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Privacy Policy _ Thailand (June1520) 

Introduction 

Kimberley-Clark Thailand Limited ("KCTH") respects and is committed to uphold your rights to privacy 

protection under Thailand Personal Data Protection Act B.E 2562 (“PDPA”). This privacy policy (“Policy”) 

sets out in detail the practices that KCTH has been used to protect your privacy to make you feel confident 

in the handling of personal information that you entrust to KCTH. 

By using the Kimberly-Clark Professional Thailand (KCP-TH) website or providing personal information 

to KCP-TH through any other service, you have given KCTH's consent to the collection, use, disclosure 

and/or transfer (including cross-border transfer) of your personal data in accordance with this Policy.  

Please ensure that you read this Policy before submitting your information to us. Before providing personal 

information to us relating to other persons, you must obtain their consent and notify them of the location of 

this Policy. 

When, how and the kinds of personal information we collect 

KCTH will only collect personal information that is necessary for our business functions and activities, or 

to comply with our legal obligations. Personal information may include your name, e-mail address, phone 

number, date of birth, postal address or social media account ID. 

 

We collect personal information in a number of ways, including information that you provide to us: 

• through our websites; 

• when you contact us in order to request sample, make an inquiry or provide feedback or complaint 

about KCP-TH product; 

• when you participate in KCP-TH promotions, events, contests or market research; and 

• when you apply for employment with KCP-TH. 

In addition, there will be circumstances where we obtain your personal information from other sources, 

such as your authorized representatives, joint marketing partners, social media platforms or persons with 

whom you are connected on social media platforms. 

What we do with your personal information 

KCTH's primary goal in collecting personal information is to ensure that KCP-TH' s consumers satisfied 

with KCP-TH's products and provide the best quality services to the consumers. Your personal information 

will not be shared, sold, loaned or disclosed by any other means outside the company (except as required 

by laws or regulations) in any manner different from those stated in this Policy, 

Your personal information will be collected, held and used by us in accordance with this Policy, PDPA   

and other applicable privacy laws and regulations. We may disclose or use your personal information for 

the purpose for which we collected it as well as for related purposes where you would reasonably expect 

us to do so. 

 

We may use your personal information: 
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• to respond to your inquiries and fulfil your requests, such as to respond to your feedback; 

• to process rewards, donations, prizes, or sample requests; 

• to provide you with information, updates and announcements concerning our products or 

promotions; 

• to enable you to participate in social sharing, including live social media feeds and blogs; 

• for our business purposes, including quality assurance, market research, developing and improving 

our products, enhancing our sites, analysing effectiveness of our promotions, advertisements and 

marketing, evaluation of use of Kimberly-Clark sites, products and services, identifying usage 

trends and measuring customer satisfaction; 

• in dealing with our third party service providers that provide services such as web hosting and 

moderating, e-mail and direct mail delivery and IT services; 

• to invite you to subscribe to our newsletters or to invite you to join surveys, promotions and 

contests; 

• when dealing with government agencies where the law requires us to do so; and 

• for other purposes disclosed to you when we collect your information. 

 

In addition: 

• we may allow users of our websites, applications and social media pages to share comments, 

postings, testimonials (including ratings or reviews), or other information. If you choose to submit 

such information, the information that you submit may be available generally to the public through 

our websites, applications and social media pages or those of our partners, with whom we may 

share that information; and 

• circumstances may also arise where KCTH decides to sell, buy, merge or otherwise reorganise its 

business. Such a transaction may involve the disclosure of personal information to prospective or 

actual buyers or sellers. It is our practice to seek appropriate protection for the disclosure of such 

information in these types of transactions. 

 

You may restrict the use of your personal information at any time by using the opt-out mechanism that we 

include in our communications with you.  

We will take all reasonable steps to maintain the security and integrity of your personal information 

including through the use of access passwords, firewalls and requiring that our partners protect your 

personal information. 

We may share your personal information with certain third parties (as described below). 

 

How we share your personal information  

• We may share your personal information between different departments of KCTH, across different 

brands of KCTH, with Kimberly-Clark group companies (including our parent company, 

subsidiaries and global affiliates) and with third parties such as (but not limited to) marketing 
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agencies who assist us with our promotional, marketing and research activities.  We may also give 

your information including your name, e-mail, telephone number or postal addresses to, retailer or 

distributor of our products in order to carry out your requests. 

 

• We may share your personal information with our carefully selected partners when we believe their 

products or services may interest you. You may restrict such use of your personal information at 

any time by using the opt-out mechanism that we include in our communications with you.  

 

• We may share your personal information with companies or individuals that provide us with 

services. These services may include, among other things, helping us to provide services that you 

request, to create or maintain our databases, to research and analyse the people who request 

products, services, or information from us, to prepare and distribute communications, or to respond 

to inquiries.  

 

• We participate in interest-based (on-line behaviour) advertising. This means that a third party may 

use technology, such as a cookie on your browser or a web beacon, to identify you on our website 

so that they can provide advertising about products and services tailored to your interest. You may 

see advertising on our website or apps tailored to how you browse or shop, or you may see 

advertising for our products on other websites or apps based on your browsing behaviour. 

 

• We may share non-personal information with other third parties that are not described above. When 

we do so we may aggregate or de-identify the information so that a third party would not be likely 

to link data to you, your computer, or your device.  

 

• KCTH will use the details you provide to us, including product whether by e-mail, telephone, letter 

or otherwise in order to investigate and provide you with the information, services and products 

necessary to satisfy your customer inquiry or complaint.  

 

Overseas disclosure of your personal information 

Your personal data may be sent to storage locations or servers located outside of Thailand or may be sent 

or disclosed to affiliated companies or other designated persons including third parties service providers 

located outside Thailand to process personal data on behalf of KCTH and for KCTH can process your 

request and use personal data for the purposes for which it was collected. we will make every reasonable 

effort to ensure that recipients of your information protect your personal data in compliance with local 

regulations and Kimberly-Clark policy.  

Links and third parties 

This Policy does not apply to: 

• information collected by third party websites, platforms and/or applications (“Third Party Sites”) 

which we do not control; 

• information collected by Third Party Sites which you access via links on Kimberly-Clark sites; or 



 

Kimberly-Clark has determined the classification of this information to be "Public" 

• banners, sweepstakes and other advertisements or promotions on Third Party Sites that we may 

sponsor or participate in. 

These Third Party Sites may have their own privacy policies and terms and conditions. We encourage you 

to read them before using those Third Party Sites. We are not responsible for the practices of third parties, 

including any third parties that operate a website accessed through a link that appears on a KCP-TH website. 

This includes any social media platforms to which you post content related to our products. 

Cookies and passive information collection 

Like many companies, we sometimes use "cookie" technology or other automated means to collect certain 

information about you, your computer or other device through which you access our websites.  We use 

cookies to help us to identify, customise and deliver content such as advertisements, promotions or offerings 

of greatest interest to you, gather statistical information and better understand individual use.  In certain 

cases, we share this information with third parties to assist us in this process. If you choose, you may set 

your browser to reject cookies or you can manually delete individual or all of the cookies on your device 

by following your browser’s help file directions (though please note that you may lose functionality by 

doing so).  

Pixel tags, web beacons, clear GIFs and similar technologies may also be used by us or our third party 

service providers to measure the success of marketing campaigns and compile statistics about 

communications and site usage.   

Furthermore, and as is common practice, we may identify and compile information concerning your IP 

address (a number automatically assigned to your device by your internet service provider) which helps us 

to calculate site usage levels, diagnose technical problems and administer our websites. 

Information collected through employment applications 

In processing applications for employment, KCTH collects resumes, references, certificates of graduation 

and qualification and other personal information about candidates. We may also provide your application 

to a recruitment agency or contractor that may assist in reviewing applications we receive and conducting 

reference checks. 

