ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
เรือง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)
นโยบายคุกกี
เมื อท่ า นได้เข้า สู่ เ ว็ บ ไซต์ข องสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ข ้า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ นเชี ย งใหม่ จํา กั ด
(https://www.cmsahakorn.com) ข้อมูลทีเกียวข้องกับการเข้าสูเ่ ว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ
ของคุกกี (Cookies) โดยนโยบายคุกกีนีจะอธิบายถึงความหมาย การทํางาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบ
และการปฏิเสธการเก็บคุกกี เพือความเป็ นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นีถือว่าท่านได้อนุญาตให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด (ซึงต่อไปจะเรียกว่า “สหกรณ์ฯ”) ใช้คกุ กี ตาม
นโยบายคุกกีทีมีรายละเอียดดังต่อไปนี
คุกกีคืออะไร
คุกกี คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพือจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ทีคลิก หน้าทีเข้าชม
เงือนไขการตังค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครืองมือสือสารทีเข้าใช้งาน
ของท่าน เช่น โน๊ ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะทีท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดย
คุกกีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครืองมือสือสารของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี
ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่า นอาจถูก จัด เก็ บ เพื อใช้ป รับ ปรุ ง หรือเพิ มประสบการณ์ก ารใช้งานบริก ารทาง
ออนไลน์ โดยจะจําเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็ นการ
ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการทีท่านสนใจ นอกจากนีคุกกียังถูก
ใช้เพือวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริก ารทางออนไลน์ การปรับเปลี ยนเนื อหาตามการใช้งานของท่านโดย
พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครังก่อน ๆ และ ณ ปั จจุบนั และอาจมีวตั ถุประสงค์เพือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมของสหกรณ์
วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี
สหกรณ์ฯ ใช้คุก กี เพื อบัน ทึก การเข้าเยี ยมชมและสมัค รเข้า ใช้งานเว็ บ ไซต์ของท่า น โดยทํา ให้
สหกรณ์ฯ สามารถจดจําการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึน และข้อมูลเหล่านีจะถูกนําไปเพือปรับปรุง
เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากยิงขึน อีกทังเพือ
อํา นวยความสะดวกให้เกิ ด ความรวดเร็ว ในการใช้ง านเว็ บ ไซต์ข องท่ า น และในบางกรณี ส หกรณ์ ฯ
จําเป็ น ต้อ งให้บุค คลที สามช่ว ยดําเนิ น การดังกล่า ว ซึงอาจจะต้อ งใช้อิ น เตอร์เน็ ตโปรโตคอลแอดเดรส
(IP Address) และคุกกีเพือวิเคราะห์ทางสถิ ติ ตลอดจนเชือมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

การจัดการคุกกีโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยทัวไปบราวเซอร์จะมีการตังค่าให้มีการยอมรับคุกกีเป็ นค่าเริมต้น อย่างไรก็ ตาม ท่านสามารถ
ปฏิ เสธการใช้ง านหรือลบคุก กี ในหน้าการตังค่า ของบราวเซอร์ที ท่านใช้ง านอยู่ ทังนี หากท่า นทําการ
ปรับเปลียนการตังค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรู ปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ฯ ได้
การเชือมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อืน
เว็บ ไซต์ของสหกรณ์ฯ อาจมี ก ารเชื อมโยงไปยังเว็ บ ไซต์ห รือ โซเชี ย ลมี เดี ย ของบุค คลภายนอก
รวมถึงอาจมีการฝั งเนือหาหรือวีดีโอที มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็ นต้น ซึงจะ
ช่วยให้ท่านเข้าถึงเนือหาและสร้างการปฏิสมั พันธ์กับบุคคลอืนบนโซเชียลมี เดียจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ
ได้ ซึงเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและตังค่าคุกกีขึนมาเอง โดยทีสหกรณ์ฯ
ไม่ส ามารถควบคุม หรือรับ ผิด ชอบต่อคุก กี เหล่านันได้ และขอแนะนํา ให้ท่า นควรเข้าไปอ่านและศึก ษา
นโยบายหรือประกาศการใช้คกุ กีของบุคคลภายนอกเหล่านันด้วย
การเปลียนแปลงประกาศ
ประกาศนีอาจมีการแก้ไขเพิมเติมหรือปรับปรุ งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ตามการให้บ ริการต่อไปภายหน้า โดยสหกรณ์ฯ จะมีการแจ้งประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที มีการ
ปรับ ปรุ งใหม่ บ นเว็ บ ไซต์นี ดังนัน สหกรณ์ฯ ขอแนะนํา ให้ท่ า นตรวจสอบให้แ น่ ใจว่ าท่ า นได้เข้า ใจการ
เปลียนแปลงตามข้อกําหนดดังกล่าว
รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ
กรณี ที ท่านมี ขอ้ สงสัย ข้อคิ ดเห็ น และ/หรือคําถามเกี ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านภายใต้ประกาศฯ
ฉบับนี โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
ตังอยูเ่ ลขที / - หมู่บา้ นเชียงใหม่แลนด์
ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053277197-8
อีเมล์ sahakorn_99@hotmail.com
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
ประกาศ ณ วันที 28 เดือนกันยายน พ.ศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด

