ปลั�กอนิดงักลา่วเป็นคกุกี�ที�ไมจํ่าเป็นและจะใชไ้ดเ้ฉพาะในเว็บไซตใ์นเขตเศรษฐกจิยโุรปและสหราช
อาณาจักร หากคณุยอมรับคกุกี�

การล็อกอนิ เว็บไซตข์องเราอาจจะอนุญาตใหค้ณุล็อกอนิโดยใชบ้ญัชขีองคณุกบับรษัิทอื�น เชน่ “ล็อกอนิดว้ย Facebook” เมื�อคณุ
เลอืกดําเนนิการนี� เราจะไดรั้บสทิธิ�ใหเ้ขา้ถงึเฉพาะขอ้มลูที�คณุยนิยอมใหเ้รารับจากการตั �งคา่บญัชขีองคณุในบญัชขีองบรษัิทอื�น ๆ ที�คณุ
ใชเ้พื�อล็อกอนิ

เนื�อหาของผูใ้ช ้เว็บไซตแ์ละแอปบางอยา่งของเราจะอนุญาตใหค้ณุอปัโหลดเนื�อหาของคณุเองเพื�อการประกวด การเขยีนบล็อก การ
ทําวดิโีอ และฟังกช์นัอื�น ๆ โปรดจําไวว้า่ขอ้มลูใดกต็ามที�คณุสง่หรอืโพสตจ์ะกลายเป็นขอ้มลูสาธารณะ เราไมม่อํีานาจควบคมุวธิกีารที�ผู ้
อื�นอาจใชเ้นื�อหาที�คณุสง่ไปยงัเว็บไซตแ์ละแอปของเรา เราจะไมรั่บผดิชอบตอ่การใชง้านดงักลา่วที�อาจจะละเมดิฝ่าฝืนนโยบายความ
เป็นสว่นตวัฉบบันี� กฎหมาย หรอืความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของคณุ

ลงิก ์เว็บไซต ์P&G อาจจะมลีงิกไ์ปยงัเว็บไซตอ์ื�น ๆ ที�เราไมม่อํีานาจควบคมุ เว็บไซตด์งักลา่วจะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุโดยนโยบาย
ความเป็นสว่นตวัและเงื�อนไขของพวกเขาเอง ไมใ่ชข่องเรา

วธิที ี�เราแบง่ปนัขอ้มลู

เราไมไ่ดม้หีนา้ที�แบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ และจะกระทาํการก็ตอ่เมื�ออยูใ่นสถานการณท์ี�จาํกดัอยา่ง
ยิ�งเมื�อมกีารปกป้องความเป็นสว่นตวัของคณุ

การไดร้บัความยนิยอมจากคณุ

เมื�อเราไดรั้บความยนิยอมจากคณุ เราอาจจะแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบัพันธมติรบางราย เพื�อใหพ้วกเขาสามารถสง่ขอ้เสนอ โปรโมชั�น
หรอืโฆษณาเกี�ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารที�เราเชื�อวา่คณุอาจจะสนใจไปใหค้ณุ ตวัอยา่งเชน่ คนที�ไดรั้บอเีมลของ P&G จากสนิคา้ผา้
ออ้มเด็กของเรา เชน่ Pampers® อาจจะยนิยอมรับฟังขอ้มลูเกี�ยวกบันมผงเด็กที�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทอื�น

แพลตฟอรม์ออนไลนแ์ละบรษิทัเทคโนโลยดีา้นการโฆษณา



เว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของเราอาจแบง่ปันตวัระบทุี�มคีวามพเิศษเฉพาะ ขอ้มลูอนุมานและอนุพัทธ ์ขอ้มลูออนไลนแ์ละขอ้มลูทาง
เทคนคิ และขอ้มลูตําแหน่งที�อยูท่างภมูศิาสตร ์ใหก้บัแพลตฟอรม์ออนไลนแ์ละบรษัิทเทคโนโลยดีา้นการโฆษณาเพื�อชว่ยใหเ้รา
สามารถบรกิารคณุดว้ยโฆษณาและขอ้เสนอที�เกี�ยวขอ้ง   เราตรวจสอบใหแ้น่ใจอยูเ่สมอวา่เราปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นกฎหมายตา่ง ๆ
ที�บงัคบัใช ้ซึ�งอาจรวมถงึการใหค้วามยนิยอมและ/หรอืการเลอืกที�จะไมใ่หแ้บง่ปันขอ้มลูดงักลา่ว เราจะไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
ใหแ้กผู่ทํ้าการตลาดนอก P&G เพื�อแลกเปลี�ยนกบัคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ หากคณุเป็นผูม้ถี ิ�นพํานักในรัฐแคลฟิอรเ์นยี โปรดดเูนื�อหา
ในสว่นสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคในรัฐแคลฟิอรเ์นยีดา้นลา่ง เพื�อเรยีนรูข้อ้มลูเพิ�มเตมิ

ผูใ้หบ้รกิาร

เราอาจจะแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบัผูใ้หบ้รกิารที�ชว่ยเราดําเนนิธรุกจิของเรา รวมถงึการโฮสตเ์ว็บไซตข์องเรา การสง่อเีมลของเราและ
การสื�อสารทางการสง่เสรมิทางการตลาด ไปใหค้ณุ การวเิคราะหข์อ้มลูที�เราเกบ็รวบรวม การชว่ยเหลอืเราในดา้นการขาย (เชน่ เพื�อดวูา่
หลงัจากที�เราแสดงโฆษณาใหค้ณุเห็นในเว็บไซตข์องแพลตฟอรม์แลว้ คณุไดซ้ื�อสนิคา้จากเราหรอืไม)่  และการสง่ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ใหค้ณุตามที�รอ้งขอ นอกจากนี�เราจะแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบัทนายความ ผูส้อบบญัช ีที�ปรกึษา บรษัิทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
รักษาความปลอดภยั และฝ่ายอื�น ๆ ที�ใหบ้รกิารแกเ่รา เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะที�จําเป็นสําหรับบรษัิทเหลา่นี�ใหส้ามารถปฏบิตั ิ
งานไดต้ามที�เรารอ้งขอ พวกเขาตอ้งปกป้องขอ้มลูของคณุในลกัษณะเดยีวกนักบัที�เราดําเนนิการ และพวกเขาจะไมแ่บง่ปันขอ้มลูหรอืใช ้
ขอ้มลูเพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นใดนอกเหนอืจากการใหบ้รกิารแกเ่รา ตลอดระยะเวลา 12 เดอืน กอ่นการอปัเดตนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบั
นี�ครั �งลา่สดุ เราอาจจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูจากทกุหมวดหมูท่ี�ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ประเภทของขอ้มลูที�เราเกบ็รวบรวม” ขา้งตน้ใหแ้กบ่คุคลที�
สามเพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ โดยจะขึ�นอยูก่บัความเฉพาะเจาะจงของการดําเนนิธรุกจิ

การชําระเงนิคา่สนิคา้

การชาํระเงนิคา่สนิคา้จะดําเนนิการผา่นบางเว็บไซตข์องเราจนเสร็จสมบรูณ ์โดยใชร้ะบบชาํระเงนิออนไลนข์องผูค้า้ที�เป็นบคุคล
ภายนอก  P&G ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูบตัรเครดติของคณุที�ไดใ้หไ้วสํ้าหรับการซื�อสนิคา้ และไมไ่ดจั้ดเกบ็หรอืเปิดเผยขอ้มลูบตัร
เครดติของคณุอนัเป็นสว่นหนึ�งของการสั�งซื�อของคณุผา่นระบบของบคุคลภายนอก ขอ้มลูสว่นตวัหรอืขอ้มลูทางการเงนิที�คณุไดแ้จง้ตอ่
ระบบชาํระเงนิออนไลนข์องเรา อยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัและขอ้กําหนดการใชง้านของบคุคลภายนอก และเราแนะนําใหค้ณุ
ตรวจสอบนโยบายเหลา่นี�กอ่นที�จะใหข้อ้มลูสว่นตวัหรอืขอ้มลูทางการเงนิใด ๆ ของคณุ ปัจจบุนั P&G ใชบ้รกิารของ PayPal และ
Braintree เป็นแพลตฟอรม์อ-ีคอมเมริซ์ของบคุคลภายนอกของเรา 

เหตผุลทางกฎหมายและเหตผุลที�คลา้ยกนั

หากแบรนดส์นิคา้หรอืหนึ�งในธรุกจิของเราที�คณุไดแ้บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลให ้ถกูขายใหแ้กบ่รษัิทอื�น ขอ้มลูของคณุจะไดรั้บการแบง่
ปันกบับรษัิทดงักลา่ว ดว้ยเหตนุี� บญัชขีองคณุและขอ้มลูสว่นบคุคลในบญัชขีองคณุจะไมถ่กูลบ เวน้แตค่ณุจะแบรนดห์รอืบรษัิทใหมว่า่
คณุตอ้งการลบขอ้มลู นอกจากนี�เราอาจจะแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบับรษัิทที�ชว่ยเราปกป้องสทิธแิละทรัพยส์นิ หรอืเมื�อกฎหมายหรอื
หน่วยงานที�มอํีานาจหนา้ที�ของรัฐบาลกําหนดไว ้

ประเภทของขอ้มลูที�เราเก็บรวบรวม

ในฐานะบรษิทัขนาดใหญท่ี�มผีลติภณัฑห์ลายอยา่งและธรุกจิจาํนวนมากในหลายประเทศท ั�วโลก เราจะเก็บ
รวบรวมขอ้มลูประเภทดงัตอ่ไปนี�เพื�อใหส้ามารถใหบ้รกิารผูบ้รโิภคของเราทกุรายไดด้ที ี�สดุ

โปรดทราบวา่รายการนี�ยงัไมใ่ชร่ายการที�ครบถว้นสมบรูณสํ์าหรับประเภทขอ้มลูทั �งหมดที�เราอาจจะเกบ็รวบรวม และขอ้มลูเหลา่นี�จํานวน
มากแทบจะไมม่ผีลใชก้บัคณุอยา่งแน่นอน หากคณุตอ้งการทราบวา่เรามขีอ้มลูใดบา้งเกี�ยวกบัคณุ โปรดสอบถาม

สิ�งที�เรามกัจะเก็บรวบรวม

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


ขอ้มลูการตดิตอ่ องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึชื�อ (รวมถงึชื�อเลน่และชื�อกอ่นหนา้) คํานําหนา้ ที�อยูท่างไปรษณีย ์ที�อยู่
อเีมล หมายเลขโทรศพัท/์มอืถอื และขอ้มลูตดิตอ่สําหรับบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง (เชน่ ผูใ้ชท้ี�ไดรั้บอนุญาตสําหรับบญัชขีองคณุ)

ขอ้มลูประชากรและขอ้มลูลกัษณะจตินสิยัโดยท ั�วไป องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึคณุลกัษณะสว่นบคุคลและความชื�น
ชอบ เชน่ ชว่งอาย ุสถานะการสมรสและครอบครัว ความชื�นชอบในการซื�อของ ภาษาที�พดู ขอ้มลูโปรแกรมสะสมคะแนนและรางวลั
ขอ้มลูประชากรในครัวเรอืน ขอ้มลูจากแพลตฟอรม์สื�อสงัคม ขอ้มลูการศกึษาและวชิาชพี งานอดเิรกและความสนใจ และคะแนนความ
โนม้เอยีงจากบคุคลที�สาม (ความน่าจะเป็นของการซื�อ ประสบการณเ์กี�ยวกบัเหตกุารณใ์นชวีติ ฯลฯ)

ขอ้มลูธรุกรรมและขอ้มลูเชงิพาณชิย ์องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึขอ้มลูบญัชลีกูคา้ ขอ้มลูคณุสมบตั ิประวตักิารซื�อ
และรายการบนัทกึที�เกี�ยวขอ้ง (การคนืสนิคา้ บนัทกึบรกิารผลติภณัฑ ์บนัทกึการชาํระเงนิ เครดติ ฯลฯ) บนัทกึที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาวนโ์หลดและการซื�อผลติภณัฑแ์ละแอปพลเิคชนั ขอ้มลูที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัชวีมติทิี�เกบ็รวบรวมจากการตรวจสอบตวัตนของผูบ้รโิภค
(รหสัผา่น คําถามเพื�อการรักษาความปลอดภยัของบญัช)ี บนัทกึบรกิารลกูคา้

ID เฉพาะและรายละเอยีดบญัช ีองคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึหมายเลข ID ที�เฉพาะเจาะจง (เชน่ หมายเลขลกูคา้
หมายเลขบญัช ีหมายเลขการสมคัรสมาชกิ หมายเลขโปรแกรมรางวลั) ตวัระบขุองระบบ (รวมถงึชื�อผูใ้ชห้รอืขอ้มลูประจําตวัออนไลน)์ ผู ้
ลงโฆษณาของอปุกรณ ์ID โฆษณาและที�อยู ่IP

ขอ้มลูออนไลนแ์ละขอ้มลูทางเทคนคิ กรณีนี�จะรวมถงึขอ้มลูกจิกรรมเครอืขา่ยในอนิเทอรเ์น็ตหรอือเิล็กทรอนกิสแ์บบอื�น ๆ องค์
ประกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึ: ที�อยู ่IP, ที�อยู ่MAC, SSID หรอืตวัระบอุปุกรณอ์ื�น ๆ หรอืตวัระบถุาวร, ID ผูใ้ชอ้อนไลน,์ รหสั
ผา่นที�เขา้รหสัไว,้ คณุลกัษณะของอปุกรณ ์(เชน่ ขอ้มลูเบราวเ์ซอร)์ รายการบนัทกึของเว็บเซริฟ์เวอร,์ รายการบนัทกึของแอปพลเิคชนั,

ขอ้มลูการสบืคน้, ขอ้มลูการด ู(โทรทศัน,์ สตรมีมิ�ง) การใชเ้ว็บไซตแ์ละแอป, คกุกี�บคุคลที�หนึ�ง, คกุกี�บคุคลที�สาม, คกุกี�แฟลช, คกุกี�
Silverlight, เว็บบคีอน, gif โปรง่ใส และแท็กพกิเซล

ขอ้มลูที�อนมุานได ้กรณีนี�จะรวมถงึขอ้มลูที�ไดม้าจากขอ้มลูอื�น ๆ ที�ระบไุวใ้นหวัขอ้นี� เราสรา้งองคป์ระกอบขอ้มลูที�อนุมานและไดรั้บมา
โดยการวเิคราะหค์วามสมัพันธข์องเราและขอ้มลูธรุกรรม องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึความโนม้เอยีง คณุลกัษณะ และ/
หรอืคะแนนที�ไดม้าจากโปรแกรมการวเิคราะหภ์ายใน

สิ�งที�เราเก็บรวบรวมในบางคร ั�ง

ตาํแหนง่ที�อยูท่างภมูศิาสตร ์องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึตําแหน่งที�อยูท่ี�แมน่ยํา (เชน่ ละตดิจดู/ลองตจิดูหรอืที�อยู ่IP
ในบางกรณี)

ขอ้มลูเกี�ยวกบัสขุภาพ องคป์ระกอบขอ้มลูที�องิกบัวธิกีารที�มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูซึ�งรวมถงึ:

• ขอ้มลูที�เกบ็รวบรวมจากโปรแกรมผูบ้รโิภค

• ขอ้มลูสขุภาพและอาการทั�วไป

• ขอ้มลูเกี�ยวกบัการตั �งครรภ ์เชน่ วนัครบกําหนดคลอด

• การศกึษาวจัิยเกี�ยวกบัผูบ้รโิภคที�คณุไดใ้หค้วามยนิยอมหลงัจากรับทราบขอ้มลูแลว้

• ขอ้มลูเกี�ยวกบัสขุภาพกายและสขุภาพจติ ระยะของโรค ประวตักิารแพทยห์รอืการรักษาทางการแพทยห์รอืการตรวจวนิจิฉัย ยาที�ใช ้
และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้มลูการเงนิ องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึ หมายเลขและรายละเอยีดบญัชธีนาคารและขอ้มลูบตัรชาํระเงนิ (เชน่ เมื�อคณุ
ซื�อสนิคา้โดยตรงกบัแบรนดห์รอืรับเครดติจากแบรนด)์



ID ที�ออกใหโ้ดยรฐับาล องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึรหสัประจําตวัที�ออกใหโ้ดยรัฐบาลและรหสัประจําตวัผูเ้สยีภาษี
(เชน่ สําหรับผูช้นะการประกวดในเขตอํานาจทางกฎหมายที�เราตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงักลา่ว)

ขอ้มลูโสตทศัน ์องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึภาพถา่ย ภาพจากวดิโีอ ขอ้มลูบนัทกึใน CCTV ขอ้มลูบนัทกึของศนูยบ์รกิาร
ทางโทรศพัทแ์ละบนัทกึการตรวจควบคมุการโทร และขอ้ความเสยีง (เชน่ เพื�อการวจัิย เมื�อคณุเขา้มาที�สถานประกอบการของเราหรอื
เมื�อคณุโทรตดิตอ่เรา)

ขอ้มลูอปุกรณอ์จัฉรยิะและเซ็นเซอร ์องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึบนัทกึอปุกรณอ์จัฉรยิะ ผลติภณัฑ ์IoT (เชน่ จาก
แปรงสฟัีน Oral B ที�เชื�อมตอ่กบัแอป)

ขอ้มลูเกี�ยวกบัเด็ก องคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึ จํานวนบตุรของคณุ ขนาดผา้ออ้มของบตุรของคณุ เพศและอายขุอง
พวกเขา

ขอ้มลูชวีมติ ิองคป์ระกอบขอ้มลูในหมวดหมูน่ี�จะรวมถงึขอ้มลูการจดจําใบหนา้ และการรับรองเชงิคณติศาสตรสํ์าหรับตวัระบดุา้นชวีมติิ
ของคณุ เชน่ แมแ่บบที�มไีวเ้พื�อการเปรยีบเทยีบ (เชน่ สําหรับการศกึษาวจัิยดา้นการดแูลสขุภาพ). เราจะเกบ็ขอ้มลูชวีมตินิี�ไวไ้มเ่กนิ 3 ปี
นับจากครั�งสดุทา้ยที�บคุคลมปีฏสิมัพันธก์บัเรา นอกเสยีจากสา่เราไดรั้บการรอ้งขอใหจั้ดเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วใหน้านขึ�นดว้ยเหตผุลทาว
กฎหมายหรอืเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด หรอืเพื�อดําเนนิการหรอืปกป้องผลประโยชนะทางกฎหมายของบรษัิท เราไดป้รับใชต้วัชี�วดัที�
เหมาะสมทางการคา้เพื�อปกป้อง และ เพื�อลบหรอืทําลายขอ้มลูชวีมตินัิ�นอยา่งถาวรเมื�อเหมาะสม

เด็กและขอ้มลูสว่นบคุคล

เราปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูที�บงัคบัใชท้ั �งหมดเมื�อรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากเด็กผา่นระบบออนไลนอ์อนไลน ์ตวัอยา่งเชน่
ในเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) และสหราชอาณาจักร เราจะไมร่วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากเด็กอายตํุ�ากวา่ 16 ปี โดยไมไ่ดรั้บความ
ยนิยอมจากผูถ้อืความรับผดิชอบของผูป้กครองตอ่เด็ก เวน้แตก่ฎหมายทอ้งถิ�นจะกําหนดอายทุี�ตํ�ากวา่ หากอายทุี�ตํ�ากวา่นั�นไมน่อ้ยกวา่
13 ปี ในทํานองเดยีวกนักบัในสหรัฐอเมรกิา เราไดรั้บคํายนิยอมจากผูป้กครองที�ถกูตอ้ง เมื�อรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากเด็กอายตํุ�ากวา่
13 ปี

วธิรีกัษาขอ้มลูของคณุใหป้ลอดภยัอยูเ่สมอ

ความเป็นสว่นตวัของคณุคอืสิ�งสาํคญั นี�คอืเหตผุลที�เราเคารพในขอ้มลู โดยดาํเนนิการตามข ั�นตอนเพื�อ
ปกป้องไมใ่หข้อ้มลูสญูหาย ถกูนําไปใชใ้นทางที�ผดิ หรอืมกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลง

เราเคารพในขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและดําเนนิการตามขั �นตอนเพื�อปกป้องไมใ่หข้อ้มลูสญูหาย ถกูนําไปใชใ้นทางที�ผดิ หรอืมกีาร
แกไ้ขเปลี�ยนแปลง เมื�อมคีวามเหมาะสม ขั �นตอนเหลา่นี�อาจจะรวมถงึมาตรการทางเทคนคิ เชน่ ไฟรว์อลล ์การตรวจจับการบกุรกุและ
ระบบการป้องกนั รหสัผา่นที�มคีวามพเิศษเฉพาะและซบัซอ้น และการเขา้รหสั นอกจากนี�เรายงัใชม้าตรการเชงิองคก์รและมาตรการทาง
กายภาพ เชน่ การฝึกอบรมเจา้หนา้ที�เกี�ยวกบัภาระผกูพันดา้นการประมวลผลขอ้มลู การระบหุาเหตกุารณเ์กี�ยวกบัขอ้มลูและความเสี�ยง
การจํากดัสทิธิ�การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุสําหรับเจา้หนา้ที� และการรับรองถงึความปลอดภยัทางกายภาพ รวมถงึการเกบ็รักษา
เอกสารใหป้ลอดภยัอยา่งเหมาะสมเมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน

การเปิดเผยขอ้มลูในระดบัภมูภิาค

สทิธขิองผูบ้รโิภคในรฐัแคลฟิอรเ์นยี



หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็รวบรวม วตัถปุระสงคท์างธรุกจิและเชงิพาณชิยสํ์าหรับ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล และหมวดหมูข่องบคุคลที�สามที�เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย โปรดดกูารเปิดเผยขอ้มลูที�ดา้นบน
ในฐานะผูท้ี�มถี ิ�นพํานักในรัฐแคลฟิอรเ์นยี คณุอาจมสีทิธิ�รอ้งขอขอ้มลูดงัตอ่ไปนี�สองครั �งในรอบ 12 เดอืน เกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที�เรา
เกบ็รวบรวมจากคณุในระหวา่ง 12 เดอืนที�ผา่นมา:

• หมวดหมูแ่ละสว่นที�เฉพาะเจาะจงของขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็รวบรวมเกี�ยวกบัคณุ

• หมวดหมูแ่หลง่ที�มาที�เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล

• วตัถปุระสงคท์างธรุกจิและเชงิพาณชิยท์ี�เราเกบ็รวบรวมหรอืขายขอ้มลูสว่นบคุคล

• หมวดหมูข่องบคุคลที�สามที�เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย และ

• หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัคณุที�เราขายหรอืเปิดเผยเพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ และหมวดหมูข่องบคุคลที�สามที�เราขาย
หรอืเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วเพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ

คณุยงัมสีทิธทิี�จะขอใหเ้ราลบขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งที�เราไดร้วบรวมจากคณุ เพื�อสง่คําขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทั�วไป เพื�อเขา้ถงึขอ้มลูที�
เรามเีกี�ยวกบัคณุ หรอืขอใหล้บขอ้มลูของคณุตามที�อธบิายไวข้า้งตน้ สามารถตดิตอ่ไดท้ี�นี� หรอื โทร (877) 701-0404 ไดท้กุเมื�อ เพื�อ
ชว่ยปกป้องความเป็นสว่นตวัของคณุและรักษาความปลอดภยั เราจะใชข้ั �นตอนตา่ง ๆ เพื�อยนืยนัตวัตนของคณุกอ่นมอบสทิธิ�ใหค้ณุเขา้
ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หรอืพจิารณาคํารอ้งขอใหล้บขอ้มลูของคณุ เมื�อไดรั้บคํารอ้งขอจากคณุ เราจะสง่แบบฟอรม์การยนืยนัตวัตน
ใหค้ณุทางอเีมลหรอืไปรษณีย ์เพื�อใหคํ้ารอ้งของคณุสมบรูณ ์โปรดตอบกลบัแบบฟอรม์การยนืยนัตวัตนเมื�อคณุไดรั้บเอกสาร ในการ
ยนืยนัตวัตนของคณุ เราอาจขอใหค้ณุแจง้ขอ้มลูใด ๆ ดงันี�: ชื�อ ที�อยูอ่เีมล ที�อยูท่างไปรษณีย ์หรอืวนัเกดิ นอกจากนี� หากเราขอใหค้ณุ
แจง้ขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งที�เฉพาะเจาะจง เราจะกําหนดใหค้ณุตอ้งลงนามในคําแถลงภายใตบ้ทลงโทษของการใหค้วามเท็จ วา่
คณุเป็นผูบ้รโิภคที�เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในการรอ้งขอ

โปรดเขา้ใจวา่ P&G ไมส่ามารถลบขอ้มลูสว่นบคุคลในสถานการณท์ี�เราจําเป็นตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูไวเ้พื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิภายใน
ของเรา หรอืตามที�ไดรั้บอนุญาตโดย CCPA (เชน่ การป้องกนัการฉอ้ฉลหรอืการปฏบิตัติามกฎหมาย) ในสถานการณเ์หลา่นี� เราจะเกบ็
รักษาขอ้มลูของคณุไวต้ามโปรแกรมการเกบ็รักษาขอ้มลูของเรา และจะลบออกดว้ยวธิทีี�ปลอดภยัเมื�อสิ�นสดุระยะเวลาการเกบ็รักษา

สดุทา้ยกค็อืคณุมสีทิธิ�ปฏเิสธการขายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ในการใชส้ทิธิ�ของคณุ โปรด ตดิตอ่เราที�นี� หรอืโทรตดิตอ่เราที�หมายเลข
(877) 701-0404

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิทีี�เราแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบับคุคลที�สาม ซึ�งจะกอ่ใหเ้กดิ “การขาย” ภายใต ้CCPA ใน
ระหวา่งชว่ง 12 เดอืน กอ่นวนัที�มกีารอปัเดตนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี� โปรดดแูผนภมูดิา้นลา่ง เราจะไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
เยาวอ์ายตํุ�ากวา่ 16 ปี หากเราทราบที�มา

การคาํนวณโปรแกรมรางวลั ภายใต ้CCPA คณุอาจมสีทิธิ�ไดรั้บแจง้ถงึเหตผุลที�โปรแกรมแผนจงูใจทางการเงนิ หรอืราคา หรอื
บรกิารแตกตา่งออกไปตามที�กฎหมายอนุญาต รวมถงึ (1) การประมาณมลูคา่ของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยสจุรติใจซึ�งใชเ้ป็นพื�นฐาน
ของการนําเสนอแผนจงูใจทางการเงนิหรอืราคาหรอืบรกิารที�แตกตา่งออกไป และ (2) คําอธบิายวธิกีารที�เราใชเ้พื�อคํานวณมลูคา่ของ
ขอ้มลูที�ใชร้ะบตุวัตนของคณุ โดยปกตแิลว้เราจะไมกํ่าหนดมลูคา่ที�เป็นตวัเงนิหรอืในลกัษณะอื�น ๆ ใหแ้กข่อ้มลูสว่นบคุคล อยา่งไรกต็าม
ในกรณีที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งกําหนดมลูคา่ดงักลา่วในบรบิทของความแตกตา่งในแงข่องโปรแกรมรางวลั หรอืราคา หรอืบรกิาร เรา
ไดกํ้าหนดมลูคา่ของขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็รวบรวมและใชใ้หเ้ทา่กบัมลูคา่ของสว่นลดหรอืแผนจงูใจทางการเงนิที�มอบให ้และการ
คํานวณมลูคา่จะเป็นไปตามความพยายามในเชงิปฏบิตัดิว้ยเจตนาสจุรติซึ�งมกัจะเกี�ยวขอ้งกบั (1) หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลที�เกบ็
รวบรวม (เชน่ ชื�อ ที�อยูอ่เีมล) (2) ความสามารถในการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วสําหรับเราและโปรแกรมรางวลั (3) ราคาสว่นลด
ที�นําเสนอ (4) จํานวนผูบ้รโิภคที�สมคัรเขา้รว่มในโปรแกรมรางวลั และ (5) ผลติภณัฑห์รอืบรกิารที�ความแตกตา่งในแงข่องโปรแกรม
รางวลั หรอืราคา หรอืบรกิารมผีลเกี�ยวขอ้ง การเปิดเผยมลูคา่ที�อธบิายไวใ้นเอกสารนี� ไมไ่ดม้จีดุประสงคเ์พื�อใชใ้นการสละสทิธิ� หรอืควร
ไดรั้บการตคีวามวา่เป็นการสละสทิธิ�ที�มตีอ่ขอ้มลูกรรมสทิธิ�หรอืขอ้มลูที�เป็นความลบัทางธรุกจิของเรา รวมถงึความลบัทางการคา้ และ
ไมไ่ดเ้ป็นการรับรองใด ๆ เกี�ยวกบัหลกัการทําบญัชหีรอืมาตรฐานการทําบญัชกีารเงนิที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป
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ประกาศแจง้สาํหรบัผูเ้ยาวใ์นรฐัแคลฟิอรเ์นยี เราอาจจะเสนอบรกิารแบบโตต้อบที�อนุญาตใหเ้ยาวชนที�อายตํุ�ากวา่ 18 ปี สามารถอปั
โหลดเนื�อหาของพวกเขาไดเ้อง (เชน่ วดิโีอ ความคดิเห็น การอปัเดตสถานะ หรอืรปูภาพ) เนื�อหานี�อาจถกูถอดหรอืลบออกไดท้กุเมื�อ
โดยการปฏบิตัติามคําแนะนําในเว็บไซตข์องเรา หากคณุมคํีาถามเกี�ยวกบัวธิกีารดําเนนิการในเรื�องนี� ตดิตอ่เรา โปรดทราบวา่โพสตด์งั
กลา่วอาจถกูคดัลอก สง่ตอ่ หรอืโพสตใ์นที�อื�นที�ใดโดยบคุคลอื�น ๆ และเราจะไมรั่บผดิชอบตอ่การกระทําดงักลา่วใด ๆ ในกรณีเชน่นั�น
คณุจะตอ้งตดิตอ่เจา้ของเว็บไซตอ์ื�น ๆ เพื�อรอ้งขอใหล้บเนื�อหาของคณุออก