Letters and resumes sent to KCTH as part of an application for an advertised position, or sent to ascertain 

whether any positions are available, will be used to match applicants with available opportunities. If we 

consider that your application may be suitable to our current requirements, we, or a party acting on our 

behalf, will notify you and may also contact persons nominated by you as referees and ask them questions 

in relation to you. If your application is not suitable for our current requirements, but we feel that there may 

be a position for you in the future, we may keep a record of your application and contact you again if a 

suitable position becomes available. Please advise us if you prefer that we do not retain your information 

for this purpose. 

How to access, rectifying, updating or restricting the process of your personal data and other related 

rights of personal data under PDPA. 

In general, KCTH cooperates and respects all rights relating to personal data as set out in PDPA, such as 

the right to access, correct, suspend or restrict the processing of personal data, withdrawal of consent , 

transfer of personal data and complaints with the competent authorities. In addition, you can opt-out of 

receiving marketing communications that KCTH may be sent to you about the company's products and 

services. However, please note that in exercising your rights as the subject of personal data doing so may 
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affect the services you choose to receive from KCTH or affect the contractual obligations where the 

provision of your personal data is a condition of compliance with a legal obligation or to perform the 

contract or receive various services. 

If you  wish to exercise any rights of personal data under PDPA or if you have questions about the Policy 

of the company or have any complaints regarding the treatment of your privacy by the Company, please 

contact 

Mail:  Data privacy officer, Kimberly-Clark Professional* Thailand, 323 United Center Building 32 

Fl.,Silom Road, Bangrak, Bangkok Thailand 10500. 

Phone (Thailand): +66 (2)-230-3003 

E-mail: kcpthailand@kcc.com 

We will refer any complaints to our KCP-TH Officer to investigate and to determine the steps we will take 

to resolve the complaint. We aim to acknowledge receipt of your complaint within 5 working days, and to 

address the complaint within 15 working days. We may also request information from you to help us with 

our investigation. 

 

Updates to this Policy 

We may change this Policy from time to time. The date on which the Policy was last updated is noted at 

the top of this page. Any changes to the Policy are effective from posting the revised Policy on this website. 
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นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล - ประเทศไทย (15 มิถุนายน 2564) 

 

บริษทัคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จ ากดั (“KCTH”) 

เช่ือมัน่และมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสิทธ์ิของคุณเพ่ือการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562 (“PDPA”) 

นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี (ค าว่า “นโยบาย”) ไดก้ าหนดถึงรายละเอียดขอ้ปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงทาง KCTH 

ไดน้ ามาใชเ้พื่อเป็นการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อให้คุณไดม้ัน่ใจถึงการดูแลจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคุณไดม้อบหมายให้บริษทั 

KCTH ดูแล 

โดยใชเ้วบ็ไซต ์ Kimberly Clark Professional Thailand (KCP-TH) หรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัผา่นการบริการอ่ืนใดๆ 

ถือว่าคุณไดใ้ห้ความยินยอมให้มีการจดัเก็บขอ้มูล ใชง้าน เปิดเผย และหรือการโอนยา้ยขอ้มูล (รวมถึงการถ่ายโอนขอ้มูลขา้มพรมแดน) 

ของคุณไดต้ามนโยบายดงักล่าวน้ี 

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไดอ่้านนโยบายน้ีก่อนท าการส่งขอ้มูลของคุณให้กบัเรา ก่อนการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลขของบุคคลอ่ืนๆให้กบัเรา 

คุณตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นก่อน และโปรดแจง้ให้พวกเขาไดท้ราบถึงท่ีมาของนโยบายน้ี 

 

ประเภท วิธีการและเม่ือใดที่เราจะจัดเก็บของข้อมูลส่วนบุคคล  

 

KCTH จะท าการรวบรวมเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของเรา 

หรือเพื่อเป็นการปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ผูกพนัทางกฎหมายต่างๆของเราเท่านั้น ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอาจหมายรวมถึง ช่ือ ท่ีอยูอี่เมล เบอร์โทรศพัท์ 
วนัเกิด ท่ีอยูไ่ปรษณีย ์หรือหมายเลขบญัชีผูใ้ชส้ าหรับโซเชียลมีเดีย 

