ประกาศแจ้ งเตือนเรื่องข้ อมูลความเป็ นส่ วนตัว
เรี ยนท่านผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เฟนดิ เอส อาร์ แอล และบริ ษทั
เฟนดิ ประเทศไทย จากัด จากนี้ไปจะเรี ยกว่า
ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการดาเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ผู้ควบคุมข้ อมูล

การรวบรวมข้ อมูลและจุดจุดประสงค์ ในการดาเนินการ
ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้หรื อที่ได้รวบรวมไว้เมื่อท่านเยีย่ มชมร้านค้าของเรา รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ นามสกุล
เพศ สัญชาติ รายละเอียดในการติดต่อ ถิ่นพานัก ภูมิลาเนา ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของท่าน ร้านค้าที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น ประเภท ปริ มาณ และราคาของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อไป
ข้อมูลทางการเงิน
รหัสการเงิน
หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้เพื่อไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ข้อมูลที่จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการส่งผลิตภัณฑ์ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
นั้นได้ถูกนาเข้าสู่ระบบดาเนินการเพื่อจุดจุดประสงค์ต่อไปนี้
ก การบริ หารจัดการการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา การบริ การระหว่างและหลังการขาย เช่น กิจกรรมทางธุรการ การบัญชี
การคืนสิ นค้า การรับประกัน การป้ องกันการฉ้อโกง การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
ข
การปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่กฎหมายกาหนด
กฎข้อบังคับ
รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน
และเพื่อกาหนดหรื อแก้ต่างการเรี ยกร้องทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้หรื อที่ได้รวบรวมไว้เมื่อท่านเยีย่ มชมร้านค้าของเรา รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ นามสกุล
เพศ สัญชาติ รายละเอียดในการติดต่อ ถิ่นพานัก ภูมิลาเนา ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติของท่านและความชื่นชอบของท่าน อายุ ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบเป็ นพิเศษ สี รู ปแบบ
แบรนด์สินค้าอื่นที่ซ้ือไป งานอดิเรก ประเทศที่ไปเยือนบ่อยที่สุด ลูกค้ารู ้จกั เฟนดิได้อย่างไร ขนาด ขนาดรองเท้า
สถานภาพสมรส
จานวนบุตร
วันครบรอบวันแต่งงาน
หมายเหตุเกี่ยวกับความเคยชินในการซื้อสิ นค้าหรื อความต้องการเป็ นพิเศษที่ลูกค้าระบุ กล่าวคือ วัสดุที่ชื่นชอบเป็ นพิเศษ
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าของท่าน ร้านค้าที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น ประเภท ปริ มาณ และราคาของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อไป
นั้นได้ถูกนาเข้าสู่ระบบดาเนินการเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้
ค
การให้บริ การอุปกรณ์เสริ ม
โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อสิ นค้าของท่านรวมทัว่ โลกในร้านค้าของ
เฟนดิ
ในอิตาลีและนอกประเทศอิตาลี กล่าวคือ การบริ การการซื้อสิ นค้าส่วนตัว การบริ การให้ความช่วยเหลือโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
การสัง่ ตัด การบริ การด้วยอัธยาศัยไมตรี การบริ การจัดส่งสาหรับการซื้อสิ นค้าถึงภูมิลาเนา
ง การวิจยั การวิเคราะห์ตลาด การส่งวัสดุส่งเสริ มการขายให้เป็ นระยะๆ รวมทั้งจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริ การ
และการส่งเสริ มการขายของโลกแห่งเฟนดิ ซึ่งรวมถึงงานต่างๆ ที่จดั โดยเฟนดิ เอส อาร์ แอล หรื องานที่เฟนดิ เอส อาร์ แอล
เข้าร่ วมด้วย