“การขาย” ขอ้มลูสว่นบคุคล

ตวัระบทุ ี�มคีวามพเิศษเฉพาะ ขอ้มลูอนมุานและขอ้มลูที�ไดม้า ขอ้มลูออนไลนแ์ละขอ้มลูทางเทคนคิ และขอ้มลูตาํแหนง่ที�
อยูท่างภมูศิาสตร์

เราขายขอ้มลูสว่นบคุคลนี�ใหแ้กบ่คุคลที�สามในหมวดหมูด่งัตอ่ไปนี�:

• แพลตฟอรม์ออนไลน ์เชน่ Google, Amazon, Facebook

•  บรษัิทเทคโนโลยโีฆษณา เชน่ บรษัิท DSP ของเรา

ขอ้มลูนี�ไดรั้บการแบง่ปันเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการโฆษณาสําหรับกลุม่เป้าหมาย บรษัิทเหลา่นี�ใชข้อ้มลูดงักลา่วเพื�อพัฒนาปรับปรงุ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของพวกเขาตามเงื�อนไขในแพลตฟอรม์ของพวกเขา

ขอ้มลูประชากรและความชื�นชอบ

เราขายขอ้มลูสว่นบคุคลนี�ใหแ้กบ่คุคลที�สามในหมวดหมูด่งัตอ่ไปนี�:

• พันธมติรธรุกจิคา้ปลกี

ขอ้มลูนี�ไดรั้บการแบง่ปันตามความยนิยอมของคณุสําหรับการทําการสง่เสรมิทางการตลาดรว่ม (เชน่ การเชื�อมโยงสําหรับโปรแกรม
รางวลั)

นอกจากนี�เรายงัขายขอ้มลูอื�นใดตามความยนิยอมของคณุ

วธิปีฏเิสธการขายขอ้มลู

หากตอ้งการปฏเิสธการขายขอ้มลูของคณุ โปรดคลกิ ที�นี� หรอืโทรตดิตอ่เราที�หมายเลข (877) 701-0404

หากคณุตอ้งการอปัเดตบนัทกึขอ้มลูภายในของเรา เพื�อใหเ้ราไมแ่บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากโปรแกรมของแบรนดข์องเรากบั
บคุคลที�สามในลกัษณะที�อาจหมายถงึ “การขาย” โปรดคลกิที�นี�หรอืโทรตดิตอ่เราที�หมายเลข (877) 701-0404

โปรดทราบวา่ P&G อาจจะถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลที�สาม ผา่นทางคกุกี�หรอืเทคโนโลยกีารตดิตามสําหรับการ
โฆษณาและการทําการสง่เสรมิทางการตลาดรว่ม ในการใชส้ทิธิ� “ไมข่าย” ของคณุที�เกี�ยวขอ้งกบัคกุกี�ของเว็บไซตแ์ละเทคโนโลยกีาร
ตดิตาม โปรดเขา้ไปที�เว็บไซตข์องแบรนดท์ี�เกี�ยวขอ้ง เขา้ถงึศนูยร์อ้งขอไมใ่หดํ้าเนนิการ “ขาย” ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีของเราที�อยูด่า้น
ลา่งของหนา้ และกําหนดการตั �งคา่ของคณุ เนื�องจากบคุคลที�สามบางรายจะทํางานแตกตา่งกนัตามแตล่ะเว็บไซตแ์ละอปุกรณ ์คณุอาจ
จะตอ้งดําเนนิการตามขั �นตอนนี�สําหรับเว็บไซต ์P&G แตล่ะแหง่ที�คณุใช ้

ภายใต ้CCPA คณุสามารถแตง่ตั �งตวัแทนที�ไดรั้บอนุญาตเพื�อยื�นเรื�องรอ้งขอในนามของคณุได ้แตต่วัแทนจะตอ้งผา่นกระบวนการยนืยนั
ตวัตนใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น รวมถงึการสง่หลกัฐานที�แสดงการมอบอํานาจในกระทําการในนามของคณุ สําหรับคํารอ้งขอเพื�อเขา้ถงึและลบ
ขอ้มลูที�ดําเนนิการโดยตวัแทนที�ไดรั้บอนุญาตในนามของคณุ เราอาจจะกําหนดใหค้ณุตอ้งยนืยนัตวัตนของคณุกบัเราโดยตรงดว้ยเชน่

https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/
https://consumersupport.pg.com/DNSForm/


กนั (ตามที�อธบิายไวข้า้งตน้) เราจะไมป่ฏเิสธ เรยีกเกบ็เงนิในราคาที�ตา่งออกไป หรอืสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารในระดบัหรอืคณุภาพที�
แตกตา่ง หากคณุเลอืกใชส้ทิธิ�ของคณุภายใต ้CCPA

คลกิที�นี�เพื�อดเูกณฑช์ี�วดัคําขอจากปีปฏทินิที�ผา่นมา

ความเป็นสว่นตวัในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสหราชอาณาจกัร

หวัขอ้นี�มผีลกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูม้ถี ิ�นที�อยูใ่นประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสหราชอาณาจักรเทา่นั�น ซึ�งมี
วตัถปุระสงคเ์พื�อเพิ�มความโปรง่ใสในการประมวลผล การเกบ็รักษาและการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของผูม้ถี ิ�นที�อยูใ่นเขตเศรษฐกจิ
ยโุรปและสหราชอาณาจักร ซึ�งเป็นไปตามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฏหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของพลเมอืงสหภาพยโุรป
(“General Data Protection Regulation, GDPR”) และ GDPR ที�รวมอยูใ่นกฎหมายของสหราชอาณาจักรจากกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลปี 2018 (Data Protection Act 2018) และแกไ้ขเพิ�มเตมิจากระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการคุม้ครองขอ้มลู
ความเป็นสว่นตวั และการสื�อสารทางอเิล็กทรอนกิส ์(การแกไ้ขและอื�น ๆ) (การถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป) ปี 2019

หนว่ยงาน

หน่วยงาน P&G ตา่ง ๆ อาจเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ผูค้วบคมุขอ้มลูคอืหน่วยงานที�ควบคมุกจิกรรมการประมวลผลและ
มหีนา้ที�รับผดิชอบขอ้มลูเป็นหลกั แผนภมูดิา้นลา่งนี�จะระบผุูค้วบคมุขอ้มลูของเราสําหรับขอ้มลูในประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสห
ราชอาณาจักร ตวัอยา่งเชน่ เมื�อคณุลงทะเบยีนรับอเีมลบนเว็บไซตข์องฝรั�งเศส หน่วยงาน P&G จดทะเบยีนอยูใ่นประเทศนั�นจะเป็นผู ้
ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว (เชน่ Procter & Gamble France SAS)

ประเทศ ผูค้วบคมุขอ้มลู

ออสเตรยี Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner
Gürtel 13, 100 Wien

บลัแกเรยี Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgaria

โรมาเนยี สําหรับการประกวด: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building
2A, District 2,Bucharest 020335, Romania  

สําหรับเว็บไซตอ์ื�น: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd.,
Building 2A, District 2,Bucharest 020335, Romania

โปแลนด์ Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, โปแลนด์

เบลเยยีม Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA 

สําหรับ P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA, 
Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

สาธารณรัฐเชก็ Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 01 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

ฮงัการี Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utca
38., Hungary

สโลวาเกยี Procter & Gamble, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

โครเอเชยี Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

ฝรั�งเศส Procter & Gamble France SAS 

https://privacypolicy.pg.com/ccpadsr/english/


สําหรับ P&G HealthCare: 
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

เยอรมนี Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus 

สําหรับ P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824
Schwalbach am Taunus

กรซี P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

ไอรแ์ลนด์ Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

อติาลี Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

เนเธอรแ์ลนด์ Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 
3067-GG Rotterdam 
ที�อยูใ่หม ่ณ วนัที� 27 เมษายน 2020: Weena 505, 3013 AL 
Rotterdam

โปรตเุกส Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edi�cio
Alvares 
Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

สเปน Procter & Gamble España, S.A , Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain

สหราชอาณาจักร Procter & Gamble UK 

Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

ประเทศใน
สหภาพยโุรปที�ไม่
ไดร้ะบไุว ้

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-
LANCY  
Geneve

การประมวลผลและการเก็บรกัษาขอ้มลู

ตามกฎโดยทั�วไปแลว้ เราจะเกบ็ขอ้มลูของคณุไวน้านตราบที�มคีวามจําเป็นในการดําเนนิการตามวตัถปุระสงคท์ี�เกบ็รวบรวมขอ้มลูมาหรอื
ตามที�กฎหมายกําหนด เราอาจจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูของคณุไวน้านกวา่ระยะเวลาการเกบ็รักษาที�กําหนดไวข้องเรา เพื�อปฏบิตัติามคํารอ้งขอ
ของคณุ รวมถงึเพื�อรักษาสทิธิ�ของคณุในการปฏเิสธการรับอเีมลการสง่เสรมิทางการตลาด  หรอืเพื�อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืภาระผกูพัน
อื�น ๆ เนื�อหาในสว่นนี�จะแจง้ใหค้ณุทราบถงึประเภทของขอ้มลูที�เราเกบ็รวบรวม วตัถปุระสงคข์องการใชง้าน เหตผุลที�การใชง้านดงักลา่ว
ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย (มลูเหตทุางกฎหมาย) และระยะเวลาที�เราจะเกบ็ขอ้มลูไวต้ามปกต ิ(ระยะเวลาการเกบ็รักษาขอ้มลู)