 

เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในหลายๆวิธี รวมถึงขอ้มูลท่ีคุณไดใ้ห้ไวก้บัเรา โดยการ: 

• ผา่นทางเวบ็ไซตข์องเรา 

• เมื่อคุณมีการติดต่อเราเพื่อขอตวัอยา่งขอ้มูล สอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ KCP-TH 

• เมื่อคุณไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัการส่งเสริมกิจกรรมการขายของ KCP-TH การแข่งขนั หรือการวิจยัทางการตลาด และ 

• เมื่อคุณสมคัรงานกบั KCP-TH 

นอกจากน้ี ยงัสามารถรวมถึงสถานการณ์ท่ีเราอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น ตวัแทนท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือการด าเนินการแทน 

พนัธมิตรทางการตลาดร่วม พ้ืนท่ีโซเชียลมีเดีย หรือบุคคลท่ีคุณมีการเช่ือมต่อดว้ยผา่นช่องทางโซเชียลมีเดีย 

 

เรามีการด าเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เป้าหมายหลกัของ KCP-TH ในการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล คือเพ่ือให้แน่ใจว่าลูกคา้ของ KCP-TH จะพึงพอใจกบัผลิตภณัฑข์อง KCP-TH 

และการให้บริการท่ีดีท่ีสุดกบัลูกคา้  ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกท าการแชร์ ขาย ให้ยืม หรือเปิดเผย ดว้ยวิธีการอ่ืนใดภายนอกบริษทั 

(เวน้แต่ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัจะก าหนด) ใหแ้ตกต่างไปจากท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายน้ี 
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ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจดัเก็บ รวบรวม และใชง้านตามนโยบายดงักล่าวน้ี หรือ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562   

และกฎหมายขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลความเป็นส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เราอาจจะท าการเปิดเผยหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนเพื่อวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตามท่ีคุณปรารถนาท่ีจะให้เราจดัการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณดว้ยวตัถุประสงคด์งัน้ี: 

• เพื่อด าเนินการตามความประสงคข์องคุณ เช่น การตอบกลบัความคิดเห็นของคุณ  
• เพื่อขบวนการการจดัสรรค ์รางวลั การบริจาคต่างๆ การให้รางวลั หรือค าขอส าหรับตวัอยา่งต่างๆ 

• เพื่อให้ขอ้มูล การอพัเดทและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์หรือโปรโมชัน่ของเรา 

• เพื่อให้คุณสามารถเขา้ร่วมช่องทางแบ่งปันทางสังคม รวมถึงการแชร์ไลฟ์สดฟีดและบลอ็ก 

• เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจของเรา รวมถึงการประกนัคุณภาพ การวิจยัทางการตลาด การพฒันา และการปรับปรุงผลิตภณัฑข์องเรา 
การพฒันาปรับปรุงเวบไซตข์องเรา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโปรโมชัน่ของเรา การโฆษณาและการตลาด 
การประเมินการใชง้านของเวบ็ไซต์ Kimberly-Clark ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ โดยมีการระบุแนวโนม้หรือทิศทางการใชง้าน 
และการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ 

• เพื่อการติดต่อกบับุคคลภายนอกผูใ้ห้บริการของเรา เช่นเจา้ของเวบ็ และผูดู้แลเวบ็ อีเมลและการส่งขอ้มูลโดยตรง และบริการดา้น IT 

และการบริการตามบา้นแบบครบวงจร; 

• เพื่อเชิญชวนให้คุณสมคัรสมาชิก เพื่อรับจดหมาย ข่าวสารของเรา หรือเชิญเพื่อให้เขา้ร่วมท าแบบสอบถาม 
โปรโมชัน่และการแข่งขนัต่างๆ; 

• เพื่อการติดต่อกบัตวัแทนหน่วยงานภาครัฐตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เราปฏิบติัตาม และ 

• เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเปิดเผยต่อคุณ ในฐานะท่ีเราเป็นผูเ้รารวบรวมขอ้มูลของคุณ 

 

นอกจากนี้: 

• เราอาจอนุญาตให้ผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์ แอปพลิเคชนัและหนา้โซเชียลมีเดียต่างๆ ของเราไดแ้บ่งปันความคิดเห็น การโพสต ์ ขอ้ความรับรอง 
(รวมถึงการให้คะแนนหรือค าวิจารณ์) หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีคุณเลือกท่ีจะส่งขอ้มูลดงักล่าว 
โดยขอ้มูลท่ีคุณส่งอาจสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทัว่ๆไป ผา่นทางเวบ็ไซตข์องเรา ผา่นแอปพลิเคชนัและหนา้โซเชียลมีเดียของเรา 
หรือพนัธมิตรของเราซ่ึงเราอาจแบ่งปันขอ้มูลนั้นและ 

•  สถานการณ์อาจเกิดขึ้นจากการท่ี KCTH ตดัสินใจขาย ซ้ือ ควบรวมกิจการ หรือจดัสรรคอ์งคก์รใหม่ 
การท าธุรกรรมดงักล่าวอาจเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อหรือผูข้ายจริง  
และน่ีคือแนวทางปฏิบติัของเราท่ีจะแสวงหาการป้องกนัท่ีมีความเหมาะสมต่อการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในธุรกรรมประเภทต่างๆเหล่า
น้ี 

 

คุณอาจจ ากดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดต้ลอด โดยผา่นการใชก้ลไกท่ีเรียกว่า opt-out 

ซ่ึงเราไดร้วมไวแ้ลว้อยูใ่นช่องทางการส่ือสารของเรากบัคุณ 

เราจะด าเนินการตามขั้นตอนอยา่งสมเหตุสมผลเพื่อรักษาความปลอดภยั และความสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการใชร้หสัผา่น 
การเขา้ถึงไฟร์วอลล ์และก าหนดให้พนัธมิตรของเราปกป้องดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเช่นกนั 

เราอาจแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับุคคลท่ีสามไดบ้างรายได ้ (ตามท่ีอธิบายไวด้า้นล่าง) 



 

Kimberly-Clark has determined the classification of this information to be "Public" 

 

เราสามารถแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไรบ้าง 

• เราอาจท าการแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างแผนกต่างๆ ของ KCTH ขา้มกลุ่มแบรนดต์่างๆของ KCTH กบักลุ่มบริษทั Kimberly-

Clark (รวมถึง บริษทัแม่ของเรา บริษทัยอ่ยและ บริษทัในเครือทัว่โลก) และกบับุคคลท่ีสามเช่น (แต่ไม่ จ ากดั เพียง) 
ตวัแทนฝ่ายการตลาดท่ีช่วยเหลือเราในกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การตลาด และการวิจยัของเรา เราอาจให้ขอ้มูลของคุณ รวมถึงช่ือ 
อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์หรือท่ีอยูไ่ปรษณียข์องคุณ ไปท่ี ผูค้า้ปลีก หรือผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องเราเพื่อด าเนินการตามค าขอของคุณ 
 

• เราอาจท าการแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบัพนัธมิตรท่ีไดถู้กคดัเลือกมาแลว้ 
และเราเช่ือว่าผลิตภณัฑห์รือบริการของพวกเขาจะเป็นท่ีสนใจส าหรับคุณ คุณอาจจ ากดัการใชง้านขอ้มูลส่วนตวัของคุณไดต้ลอดเวลา 
ผา่นการใชก้ลไกท่ีเรียกว่า opt-out ซ่ึงเราไดร้วมไวแ้ลว้อยูใ่นช่องทางการส่ือสารของเรากบัคุณ 

 