รวมทั้งการเชิญให้เข้าร่ วมงานดังกล่าวผ่านวิธีการติดต่อแบบดั้งเดิมที่ดดั แปลงตามความต้องการของลูกค้า
ไปรษณี ยแ์ ละการโทรศัพท์โดยพนักงานผูป้ ฏิบตั ิการ หรื อระบบอัตโนมัติ อีเมล โทรสาร ข้อความ ข้อความด่วน
และการส่งข้อความแบบมัลติมีเดีย
รวมทั้งการดูแลลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าในร้านค้าเฟนดิทุกร้านในอิตาลีและนอกประเทศอิตาลี
จ
การจัดทาประวัติแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล
การวิเคราะห์ความสนใจ
ความชื่นชอบ
และความเคยชินในการซื้อสิ นค้าของท่านซึ่งพิจารณาจากการซื้อสิ นค้าที่แยกรายละเอียดโดยเกิดขึ้นในร้านค้าเฟนดิในอิตาลีแ

ละนอกประเทศอิตาลีดว้ ยเช่นกัน
การดาเนินการนี้จดั ทาขึ้นโดยสอดคล้องกับการรับประกันและมาตรการต่างๆ
ที่กาหนดโดยหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลของอิตาลีดว้ ยการตัดสิ นใจยอมรับคาร้องขอให้มีการตรวจสอบก่อนล่วงหน้าซึ่งเฟนดิ
เอส อาร์ แอล เป็ นผูย้ นื่ คาร้องไว้เมื่อวันที่ ธันวาคม พ ศ
การให้ ข้อมูลส่ วนตัว การให้ขอ้ มูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ก และ ข
ข้างต้นนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น
การปฏิเสธการให้ขอ้ มูลดังกล่าวนั้นจะเป็ นผลทาให้เราไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ร้องขอได้
การให้ขอ้ มูลส่วนตัวของท่านและคายินยอมเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ค
ง
และ
จ
ข้างต้นเป็ นสิทธิที่จะเลือกให้หรื อไม่ก็ได้
การปฏิเสธการให้ขอ้ มูลดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลต่อความเป็ นไปได้ที่จะรับผลิตภัณฑ์และการบริ การ
แต่เราจะไม่สามารถให้บริ การด้านอุปกรณ์เสริ มแก่ท่าน
ไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโครงการริ เริ่ มทางการตลาดและงานต่างๆ
ที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้นได้
และไม่สามารถทาความเข้าใจในสิ่ งที่ท่านให้ความสนใจได้
ถ้าท่านให้ขอ้ มูลส่วนตัวของบุคคลที่สามแก่เรา
เช่น
สมาชิกในครอบครัวของท่าน
ลูกค้ารายอื่นๆ
หรื อผูท้ ี่มีโอกาสจะเป็ นลูกค้า
ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามดังที่กล่าวมานั้นได้รับทราบและได้อนุญาตให้มีการใช้ขอ้ มูลของตนตามที่ได้อธิบา
ยไว้ในประกาศแจ้งเตือนข้อมูลฉบับนี้
วิธีการดาเนินการ
ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกนาเข้าสู่ระบบดาเนินการโดยใช้และไม่ใช้วธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยโดยสอดคล้องกับประ
มวลกฎหมายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของอิตาลี
ซึ่งครอบคลุมถึงประวัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลว่าด้วยจุดแข็งของตรรกะและระเบียบปฏิบตั ิโดยพิจารณาจากจุดปร
ะสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างสอดคล้องกัน
หากกล่าวโดยเฉพาะแล้ว
ข้อมูลของท่านจะถูกนาเข้าสู่ระบบดาเนินการผ่านระบบ
ซึ่งบริ หารจัดการโดยเฟนดิ
เอส อาร์ แอล
ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์อยูใ่ นอิตาลี
การป้ อนข้ อมูลเข้ าในระบบ
ข้ อมูลทีท่ ่ านป้ อนเข้ าในระบบ
เป็ นสิทธิทจี่ ะเลือกทาหรือไม่กไ็ ด้และเกิดขึน้ ถ้ าท่ านให้ ข้อมูลส่ วนตัวของท่ านเพือ่ จุดประสงค์ ตามทีร่ ะบุไว้ ในหัวข้ อ ง และ
จ
เท่ านั้น
เมือ่ ถูกป้ อนเข้ าไปในระบบ
แล้ ว
พนักงานของสานักงานของเฟนดิและร้ านค้ าในอิตาลีและนอกประเทศอิตาลีทไี่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างชัดแจ้ งให้ เป็ นบุคคลทีม่ หี
น้ าทีร่ ับผิดชอบในการดาเนินการจะสามารถอ่ าน แก้ ไข และปรับข้ อมูลของท่ านให้ เป็ นปัจจุบนั ได้
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูล ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกนาไปเข้าระบบดาเนินการเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ก