การสง่เสรมิทางการตลาด

ประเภทของขอ้มลู   อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์ที�อยูท่างไปรษณีย ์หน่วยงานที�สงักดั ความสนใจของคณุ พฤตกิรรมการเรยีกดู
ขอ้มลูหลงัจากที�คณุล็อกอนิในเว็บไซตห์รอืแอปของเรา อาชพีของคณุ อปุนสิยัของคณุ สิ�งที�คณุซื�อ รปูภาพหรอืวดิโีอที�คณุอปั
โหลด ขอ้มลูเกี�ยวกบับตุรและบา้นของคณุ สมาชกิครอบครัวของคณุ จํานวนคนในครัวเรอืนของคณุ ประเภทของเสน้ผมของคณุ
ประเภทผวิของคณุ กลิ�นที�คณุชื�นชอบ คณุมสีตัวเ์ลี�ยงหรอืไม ่ขอ้มลูที�เกี�ยวกบัสขุภาพ (ตวัอยา่งเชน่ วนัครบกําหนดคลอด) ฯลฯ

ทาํไมเราถงึตอ้งเก็บขอ้มลูนี�  เพื�อสง่เนื�อหาการสื�อสารไปใหค้ณุ รวมถงึโฆษณา การสง่เสรมิทางการตลาดผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ของเรา หรอืผลติภณัฑห์รอืบรกิารของพันธมติรของเรา



มลูเหตทุางกฏหมาย การใหค้วามยนิยอมของคณุสําหรับอเีมลและ SMS รวมทั �งขอ้มลูหมวดหมูพ่เิศษ และที�ที�เราไดรั้บขอ้มลูนั�น
การใหค้วามยนิยอมเกี�ยวกบัที�อยูท่างไปรษณีย ์ความสนใจที�ชอบดว้ยกฎหมายในเรื�องอื�น ๆ ทั �งหมด (เชน่ สําหรับโฆษณา)

ระยะเวลาการเก็บรกัษา จนกวา่คณุจะรอ้งขอใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืเพกิถอนความยนิยอมของคณุ หากคณุไมไ่ดย้ื�นคํารอ้งขอ
ดงักลา่ว ขอ้มลูสว่นบคุคลจะถกูลบตามตารางเวลาดงันี�:

อเีมล: หลงัจาก <50 เดอืนหลงัไมม่คีวามเคลื�อนไหวใด ๆ ในทกุชอ่งทาง เรานยิามคําวา่ไมม่คีวามเคลื�อนไหวตามหลกัเกณฑภ์ายใน
หลายประการ

SMS: หลงัจาก <50 เดอืนหลงัไมม่คีวามเคลื�อนไหวใด ๆ ในทกุชอ่งทาง เรานยิามคําวา่ไมม่คีวามเคลื�อนไหวตามหลกัเกณฑภ์ายใน
หลายประการ

ที�อยูท่างไปรษณีย:์ หลงัจาก <50 เดอืนหลงัไมม่คีวามเคลื�อนไหวใด ๆ ในทกุชอ่งทาง เรานยิามคําวา่ไมม่คีวามเคลื�อนไหวตามหลกั
เกณฑภ์ายในหลายประการ

ระยะเวลาการเกบ็รักษาขอ้มลูเหลา่นี�อาจสั �นกวา่ในบางประเทศโดยสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดในประเทศนั�น

การประกวด

ประเภทของขอ้มลู อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์บางครั �งกร็วมถงึขอ้มลูอื�น

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อแจง้ขอ้มลูแกผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมเกี�ยวกบัการประกวด รวมถงึการประกาศผูช้นะการประกวด

ฐานทางกฎหมาย การปฏบิตัติามสญัญา.

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู เป็นเวลา 24 เดอืน เวน้แตก่ฎหมายในทอ้งถิ�นจะกําหนดใหเ้ราตอ้งเกบ็ไวน้านกวา่นั�น

การซื�อผลติภณัฑ์

ประเภทของขอ้มลู อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูการชาํระเงนิ (รวมถงึ IBAN บญัชธีนาคารหรอืรายละเอยีด PayPal) บาง
ครั �งกร็วมถงึขอ้มลูอื�น

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อประมวลการซื�อผลติภณัฑข์องคณุ ขอ้เสนอการคนืเงนื หรอืการรับประกนั และเพื�อสง่การ
สื�อสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อดงักลา่วใหค้ณุ

ฐานทางกฎหมาย การปฏบิตัติามสญัญา.

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู นานตราบเทา่ที�ยงัจําเป็นตอ่การปฏบิตัติามคําสั�งซื�อของคณุ และตดิตามผลดว้ยการสื�อสารเกี�ยวกบั
คําสั�งซื�อของคณุ เวน้แตก่ฎหมายทอ้งถิ�นจะกําหนดใหเ้ราตอ้งเกบ็ไวน้านกวา่นั�น นอกจากนี�เรายงัจะเกบ็รักษาขอ้มลูไว ้24 เดอืน
สําหรับขอ้เสนอการคนืเงนื และ 10 ปี สําหรับการรับประกนั

ตดิตอ่เรา

ประเภทของขอ้มลู อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์บางครั �งกร็วมถงึขอ้มลูอื�น

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อตอบกลบัขอ้ซกัถามของคณุ และเพื�อสรา้งความมั�นใจวา่เราไดต้ดิตามเรื�องอยา่งเหมาะสม
หรอืตามที�กฎหมายหรอืนโยบายของ P&G อาจจะกําหนดไว ้



ฐานทางกฎหมาย ผลประโยชนท์างธรุกจิที�ชอบดว้ยกฎหมายของเราในการจัดการขอ้ซกัถามของผูบ้รโิภค และการพัฒนาปรับปรงุ
กระบวนการและผลติภณัฑข์องเรา รวมถงึความยนิยอมของคณุสําหรับขอ้มลูในหมวดหมูพ่เิศษ ซึ�งอาจมกีารเกบ็รวบรวมใน
เหตกุารณไ์มพ่งึประสงคบ์างกรณี

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู ตั �งแต ่0 ถงึ 10 ปี โดยจะขึ�นอยูก่บัลกัษณะของขอ้ซกัถาม ประโยชนอ์นัชอบธรรมของเราในการ
ประมวลผลขอ้มลู และภาระผกูพันทางกฎหมายของเรา

การคน้ควา้วจิยั

ประเภทของขอ้มลู อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์ที�อยู ่รปูภาพหรอืวดิโีอที�ระบตุวัตนได ้บางครั �งกร็วมถงึขอ้มลูอื�น

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อทดสอบแนวคดิผลติภณัฑข์องเรา และเรยีนรูเ้กี�ยวกบัความชื�นชอบและหลกัปฏบิตัขิองคณุ
เพื�อใหเ้ราสามารถพัฒนาปรับปรงุผลติภณัฑข์องเราและชวีติของผูบ้รโิภคของเรา

ฐานทางกฎหมาย ความยนิยอมของคณุ

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไดรั้บมาเป็นสว่นหนึ�งของการวจัิยทางคลนิกิที�สําคญัไวต้ราบเทา่
ที�จําเป็นตามวตัถปุระสงคข์องการเกบ็ขอ้มลู และ/หรอืตราบเทา่ที�อาจมคีวามจําเป็นตอ้งเกบ็รักษาไวต้ามที�กฎหมายหรอืระเบยีบขอ้
บงัคบัในทอ้งถิ�นกําหนดไว ้ซึ�งอาจจะนานถงึ 25 ปี สําหรับการวจัิยที�ไมใ่ชเ่ชงิคลนิกิ เราจะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลที�สําคญัของคณุไว ้
ไมเ่กนิ 5 ปี เราจะเกบ็เอกสารความยนิยอมที�คณุลงนามไว ้

การโฆษณาตามพฤตกิรรมออนไลนแ์บบด ั�งเดมิ

ประเภทของขอ้มลู คกุกี�โฆษณา ID อปุกรณ ์ขอ้มลูประชากร เชน่ เพศและอาย ุขอ้มลูพฤตกิรรม เชน่ การดหูนา้เว็บ และขอ้มลูอื�น
ๆ

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อเรยีนรูเ้กี�ยวกบัความสนใจในอนิเทอรเ์น็ตของคณุและปรับโฆษณาที�เราสง่ใหเ้หมาะกบัความ
สนใจของคณุ

ฐานทางกฎหมาย เราจะขอความยนิยอมจากคณุสําหรับการใชง้านคกุกี�ในเว็บไซตข์องเราเองตามขอ้กําหนดดา้นความเป็นสว่นตวั
ในระบบอเิล็กทรอนกิส ์เมื�อเราใชแ้ท็กของเราบนเว็บไซตข์องบคุคลที�สามหรอืซื�อขอ้มลูจากผูข้ายที�เป็นบคุคลที�สาม เราจะกําหนด
ใหคู้ค่า้ของเราขอความยนิยอมจากคณุกอ่นที�จะใชแ้ท็กของเราหรอืแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบัเรา

เราอาจองิผลประโยชนท์างธรุกจิที�ชอบดว้ยกฎหมายของเราหรอืความยนิยอมของคณุในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
เพื�อใหเ้ราสามารถใหบ้รกิารโฆษณาที�เกี�ยวขอ้งในชอ่งทางสื�อตา่ง ๆ แกค่ณุได ้แลว้แตก่รณี

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูนี�ไวส้บิสามเดอืนนับจากวนัที�เราเกบ็ขอ้มลูมา หรอืจนกวา่คณุจะยกเลกิการ
เขา้รว่ม ขึ�นอยูก่บัวา่การดําเนนิการใดถงึกอ่นกนั