• เราอาจท าการแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับริษทั หรือบุคคลต่างๆ ผูใ้หบ้ริการกบัเรา โดยบริการเหล่าน้ีอาจหมายรวมถึงส่ิงอ่ืนๆ 
ท่ีช่วยจดัหาบริการต่างๆตามค าขอของเรา เพื่อสร้างหรือรักษาฐานขอ้มูลของเรา เพื่อท าการวิจยัและวิเคราะห์บุคคล ผูร้้องขอผลิตภณัฑ์ 
บริการหรือขอ้มูลจากเรา เพื่อการเตรียมการและแจกจ่ายขอ้มูลส่ือสาร หรือเพื่อตอบค าถามต่างๆ 

 
• เรามีส่วนร่วมในการโฆษณา ตามพ้ืนฐานของความสนใจ (โดยพฤติกรรมออนไลน์) ซ่ึงหมายความว่าบุคคลท่ีสามอาจใชเ้ทคโนโลยี 

เช่นคุกก้ีบนเบราวเ์ซอร์ของคุณหรือเวบ็ Beacon เพื่อระบุตวัตนของคุณบนเวบ็ไซตข์องเรา  
โดยพวกเขาสามารถท าการโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้และบริการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของคุณได ้
คุณอาจเห็นการโฆษณาบนเวบ็ไซตห์รือแอพ็ท่ีตรงกบัวิธีการท่องเวบ็หรือการซ้ือสินคา้ของคุณ 
หรือคุณอาจเห็นการโฆษณาผลิตภณัฑ์ของเราในเวบ็ไซตห์รือแอพ็อ่ืนๆ ตามพฤติกรรมออนไลน์ของคุณไดเ้ช่นกนั 

 

• เราอาจท าการแชร์ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคล กบับุคคลภายนอกได ้ ซ่ึงไม่ไดม้ีการอธิบายไวข้า้งตน้ 
และเมื่อเราท าเช่นนั้นเราอาจท าการรวบรวม หรือจะไม่มีการระบุขอ้มูลจ าเพาะ 
เพื่อให้บุคคลท่ีสามสามารถท าการเช่ือมโยงขอ้มูลถึงคุณได ้ผา่นทางทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

 
• KCTH จะใชร้ายละเอียดท่ีคุณให้ไวก้บัเรา รวมถึงผลิตภณัฑไ์ม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศพัท ์ จดหมาย หรืออ่ืนๆ เพื่อการตรวจสอบ 

และให้ขอ้มูลการบริการ และผลิตภณัฑต่์างๆท่ีจ าเป็นแก่คุณ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ หรือขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

 

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปยงัท่ีเก็บขอ้มูลหรือเซิร์ฟเวอร์ท่ีอยูน่อกประเทศไทยหรืออาจเป็นการส่งต่อหรือเปิดเผยต่อบริษทัในเครือหรือบุค

คลท่ีไดรั้บมอบหมายอ่ืนๆ รวมถึงบริการจากบุคคลภายนอกผูใ้ห้บริการของเราซ่ึงตั้งอยูน่อกประเทศไทย 

เพื่อด าเนินการดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของ KCTH และ ส าหรับ KCTH เองในการด าเนินการตามค าขอของคุณ 

และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ทางเราไดร้วบรวมไว ้  เราจะพยายามอยา่งเต็มท่ี 
เพื่อให้แน่ใจว่าผูรั้บขอ้มูลของคุณจะสามารถปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดต้ามกฎหมายทอ้งถิ่นประเทษนั้นๆและนโยบายของ Kimberly-Clark 
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ลิงค์และบุคคลที่สาม 

นโยบายน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บั: 

• ขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม แพลตฟอร์มและ / หรือแอปพลิเคชัน่ ("เวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม") ท่ีเราไม่ไดค้วบคุม; 

• ขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยเวบ็ไซตบ์ุคคลท่ีสามท่ีคุณเขา้ถึงผา่นลิงค์ต่างๆบนเวบ็ไซตข์อง Kimberly-Clark หรือ 

• แบนเนอร์ การชิงโชคและโฆษณา หรือโปรโมชัน่อ่ืนๆในเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม ท่ีทางเราอาจเป็นผูส้นบัสนุนหรือมีส่วนร่วมนั้น 