และ
ข
จะถูกจัดเก็บเป็ นระยะเวลาตามการดาเนินการที่ระบุไว้ในสัญญา
หรื อมิฉะนั้นก็ภายในขีดจากัดเวลาที่กฎหมายที่บงั คับใช้กาหนด
เมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บหมดลงข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบทิ้งเป็ นการถาวร
ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกนาไปเข้าระบบดาเนินการเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ง
และ
จ
จะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าท่านจะถูกร้องขอให้เพิกถอนการลงทะเบียนของท่านในระบบ

หรื อคายินยอมให้มีการดาเนินการข้อมูลของท่านโดยมีขอ้ ยกเว้นในกรณี ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของการซื้อสิ นค้า
ของท่านที่ถูกดาเนินการตามจุดประสงค์ในการจัดทาประวัติและจุดประสงค์ทางการตลาด ซึ่งจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา
ปี โดยสอดคล้องกับมาตรการในการยอมรับคาร้องขอให้มีการตรวจสอบก่อนล่วงหน้าซึ่งนาเสนอโดยเฟนดิ เอส อาร์ แอล
และลงมติยอมรับโดยหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลของอิตาลีเมื่อวันที่ ธันวาคม พ ศ
เมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บหมดลงข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบทิ้งเป็ นการถาวร
การดาเนินการ
การสื่อสาร
และการเผยแพร่ ข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจเข้าถึงได้โดยพนักงานและผูป้ ระสานงานของผูค้ วบคุมข้อมูลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นบุคคลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการในดาเนินการ
ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ซ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูด้ าเนินการข้อมูลด้วยเช่นกัน
ก
บุคคลที่สามที่ผคู ้ วบคุมข้อมูลใช้เพื่อให้การบริ การทางเทคนิคและขององค์กรซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ตามที่ได้อธิบ
ายไว้ขา้ งต้น เช่น บริ ษทั ที่ทาหน้าที่จดั ส่ง สาหรับการตลาด การวิเคราะห์ตลาดและการบริ การในการวิจยั การดูแลลูกค้า
การบริ หารจัดการระบบข้อมูล การจัดเก็บเอกสารแบบดิจิทลั ฯลฯ
ข บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับเฟนดิ เอส อาร์ แอล หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมร่ วมกันเพื่อจุดประสงค์ทุกข้อตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ค ง และ จ ข้างต้น
ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะถูกสื่ อสารไปยังบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ซ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูล
ก นิติบุคคลสาธารณะและหน่วยงานราชการเพื่อกิจกรรมขององค์กรสาคัญๆ และตามที่กฎหมายกาหนดให้กระทาเช่นนั้น
รวมถึงบุคคลที่สามในกรณี ของการปฏิบตั ิการวิสามัญ การควบรวมกิจการ การเข้าครอบครองกิจการ การถ่ายโอนทรัพย์สิน
ระหว่างการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
ข บริ ษทั ที่ให้บริ การการจัดการชาระเงิน
ค ผูม้ ีวชิ าชีพและพนักงานที่ให้บริ การด้านกฎหมาย การจัดเก็บภาษี และที่ปรึ กษาด้านการตรวจสอบ
เป็ นที่เข้าใจว่า
เฟนดิ
เอส อาร์ แอล
ไม่ได้แบ่งปั นข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามอื่นๆ
เพื่อกิจกรรมทางการตลาดของตนและ หรื อการวิเคราะห์สิ่งที่ท่านให้ความสนใจ นิติบุคคลบางประเภทที่ระบุไว้ขา้ งต้น เช่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับเฟนดิ
เอส อาร์ แอล
หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมร่ วมกัน
อาจถูกจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ
นอกสหภาพยุโรป ในประเทศที่ไม่ได้ให้การคุม้ ครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอเท่ากับประเทศของท่าน เฟนดิ เอส อาร์ แอล
ถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศหลังจากการลงมติรับข้อควรระวังที่กาหนดไว้โดยกฎหมายด้านความเป็ นส่วนตัวที่บงั คับใช้
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่
รายชื่อทั้งหมดของผูด้ าเนินการข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งและของบุคคลที่สามซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รับข้อมูลนั้นสามารถขอรับได้โดยก
ารเขียนจดหมายไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลตามที่อยูต่ ่อไปนี้
ผู้ควบคุมข้ อมูล ผูค้ วบคุมข้อมูลคือ
เฟนดิ เอส อาร์ แอล ซึ่งมีสานักงานอยูท่ ี่ ปาลาซโซ เดลลา ซิวลิ ตา กัวดราโต เดลลา คอนคอร์เดีย
โรม อิตาลี
ผูค้ วบคุมข้อมูลของข้อมูลที่รวบรวมที่ร้านค้าเฟนดิในอิตาลีและนอกประเทศอิตาลีเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ค
ง และ จ บริ ษทั เฟนดิ ประเทศไทย จากัด

บริ ษทั เฟนดิ ประเทศไทย จากัด ซึ่งมีสานักงานอยูท่ ี่ เลขที่
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้นเอ็ม หน่วยที่ เอ็ม
ถนนพระรามหนึ่ง
แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
ผูค้ วบคุมข้อมูลของข้อมูลที่รวบรวมที่ร้านค้าเฟนดิในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ก และ ข
รายชื่อบริ ษทั ในพื้นที่ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องกับเฟนดิ
เอส อาร์ แอล
หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมร่ วมกันสามารถขอรับได้โดยการเขียนจดหมายไปยัง
ผู้ดาเนินการข้ อมูล ผูด้ าเนินการข้อมูลคือ
ผู้จดั การ
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยูท่ ี่เฟนดิ เอส อาร์ แอล ปาลาซโซ เดลลา ซิวลิ ตา กัวดราโต เดลลา คอนคอร์เดีย
โรม อิตาลี
สิทธิในข้ อมูลบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการข้ อมูลส่วนตัวของท่าน
รวมถึงการดาเนินการทีจ่ ดั ทาขึ ้นเพื่อจุดประสงค์ในการทาประวัติโดยสอดคล้ องกับการรับประกันและมาตรการที่ระบุโดยหน่
วยงานคุ้มครองข้ อมูลของอิตาลีในบทบัญญัติเฉพาะบทเมื่อวันที่
ธันวาคม
พศ
ท่านสามารถบังคับใช้ สทิ ธิ์ของท่านได้ ทกุ เวลา
หากกล่าวโดยเฉพาะแล้ ว
ท่านสามารถขอรับข้ อมูลที่เกี่ยวกับไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลส่วนตัวทีเ่ กี่ยวข้ องกับการที่ทา่ นมีตวั ตนหรื อไม่ก็ตาม
ยืนยันเนื ้อหา
แหล่ง และความถูกต้ องของข้ อมูลส่วนตัวของท่าน ขอให้ มีการปรับให้ เป้นปั จจุบนั แก้ ไข รวบรวม ลบ ไม่เปิ ดเผยชื่อ
และบล็อกข้ อมูลส่วนตัวของท่าน
ยิ่งไปกว่านัน้
ท่านอาจคัดค้ านการดาเนินการข้ อมูลส่วนตัวของท่านทังหมดหรื
้
อส่วนหนึง่ โดยมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลรองรับ
และท่านอาจคัดค้ านการดาเนินการข้ อมูลส่วนตัวของท่านทังหมดหรื
้
อส่วนหนึง่ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งสือ่ โฆษณาหรื อการข
ายตรงหรื อแบบสารวจการสือ่ สารเชิงพาณิชย์หรื อเหตุผลอื่นเพื่อประสิทธิภาพของตลาดซึง่ ดาเนินการผ่านวิธีการในการติดต่
อแบบอัตโนมัติ อีเมล โทรสาร ข้ อความ ข้ อความด่วน และการส่งข้ อความแบบมัลติมีเดีย หรื อแบบดังเดิ
้ ม
ไปรษณีย์และการโทรศัพท์โดยพนักงานผูป้ ฏิบตั ิการ
ในกรณีที่ทา่ นต้ องการให้ การดาเนินการนันกระท
้
าผ่านวิธีการในการติดต่อแบบดังเดิ
้ มเท่านัน้
ท่านสามารถคัดค้ านการดาเนินการข้ อมูลส่วนตัวของท่านผ่านวิธีการในการติดต่อแบบอัตโนมัติได้
ท่านสามารถใช้ สทิ ธิ์ของท่านได้ โดยการเขียนจดหมายไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลตามที่อยูต่ อ่ ไปนี ้