การเปิดเผยขอ้มลูในระดบัภมูภิาค

สทิธขิองผูบ้รโิภคในรฐัแคลฟิอรเ์นยี

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็รวบรวม วตัถปุระสงคท์างธรุกจิและเชงิพาณชิยสํ์าหรับ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล และหมวดหมูข่องบคุคลที�สามที�เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย โปรดดกูารเปิดเผยขอ้มลูที�ดา้นบน
ในฐานะผูท้ี�มถี ิ�นพํานักในรัฐแคลฟิอรเ์นยี คณุอาจมสีทิธิ�รอ้งขอขอ้มลูดงัตอ่ไปนี�สองครั �งในรอบ 12 เดอืน เกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที�เรา
เกบ็รวบรวมจากคณุในระหวา่ง 12 เดอืนที�ผา่นมา:



• หมวดหมูแ่ละสว่นที�เฉพาะเจาะจงของขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็รวบรวมเกี�ยวกบัคณุ

• หมวดหมูแ่หลง่ที�มาที�เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล

• วตัถปุระสงคท์างธรุกจิและเชงิพาณชิยท์ี�เราเกบ็รวบรวมหรอืขายขอ้มลูสว่นบคุคล

• หมวดหมูข่องบคุคลที�สามที�เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย และ

• หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัคณุที�เราขายหรอืเปิดเผยเพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ และหมวดหมูข่องบคุคลที�สามที�เราขาย
หรอืเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วเพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ

คณุยงัมสีทิธทิี�จะขอใหเ้ราลบขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งที�เราไดร้วบรวมจากคณุ เพื�อสง่คําขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทั�วไป เพื�อเขา้ถงึขอ้มลูที�
เรามเีกี�ยวกบัคณุ หรอืขอใหล้บขอ้มลูของคณุตามที�อธบิายไวข้า้งตน้ สามารถตดิตอ่ไดท้ี�นี� หรอื โทร (877) 701-0404 ไดท้กุเมื�อ เพื�อ
ชว่ยปกป้องความเป็นสว่นตวัของคณุและรักษาความปลอดภยั เราจะใชข้ั �นตอนตา่ง ๆ เพื�อยนืยนัตวัตนของคณุกอ่นมอบสทิธิ�ใหค้ณุเขา้
ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หรอืพจิารณาคํารอ้งขอใหล้บขอ้มลูของคณุ เมื�อไดรั้บคํารอ้งขอจากคณุ เราจะสง่แบบฟอรม์การยนืยนัตวัตน
ใหค้ณุทางอเีมลหรอืไปรษณีย ์เพื�อใหคํ้ารอ้งของคณุสมบรูณ ์โปรดตอบกลบัแบบฟอรม์การยนืยนัตวัตนเมื�อคณุไดรั้บเอกสาร ในการ
ยนืยนัตวัตนของคณุ เราอาจขอใหค้ณุแจง้ขอ้มลูใด ๆ ดงันี�: ชื�อ ที�อยูอ่เีมล ที�อยูท่างไปรษณีย ์หรอืวนัเกดิ นอกจากนี� หากเราขอใหค้ณุ
แจง้ขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งที�เฉพาะเจาะจง เราจะกําหนดใหค้ณุตอ้งลงนามในคําแถลงภายใตบ้ทลงโทษของการใหค้วามเท็จ วา่
คณุเป็นผูบ้รโิภคที�เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในการรอ้งขอ

โปรดเขา้ใจวา่ P&G ไมส่ามารถลบขอ้มลูสว่นบคุคลในสถานการณท์ี�เราจําเป็นตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูไวเ้พื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิภายใน
ของเรา หรอืตามที�ไดรั้บอนุญาตโดย CCPA (เชน่ การป้องกนัการฉอ้ฉลหรอืการปฏบิตัติามกฎหมาย) ในสถานการณเ์หลา่นี� เราจะเกบ็
รักษาขอ้มลูของคณุไวต้ามโปรแกรมการเกบ็รักษาขอ้มลูของเรา และจะลบออกดว้ยวธิทีี�ปลอดภยัเมื�อสิ�นสดุระยะเวลาการเกบ็รักษา

สดุทา้ยกค็อืคณุมสีทิธิ�ปฏเิสธการขายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ในการใชส้ทิธิ�ของคณุ โปรด ตดิตอ่เราที�นี� หรอืโทรตดิตอ่เราที�หมายเลข
(877) 701-0404

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิทีี�เราแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบับคุคลที�สาม ซึ�งจะกอ่ใหเ้กดิ “การขาย” ภายใต ้CCPA ใน
ระหวา่งชว่ง 12 เดอืน กอ่นวนัที�มกีารอปัเดตนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี� โปรดดแูผนภมูดิา้นลา่ง เราจะไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
เยาวอ์ายตํุ�ากวา่ 16 ปี หากเราทราบที�มา

การคาํนวณโปรแกรมรางวลั ภายใต ้CCPA คณุอาจมสีทิธิ�ไดรั้บแจง้ถงึเหตผุลที�โปรแกรมแผนจงูใจทางการเงนิ หรอืราคา หรอื
บรกิารแตกตา่งออกไปตามที�กฎหมายอนุญาต รวมถงึ (1) การประมาณมลูคา่ของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยสจุรติใจซึ�งใชเ้ป็นพื�นฐาน
ของการนําเสนอแผนจงูใจทางการเงนิหรอืราคาหรอืบรกิารที�แตกตา่งออกไป และ (2) คําอธบิายวธิกีารที�เราใชเ้พื�อคํานวณมลูคา่ของ
ขอ้มลูที�ใชร้ะบตุวัตนของคณุ โดยปกตแิลว้เราจะไมกํ่าหนดมลูคา่ที�เป็นตวัเงนิหรอืในลกัษณะอื�น ๆ ใหแ้กข่อ้มลูสว่นบคุคล อยา่งไรกต็าม
ในกรณีที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งกําหนดมลูคา่ดงักลา่วในบรบิทของความแตกตา่งในแงข่องโปรแกรมรางวลั หรอืราคา หรอืบรกิาร เรา
ไดกํ้าหนดมลูคา่ของขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็รวบรวมและใชใ้หเ้ทา่กบัมลูคา่ของสว่นลดหรอืแผนจงูใจทางการเงนิที�มอบให ้และการ
คํานวณมลูคา่จะเป็นไปตามความพยายามในเชงิปฏบิตัดิว้ยเจตนาสจุรติซึ�งมกัจะเกี�ยวขอ้งกบั (1) หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลที�เกบ็
รวบรวม (เชน่ ชื�อ ที�อยูอ่เีมล) (2) ความสามารถในการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วสําหรับเราและโปรแกรมรางวลั (3) ราคาสว่นลด
ที�นําเสนอ (4) จํานวนผูบ้รโิภคที�สมคัรเขา้รว่มในโปรแกรมรางวลั และ (5) ผลติภณัฑห์รอืบรกิารที�ความแตกตา่งในแงข่องโปรแกรม
รางวลั หรอืราคา หรอืบรกิารมผีลเกี�ยวขอ้ง การเปิดเผยมลูคา่ที�อธบิายไวใ้นเอกสารนี� ไมไ่ดม้จีดุประสงคเ์พื�อใชใ้นการสละสทิธิ� หรอืควร
ไดรั้บการตคีวามวา่เป็นการสละสทิธิ�ที�มตีอ่ขอ้มลูกรรมสทิธิ�หรอืขอ้มลูที�เป็นความลบัทางธรุกจิของเรา รวมถงึความลบัทางการคา้ และ
ไมไ่ดเ้ป็นการรับรองใด ๆ เกี�ยวกบัหลกัการทําบญัชหีรอืมาตรฐานการทําบญัชกีารเงนิที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป

ประกาศแจง้สาํหรบัผูเ้ยาวใ์นรฐัแคลฟิอรเ์นยี เราอาจจะเสนอบรกิารแบบโตต้อบที�อนุญาตใหเ้ยาวชนที�อายตํุ�ากวา่ 18 ปี สามารถอปั
โหลดเนื�อหาของพวกเขาไดเ้อง (เชน่ วดิโีอ ความคดิเห็น การอปัเดตสถานะ หรอืรปูภาพ) เนื�อหานี�อาจถกูถอดหรอืลบออกไดท้กุเมื�อ
โดยการปฏบิตัติามคําแนะนําในเว็บไซตข์องเรา หากคณุมคํีาถามเกี�ยวกบัวธิกีารดําเนนิการในเรื�องนี� ตดิตอ่เรา โปรดทราบวา่โพสตด์งั
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กลา่วอาจถกูคดัลอก สง่ตอ่ หรอืโพสตใ์นที�อื�นที�ใดโดยบคุคลอื�น ๆ และเราจะไมรั่บผดิชอบตอ่การกระทําดงักลา่วใด ๆ ในกรณีเชน่นั�น
คณุจะตอ้งตดิตอ่เจา้ของเว็บไซตอ์ื�น ๆ เพื�อรอ้งขอใหล้บเนื�อหาของคณุออก

“การขาย” ขอ้มลูสว่นบคุคล

ตวัระบทุ ี�มคีวามพเิศษเฉพาะ ขอ้มลูอนมุานและขอ้มลูที�ไดม้า ขอ้มลูออนไลนแ์ละขอ้มลูทางเทคนคิ และขอ้มลูตาํแหนง่ที�
อยูท่างภมูศิาสตร์

เราขายขอ้มลูสว่นบคุคลนี�ใหแ้กบ่คุคลที�สามในหมวดหมูด่งัตอ่ไปนี�:

• แพลตฟอรม์ออนไลน ์เชน่ Google, Amazon, Facebook

•  บรษัิทเทคโนโลยโีฆษณา เชน่ บรษัิท DSP ของเรา

ขอ้มลูนี�ไดรั้บการแบง่ปันเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการโฆษณาสําหรับกลุม่เป้าหมาย บรษัิทเหลา่นี�ใชข้อ้มลูดงักลา่วเพื�อพัฒนาปรับปรงุ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของพวกเขาตามเงื�อนไขในแพลตฟอรม์ของพวกเขา