ไซตข์องบุคคลท่ีสามเหล่าน้ีอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตวั ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเป็นของตนเอง 

เราขอให้คุณอ่านขอ้มูลเหล่าน้ีก่อนท่ีจะใชเ้วบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสามเหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระท าใดๆของบุคคลท่ีสาม 
รวมถึงบุคคลท่ีสามท่ีใชง้านเวบ็ไซตผ์่านทางลิงคท่ี์ปรากฏบนเวบ็ไซตข์อง KCP-TH  ซ่ึงรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆ 

ท่ีคุณมีการโพสตเ์น้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องเรา 

 

คุกกีแ้ละการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ passive 

 

เช่นเดียวกนักบัหลายๆ บริษทั บางคร้ังเราใชเ้ทคโนโลยคีุกก้ีหรือวิธีแบบอตัโนมติัอ่ืนๆ ในการรวบรวมขอ้มูลจ าเพาะบางประเภทเก่ียวกบัคุณ 

คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆของคุณ ท่ีคุณเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา เราใชคุ้กก้ีเพ่ือช่วยเราระบุ ปรับแต่ง และส่งเน้ือหาเช่นพวกโฆษณา 

โปรโมชัน่หรือขอ้เสนอ ท่ีน่าสนใจสูงสุดให้แก่คุณ รวบรวมขอ้มูลทางสถิติและความเขา้ใจการใชง้านของแต่ละบุคคลให้มากย่ิงขึ้น ในบางกรณี 

เราแชร์ขอ้มูลน้ีกบับุคคลท่ีสามเพ่ือช่วยเราในส่วนของกระบวนการน้ี หากคุณท าการเลือก คุณอาจตั้งค่าเบราวเ์ซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกก้ี 
หรือคุณสามารถลบขอ้ความคุกก้ีบางส่วนหรือทั้งหมดไดด้ว้ยตนเองบนอุปกรณ์ของคุณ โดยท าตามค าแนะน าจากไฟลวิ์ธีใชข้องเบราวเ์ซอร์ 

(โปรดทราบว่า มนัอาจท าให้คุณสูญเสียฟังกช์นัการท างานไดจ้ากการท าเช่นนั้น) 

, แท็กพิกเซล, เวบ็ beacons, clear GIFs และเทคโนโลยีท่ีคลา้ยคลึงกนัอาจถูกน ามาใชโ้ดยเราหรือบุคคลภายนอกผูใ้ห้บริการของเรา 
เพื่อวดัความส าเร็จของแคมเปญทางการตลาด และเพื่อรวบรวมสถิติการส่ือสารและการใชง้านเวบ็ไซต์ 

นอกจากน้ีและเช่นเดียวกบัการปฏิบติัโดยทัว่ๆไป เราอาจระบุและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีอยู ่ IP 

ของคุณ(หมายเลขท่ีมีการก าหนดไวใ้ห้ในอุปกรณ์ของคุณโดยอตัโนมติั จากผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) 
ซ่ึงช่วยเราในการค านวณระดบัการใชง้านเวบ็ไซต ์การวินิจฉยัปัญหาทางเทคนิคและการจดัการเวบ็ไซตข์องเราได ้

 

ข้อมูลที่ได้จากใบสมัครงาน 

การประมวลผลใบสมคัรงานนั้น  KCTH ไดร้วบรวมประวติัการสมคัรงาน การอา้งอิง 
ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาและคุณสมบติัและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ เก่ียวกบัผูส้มคัรไว ้ เราอาจส่งใบสมคัรของคุณไปยงับริษทัตวัแทนจดัหางาน 

หรือผูติ้ดต่อท่ีอาจช่วยในการตรวจสอบใบสมคัรท่ีเราไดรั้บและด าเนินการการตรวจสอบการอา้งอิง 