ขอ้มลูประชากรและความชื�นชอบ

เราขายขอ้มลูสว่นบคุคลนี�ใหแ้กบ่คุคลที�สามในหมวดหมูด่งัตอ่ไปนี�:

• พันธมติรธรุกจิคา้ปลกี

ขอ้มลูนี�ไดรั้บการแบง่ปันตามความยนิยอมของคณุสําหรับการทําการสง่เสรมิทางการตลาดรว่ม (เชน่ การเชื�อมโยงสําหรับโปรแกรม
รางวลั)

นอกจากนี�เรายงัขายขอ้มลูอื�นใดตามความยนิยอมของคณุ

วธิปีฏเิสธการขายขอ้มลู

หากตอ้งการปฏเิสธการขายขอ้มลูของคณุ โปรดคลกิ ที�นี� หรอืโทรตดิตอ่เราที�หมายเลข (877) 701-0404

หากคณุตอ้งการอปัเดตบนัทกึขอ้มลูภายในของเรา เพื�อใหเ้ราไมแ่บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากโปรแกรมของแบรนดข์องเรากบั
บคุคลที�สามในลกัษณะที�อาจหมายถงึ “การขาย” โปรดคลกิที�นี�หรอืโทรตดิตอ่เราที�หมายเลข (877) 701-0404

โปรดทราบวา่ P&G อาจจะถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลที�สาม ผา่นทางคกุกี�หรอืเทคโนโลยกีารตดิตามสําหรับการ
โฆษณาและการทําการสง่เสรมิทางการตลาดรว่ม ในการใชส้ทิธิ� “ไมข่าย” ของคณุที�เกี�ยวขอ้งกบัคกุกี�ของเว็บไซตแ์ละเทคโนโลยกีาร
ตดิตาม โปรดเขา้ไปที�เว็บไซตข์องแบรนดท์ี�เกี�ยวขอ้ง เขา้ถงึศนูยร์อ้งขอไมใ่หดํ้าเนนิการ “ขาย” ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีของเราที�อยูด่า้น
ลา่งของหนา้ และกําหนดการตั �งคา่ของคณุ เนื�องจากบคุคลที�สามบางรายจะทํางานแตกตา่งกนัตามแตล่ะเว็บไซตแ์ละอปุกรณ ์คณุอาจ
จะตอ้งดําเนนิการตามขั �นตอนนี�สําหรับเว็บไซต ์P&G แตล่ะแหง่ที�คณุใช ้

ภายใต ้CCPA คณุสามารถแตง่ตั �งตวัแทนที�ไดรั้บอนุญาตเพื�อยื�นเรื�องรอ้งขอในนามของคณุได ้แตต่วัแทนจะตอ้งผา่นกระบวนการยนืยนั
ตวัตนใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น รวมถงึการสง่หลกัฐานที�แสดงการมอบอํานาจในกระทําการในนามของคณุ สําหรับคํารอ้งขอเพื�อเขา้ถงึและลบ
ขอ้มลูที�ดําเนนิการโดยตวัแทนที�ไดรั้บอนุญาตในนามของคณุ เราอาจจะกําหนดใหค้ณุตอ้งยนืยนัตวัตนของคณุกบัเราโดยตรงดว้ยเชน่
กนั (ตามที�อธบิายไวข้า้งตน้) เราจะไมป่ฏเิสธ เรยีกเกบ็เงนิในราคาที�ตา่งออกไป หรอืสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารในระดบัหรอืคณุภาพที�
แตกตา่ง หากคณุเลอืกใชส้ทิธิ�ของคณุภายใต ้CCPA

คลกิที�นี�เพื�อดเูกณฑช์ี�วดัคําขอจากปีปฏทินิที�ผา่นมา
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ความเป็นสว่นตวัในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสหราชอาณาจกัร

หวัขอ้นี�มผีลกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูม้ถี ิ�นที�อยูใ่นประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสหราชอาณาจักรเทา่นั�น ซึ�งมี
วตัถปุระสงคเ์พื�อเพิ�มความโปรง่ใสในการประมวลผล การเกบ็รักษาและการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของผูม้ถี ิ�นที�อยูใ่นเขตเศรษฐกจิ
ยโุรปและสหราชอาณาจักร ซึ�งเป็นไปตามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฏหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของพลเมอืงสหภาพยโุรป
(“General Data Protection Regulation, GDPR”) และ GDPR ที�รวมอยูใ่นกฎหมายของสหราชอาณาจักรจากกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลปี 2018 (Data Protection Act 2018) และแกไ้ขเพิ�มเตมิจากระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการคุม้ครองขอ้มลู
ความเป็นสว่นตวั และการสื�อสารทางอเิล็กทรอนกิส ์(การแกไ้ขและอื�น ๆ) (การถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป) ปี 2019

หนว่ยงาน

หน่วยงาน P&G ตา่ง ๆ อาจเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ผูค้วบคมุขอ้มลูคอืหน่วยงานที�ควบคมุกจิกรรมการประมวลผลและ
มหีนา้ที�รับผดิชอบขอ้มลูเป็นหลกั แผนภมูดิา้นลา่งนี�จะระบผุูค้วบคมุขอ้มลูของเราสําหรับขอ้มลูในประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสห
ราชอาณาจักร ตวัอยา่งเชน่ เมื�อคณุลงทะเบยีนรับอเีมลบนเว็บไซตข์องฝรั�งเศส หน่วยงาน P&G จดทะเบยีนอยูใ่นประเทศนั�นจะเป็นผู ้
ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว (เชน่ Procter & Gamble France SAS)

ประเทศ ผูค้วบคมุขอ้มลู

ออสเตรยี Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner
Gürtel 13, 100 Wien

บลัแกเรยี Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgaria

โรมาเนยี สําหรับการประกวด: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building
2A, District 2,Bucharest 020335, Romania  

สําหรับเว็บไซตอ์ื�น: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd.,
Building 2A, District 2,Bucharest 020335, Romania

โปแลนด์ Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, โปแลนด์

เบลเยยีม Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA 

สําหรับ P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA, 
Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

สาธารณรัฐเชก็ Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 01 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

ฮงัการี Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utca
38., Hungary

สโลวาเกยี Procter & Gamble, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

โครเอเชยี Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

ฝรั�งเศส Procter & Gamble France SAS 
สําหรับ P&G HealthCare: 
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

เยอรมนี Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus 



สําหรับ P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824
Schwalbach am Taunus

กรซี P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

ไอรแ์ลนด์ Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

อติาลี Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

เนเธอรแ์ลนด์ Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 
3067-GG Rotterdam 
ที�อยูใ่หม ่ณ วนัที� 27 เมษายน 2020: Weena 505, 3013 AL 
Rotterdam

โปรตเุกส Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edi�cio
Alvares 
Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

สเปน Procter & Gamble España, S.A , Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain

สหราชอาณาจักร Procter & Gamble UK 

Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

ประเทศใน
สหภาพยโุรปที�ไม่
ไดร้ะบไุว ้

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-
LANCY  
Geneve

การประมวลผลและการเก็บรกัษาขอ้มลู

ตามกฎโดยทั�วไปแลว้ เราจะเกบ็ขอ้มลูของคณุไวน้านตราบที�มคีวามจําเป็นในการดําเนนิการตามวตัถปุระสงคท์ี�เกบ็รวบรวมขอ้มลูมาหรอื
ตามที�กฎหมายกําหนด เราอาจจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูของคณุไวน้านกวา่ระยะเวลาการเกบ็รักษาที�กําหนดไวข้องเรา เพื�อปฏบิตัติามคํารอ้งขอ
ของคณุ รวมถงึเพื�อรักษาสทิธิ�ของคณุในการปฏเิสธการรับอเีมลการสง่เสรมิทางการตลาด  หรอืเพื�อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืภาระผกูพัน
อื�น ๆ เนื�อหาในสว่นนี�จะแจง้ใหค้ณุทราบถงึประเภทของขอ้มลูที�เราเกบ็รวบรวม วตัถปุระสงคข์องการใชง้าน เหตผุลที�การใชง้านดงักลา่ว
ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย (มลูเหตทุางกฎหมาย) และระยะเวลาที�เราจะเกบ็ขอ้มลูไวต้ามปกต ิ(ระยะเวลาการเกบ็รักษาขอ้มลู)

การสง่เสรมิทางการตลาด

ประเภทของขอ้มลู   อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์ที�อยูท่างไปรษณีย ์หน่วยงานที�สงักดั ความสนใจของคณุ พฤตกิรรมการเรยีกดู
ขอ้มลูหลงัจากที�คณุล็อกอนิในเว็บไซตห์รอืแอปของเรา อาชพีของคณุ อปุนสิยัของคณุ สิ�งที�คณุซื�อ รปูภาพหรอืวดิโีอที�คณุอปั
โหลด ขอ้มลูเกี�ยวกบับตุรและบา้นของคณุ สมาชกิครอบครัวของคณุ จํานวนคนในครัวเรอืนของคณุ ประเภทของเสน้ผมของคณุ
ประเภทผวิของคณุ กลิ�นที�คณุชื�นชอบ คณุมสีตัวเ์ลี�ยงหรอืไม ่ขอ้มลูที�เกี�ยวกบัสขุภาพ (ตวัอยา่งเชน่ วนัครบกําหนดคลอด) ฯลฯ

ทาํไมเราถงึตอ้งเก็บขอ้มลูนี�  เพื�อสง่เนื�อหาการสื�อสารไปใหค้ณุ รวมถงึโฆษณา การสง่เสรมิทางการตลาดผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ของเรา หรอืผลติภณัฑห์รอืบรกิารของพันธมติรของเรา

มลูเหตทุางกฏหมาย การใหค้วามยนิยอมของคณุสําหรับอเีมลและ SMS รวมทั �งขอ้มลูหมวดหมูพ่เิศษ และที�ที�เราไดรั้บขอ้มลูนั�น
การใหค้วามยนิยอมเกี�ยวกบัที�อยูท่างไปรษณีย ์ความสนใจที�ชอบดว้ยกฎหมายในเรื�องอื�น ๆ ทั �งหมด (เชน่ สําหรับโฆษณา)