จดหมายและใบสมคัรงานต่างๆท่ีส่งไปท่ี KCTH เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการสมคัรส าหรับต าแหน่งท่ีโฆษณา 
หรือส่งไปเพื่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีต าแหน่งงานว่างอยูห่รือไม่  และจะไดม้ีไวเ้พื่อจบัคู่ให้กบัผูส้มคัรท่ีมีอยูใ่ห้ตรงกบัต าแหน่งว่างของงาน 

หากเราพิจารณาว่าใบสมคัรของคุณอาจเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการปัจจุบนัของเรา เราหรือกลุ่มบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในนามของเรา 
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จะแจง้ให้คุณทราบและอาจติดต่อกบับุคคลท่ีเสนอช่ือโดยคุณ โดยคุณจะเป็นผูต้ดัสินใจ และสามารถถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคุณกบัพวกเขา 

หากใบสมคัรของคุณไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการปัจจุบนัของเรา ทางเราอาจท าการเสนอต าแหน่งงานอ่ืนๆส าหรับคุณให้ในอนาคต 

เราอาจจดัเก็บใบสมคัรของคุณไว ้ และจะติดต่อกลบัไปหาคุณอีกคร้ังหากมีต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม 
โปรดแจง้ให้เราทราบหากคุณไม่ตอ้งการท่ีจะให้เราเก็บขอ้มูลของคุณเพ่ือวตัถุประสงคน้ี์ 

 

วิธีการเข้าถึง แก้ไข อัพเดตหรือ จ ากัด กระบวนการของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องของกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA 

โดยทัว่ไป KCTH ร่วมมือและเคารพสิทธิทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้น PDPA เช่น สิทธ์ิในการเขา้ถึง ความถูกตอ้ง 

การระงบัหรือจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล การยกเลกิความยินยอม การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล และการร้องเรียนกบัเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ านาจ  

นอกจากน้ีคุณสามารถ opt-out ยกเลิกการรับขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดท่ี KCTH อาจจะส่งถึงคุณเก่ียวกบัสินคา้และบริการต่างๆของบริษทัได ้ 

แต่อยา่งไรก็ตามโปรดทราบว่า การใชสิ้ทธิของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณนั้น อาจส่งผลต่อการให้บริการท่ีคุณเลือกรับจาก KCTH 

หรืออาจส่งผลต่อภาระผูกพนัตามสัญญา หรือในแง่ของการรับบริการต่างๆ 

 

หากคุณตอ้งการใชสิ้ทธิส่วนบุคคลของุณ ภายใต ้ PDPA หรือหากคุณมีค าถามใดๆท่ีเก่ียวกบันโยบายของบริษทั หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ 

เก่ียวกบัการรักษาความเป็นส่วนตวัของคุณโดยบริษทั โปรดติดต่อไดท่ี้ 

 

Mail: Data Privacy Officer, Kimberly-Clark Professional * ประเทศไทย, 323 อาคารยไูนเต็ดเซนเตอร์ ชั้น 32., ถนนสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500 

โทรศพัท ์(ประเทศไทย): +66 (2) -230-3003 

E-mail: kcpthailand@kcc.com 

เราจะด าเนินการส่งต่อขอ้ร้องเรียนของคุณไปยงัส านกังาน KCP-TH เพ่ือตรวจสอบและระบุขั้นตอนท่ีเราจะใชเ้พ่ือแกไ้ขขอ้ร้องเรียน 

เราจะด าเนินการการรับทราบขอ้ร้องเรียนภายใน 5 วนัท าการ (จนัทร์-ศุกร์) และจะด าเนินการเร่ืองร้องเรียนภายใน 15 วนัท าการ 

ซ่ึงทางเราอาจจะมีการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากคุณเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

 

การอัพเดทส าหรับนโยบายนี้ 

เราอาจท าการปรับปรุงนโยบายน้ีเป็นคร้ังคราว วนัท่ีปรับปรุงนโยบายล่าสุด จะระบุไวท่ี้ดา้นบนของหนา้น้ี การเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ 

ถือว่ามีผลบงัคบัใชต้ามการประกาศนโยบายท่ีแกไ้ขบนเวบ็ไซต.์ 

 

 

 