ระยะเวลาการเก็บรกัษา จนกวา่คณุจะรอ้งขอใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืเพกิถอนความยนิยอมของคณุ หากคณุไมไ่ดย้ื�นคํารอ้งขอ
ดงักลา่ว ขอ้มลูสว่นบคุคลจะถกูลบตามตารางเวลาดงันี�:



อเีมล: หลงัจาก <50 เดอืนหลงัไมม่คีวามเคลื�อนไหวใด ๆ ในทกุชอ่งทาง เรานยิามคําวา่ไมม่คีวามเคลื�อนไหวตามหลกัเกณฑภ์ายใน
หลายประการ

SMS: หลงัจาก <50 เดอืนหลงัไมม่คีวามเคลื�อนไหวใด ๆ ในทกุชอ่งทาง เรานยิามคําวา่ไมม่คีวามเคลื�อนไหวตามหลกัเกณฑภ์ายใน
หลายประการ

ที�อยูท่างไปรษณีย:์ หลงัจาก <50 เดอืนหลงัไมม่คีวามเคลื�อนไหวใด ๆ ในทกุชอ่งทาง เรานยิามคําวา่ไมม่คีวามเคลื�อนไหวตามหลกั
เกณฑภ์ายในหลายประการ

ระยะเวลาการเกบ็รักษาขอ้มลูเหลา่นี�อาจสั �นกวา่ในบางประเทศโดยสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดในประเทศนั�น

การประกวด

ประเภทของขอ้มลู อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์บางครั �งกร็วมถงึขอ้มลูอื�น

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อแจง้ขอ้มลูแกผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมเกี�ยวกบัการประกวด รวมถงึการประกาศผูช้นะการประกวด

ฐานทางกฎหมาย การปฏบิตัติามสญัญา.

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู เป็นเวลา 24 เดอืน เวน้แตก่ฎหมายในทอ้งถิ�นจะกําหนดใหเ้ราตอ้งเกบ็ไวน้านกวา่นั�น

การซื�อผลติภณัฑ์

ประเภทของขอ้มลู อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูการชาํระเงนิ (รวมถงึ IBAN บญัชธีนาคารหรอืรายละเอยีด PayPal) บาง
ครั �งกร็วมถงึขอ้มลูอื�น

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อประมวลการซื�อผลติภณัฑข์องคณุ ขอ้เสนอการคนืเงนื หรอืการรับประกนั และเพื�อสง่การ
สื�อสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อดงักลา่วใหค้ณุ

ฐานทางกฎหมาย การปฏบิตัติามสญัญา.

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู นานตราบเทา่ที�ยงัจําเป็นตอ่การปฏบิตัติามคําสั�งซื�อของคณุ และตดิตามผลดว้ยการสื�อสารเกี�ยวกบั
คําสั�งซื�อของคณุ เวน้แตก่ฎหมายทอ้งถิ�นจะกําหนดใหเ้ราตอ้งเกบ็ไวน้านกวา่นั�น นอกจากนี�เรายงัจะเกบ็รักษาขอ้มลูไว ้24 เดอืน
สําหรับขอ้เสนอการคนืเงนื และ 10 ปี สําหรับการรับประกนั

ตดิตอ่เรา

ประเภทของขอ้มลู อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์บางครั �งกร็วมถงึขอ้มลูอื�น

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อตอบกลบัขอ้ซกัถามของคณุ และเพื�อสรา้งความมั�นใจวา่เราไดต้ดิตามเรื�องอยา่งเหมาะสม
หรอืตามที�กฎหมายหรอืนโยบายของ P&G อาจจะกําหนดไว ้

ฐานทางกฎหมาย ผลประโยชนท์างธรุกจิที�ชอบดว้ยกฎหมายของเราในการจัดการขอ้ซกัถามของผูบ้รโิภค และการพัฒนาปรับปรงุ
กระบวนการและผลติภณัฑข์องเรา รวมถงึความยนิยอมของคณุสําหรับขอ้มลูในหมวดหมูพ่เิศษ ซึ�งอาจมกีารเกบ็รวบรวมใน
เหตกุารณไ์มพ่งึประสงคบ์างกรณี

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู ตั �งแต ่0 ถงึ 10 ปี โดยจะขึ�นอยูก่บัลกัษณะของขอ้ซกัถาม ประโยชนอ์นัชอบธรรมของเราในการ
ประมวลผลขอ้มลู และภาระผกูพันทางกฎหมายของเรา



การคน้ควา้วจิยั

ประเภทของขอ้มลู อเีมล ชื�อ หมายเลขโทรศพัท ์ที�อยู ่รปูภาพหรอืวดิโีอที�ระบตุวัตนได ้บางครั �งกร็วมถงึขอ้มลูอื�น

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อทดสอบแนวคดิผลติภณัฑข์องเรา และเรยีนรูเ้กี�ยวกบัความชื�นชอบและหลกัปฏบิตัขิองคณุ
เพื�อใหเ้ราสามารถพัฒนาปรับปรงุผลติภณัฑข์องเราและชวีติของผูบ้รโิภคของเรา

ฐานทางกฎหมาย ความยนิยอมของคณุ

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไดรั้บมาเป็นสว่นหนึ�งของการวจัิยทางคลนิกิที�สําคญัไวต้ราบเทา่
ที�จําเป็นตามวตัถปุระสงคข์องการเกบ็ขอ้มลู และ/หรอืตราบเทา่ที�อาจมคีวามจําเป็นตอ้งเกบ็รักษาไวต้ามที�กฎหมายหรอืระเบยีบขอ้
บงัคบัในทอ้งถิ�นกําหนดไว ้ซึ�งอาจจะนานถงึ 25 ปี สําหรับการวจัิยที�ไมใ่ชเ่ชงิคลนิกิ เราจะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลที�สําคญัของคณุไว ้
ไมเ่กนิ 5 ปี เราจะเกบ็เอกสารความยนิยอมที�คณุลงนามไว ้

การโฆษณาตามพฤตกิรรมออนไลนแ์บบด ั�งเดมิ

ประเภทของขอ้มลู คกุกี�โฆษณา ID อปุกรณ ์ขอ้มลูประชากร เชน่ เพศและอาย ุขอ้มลูพฤตกิรรม เชน่ การดหูนา้เว็บ และขอ้มลูอื�น
ๆ

ทาํไมเราถงึเก็บรวบรวมขอ้มลูนี� เพื�อเรยีนรูเ้กี�ยวกบัความสนใจในอนิเทอรเ์น็ตของคณุและปรับโฆษณาที�เราสง่ใหเ้หมาะกบัความ
สนใจของคณุ

ฐานทางกฎหมาย เราจะขอความยนิยอมจากคณุสําหรับการใชง้านคกุกี�ในเว็บไซตข์องเราเองตามขอ้กําหนดดา้นความเป็นสว่นตวั
ในระบบอเิล็กทรอนกิส ์เมื�อเราใชแ้ท็กของเราบนเว็บไซตข์องบคุคลที�สามหรอืซื�อขอ้มลูจากผูข้ายที�เป็นบคุคลที�สาม เราจะกําหนด
ใหคู้ค่า้ของเราขอความยนิยอมจากคณุกอ่นที�จะใชแ้ท็กของเราหรอืแบง่ปันขอ้มลูของคณุกบัเรา

เราอาจองิผลประโยชนท์างธรุกจิที�ชอบดว้ยกฎหมายของเราหรอืความยนิยอมของคณุในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
เพื�อใหเ้ราสามารถใหบ้รกิารโฆษณาที�เกี�ยวขอ้งในชอ่งทางสื�อตา่ง ๆ แกค่ณุได ้แลว้แตก่รณี

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลู เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูนี�ไวส้บิสามเดอืนนับจากวนัที�เราเกบ็ขอ้มลูมา หรอืจนกวา่คณุจะยกเลกิการ
เขา้รว่ม ขึ�นอยูก่บัวา่การดําเนนิการใดถงึกอ่นกนั

ตดิตอ่เรา

ยงัมคีาํถามหรอืขอ้กงัวลใชไ่หม เราพรอ้มชว่ยเหลอืคณุ

โปรด ตดิตอ่เรา โดยตรงหากคณุมคํีาถามหรอืขอ้กงัวลใด ๆ เกี�ยวกบัความเป็นสว่นตวัของคณุและแนวปฏบิตัใินการปกป้องขอ้มลูของเรา
หรอืหากคณุเป็นผูบ้รโิภคที�ทพุพลภาพและตอ้งการสําเนาคําชี�แจงนี�ในรปูแบบอื�น หากคณุมขีอ้สงสยัที�เกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะกบัเจา้หนา้ที�
ฝ่ายคุม้ครองขอ้มลู (Data Protection Of�cer) ของเรา เชน่ สงสยัวา่มกีารละเมดิเกี�ยวกบัขอ้มลู โปรดระบไุวใ้นขอ้ความของคณุ
นอกจากนี� คณุยงัสามารถสง่จดหมายถงึเจา้หนา้ที�ฝ่ายคุม้ครองขอ้มลูของเราไดท้ี� Data Protection Of�cer, 1 Procter &

Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A.

Procter & Gamble Ireland, The Graan House, Units E1 and E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Ireland

ทําหนา้ที�เป็นตวัแทนของเราในสหราชอาณาจักรและสหภาพยโุรปโดยสอดคลอ้งกบัศลิปะ 27 จดีพีอีาร์

https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


ตดิตอ่ งาน

พนัธมติรและนกัลงทนุ

นักลงทนุ เป็นพันธมติรกบัเรา ผูจั้ดหา

บรษิทัของเรา

ความเป็นผูนํ้า โครงสรา้งและการกํากบัดแูล นโยบายและหลกัปฏบิตั ิ เอกสารสําคญั รางวลัและการรับรอง หอ้งขา่ว

กฎหมาย

ความเป็นสว่นตวั ขอ้กําหนดและเงื�อนไข
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