หนังสือแจ้ งความเป็ นส่ วนตัวของฉบับย่ อ - ลูกค้ าในร้ าน
ข้ อที< => ของ ข้ อบังคับ (สหภาพยุโรป) FG=H/HJK ข้ อบังคับว่ าด้ วยการพิทกั ษ์ ข้อมูลทั<วไป
ข้ อมูลที*ทา่ นแจ้ งไว้ กบั เราด้ วยการกรอกแบบฟอร์ มนี < (เป็ นต้ นว่า คํานําหน้ าชื*อ, ชื*อ, ชื*อสกุล, ที*อยูอ่ ีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, วันเดือนปี เกิด, ช่วงอายุ, ที*อยู,่
ประเทศถิ*นที*พํานัก, สัญชาติ) จะได้ รับการประมวลผล โดย FENDI RETAIL (ในฐานะผู้ควบคุมข้ อมูลอิสระ) ซึง* ท่านได้ เข้ าทําการซื <อสินค้ า
(ท่านสามารถดูข้อมูลที*เกี*ยวข้ องเพิ*มเติมได้ ในหนังสือแจ้ งฉบับเต็ม) เพื*อการบริ หารจัดการการซื <อสินค้ าของท่านและการบริ การที*เกี*ยวเนื*อง
(รวมถึงการให้ บริ การสนับสนุนหลังการขาย) และโดย FENDI S.r.l. เพื*อที*ทา่ นจะได้ สามารถเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ าประจํา (Customer Loyalty
Program) และรับการบริ การและสิทธิพิเศษต่างๆที*สงวนไว้ สาํ หรับสมาชิกที*ลงทะเบียนแล้ วเท่านัน<
ยิ*งไปกว่านัน< หากว่าท่านยินยอม FENDI S.r.l. อาจจะใช้ ข้อมูลของท่าน รวมถึงข้ อมูลที*เกี*ยวเนื*องกับการซื <อสินค้ าของท่าน (เป็ นต้ นว่า สาขาที*ทา่ นทําการซื <อสินค้ า,
หมายเลข, ประเภท และราคาของสินค้ าที*ทา่ นซื <อ) หรื อสิง* ที*ถกู ส่งต่อมายัง FENDI โดยร้ านค้ าบุคคลที*สามที*ได้ รับอนุญาต และ/หรื อ
ข้ อมูลที*ได้ รับจากท่านเมื*อครัง< ที*ทา่ นเยือนร้ าน Fendi (เป็ นต้ นว่า อายุ, สินค้ าที*ทา่ นชื*นชอบ, สี และ วัสดุ, สไตล์, กิจกรรมยามว่าง, ประเทศที*ทา่ นเยือนบ่อยที*สดุ ,
ขนาด) เพื*อที*จะ:
•
•

เรี ยนรู้เกี*ยวกับอุปนิสยั ในการซื <อสินค้ าของท่านและความชอบส่วนตัว เพื*อที*จะได้ ปรับผลิตภัณฑ์และบริ การของ Fendi ให้ เหมาะสม
และให้ บริ การที*เฉพาะเจาะจงที*สดุ แก่ทา่ น ในแต่ละร้ านของ Fendi;
ติดต่อท่าน ด้ วยวิธีการสือ* สารที*เหมาะแก่ทา่ นที*สดุ (เป็ นต้ นว่า จดหมายข่าว, จดหมาย, อีเมล์, การโทรศัพท์หาท่านโดยตรงจากโอเปอเรเตอร์ , ข้ อความ,
การส่งข้ อความแบบเฉียบพลัน, เช่น ว็อทส์แอ๊ พ, วีแช็ท และ โชเชียลเน็ทเวิร์คโดยทัว* ไป, ไปรษณีย์, ข้ อความ หรื อ
การสือ* สารที*โซเชียลเน็ทเวิร์คประดิษฐ์ ขึ <น และอื*นๆ) เพื*อให้ ทา่ นได้ ทราบข่าวคราวเกี*ยวกับแง่มมุ ต่างๆของผลิตภัณฑ์และบริ การของ Fendi (เป็ นต้ นว่า
วิธีการซื <อสินค้ าแบบใหม่, การส่งของถึงบ้ านท่านโดยตรง และอื*นๆ) อีเว้ นท์และความริ เริ* มต่างๆ หรื อเชิญชวนให้ ทา่ นมีสว่ นร่วมในการสํารวจตลาด
อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ประสงค์จะให้ การยินยอมท่านก็ยงั สามารถซื <อหาสินค้ าของ Fendi ได้ ตามปกติ
อีกทังยั
< งได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆจากการบริ การที*เรานําเสนอ ทังนี
< <ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมนี <ได้ ตามประสงค์โดยเสรี

โดยทัว* ไป ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ ไม่นานเกินกว่าความจําเป็ นสําหรับการใช้ งานตามวัตถุประสงค์ที*ข้อมูลนันถู
< กเก็บมา
ข้ อมูลของท่านที*จําเป็ นต่อการบริ หารจัดการการซื <อสินค้ าของท่านและบริ การที*เกี*ยวเนื*องจะถูกประมวลผลในช่วงเวลาที*จําเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์นนๆ
ั<
และในลําดับถัดมา เพื*อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายที*เกี*ยวเนื*อง (เป็ นต้ นว่า การเก็บภาษี และการบันทึกบัญชี)
เมื*อพ้ นจากนันไปแล้
<
วข้ อมูลดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรื อถูกทําให้ ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ อีก
สําหรับโปรแกรมการให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ าประจํา ข้ อมูลของท่านจะถูกประมวลผลตลอดช่วงเวลาที*ทา่ นยังลงทะเบียนเป็ นสมาชิกอยูใ่ นระบบ
การประมวลผลข้ อมูลที*เก็บมาเพื*อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่าน รวมถึงการสือ* สารกับท่านแบบเฉพาะตัวในแง่ของผลิตภัณฑ์และการบริ การของเรา และอีเว้ นท์ตา่ งๆ
และการเข้ าร่วมในการสํารวจทางการตลาด รวมทังเพื
< *อความเข้ าใจในความชอบส่วนบุคคลของท่านจะทําไปภายใต้ การยินยอมของท่านที*ได้ ให้ ไว้ ลว่ งหน้ า
ซึง* ท่านสามารถยกเลิกการให้ การยินยอมนันได้
< ในทุกกรณีและทุกเมื*อ ทังนี
< <ข้ อมูลจะถูกเก็บไว้ ในระบบเป็ นระยะเวลาไม่เกินกว่า z ปี
เว้ นแต่เพียงข้ อมูลที*ถกู เก็บมาเพื*อวัตถุประสงค์แห่งการเข้ าใจอุปนิสยั และความชอบส่วนตัวของท่านเท่านัน<
เมื*อมีการยกเลิกความยินยอม หรื อเมื*อระยะเวลาดังกล่าวสิ <นสุดลง (แล้ วแต่กรณี) ข้ อมูลจะถูกลบหรื อทําให้ ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ อีก
โปรดทราบว่าท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนในโปรแกรมการให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ าประจํา, การเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน, แก้ ไขและลบ,
ยกเลิกหรื อแก้ ไขความยินยอมของท่าน และขอรับหรื อขอให้ สง่ ข้ อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลรายอื*นได้ ทกุ เมื*อ ยิ*งไปกว่านัน<
ท่านยังสามารถคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื*อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และ/หรื อการวิเคราะห์ความชอบส่วนบุคคลของท่านเมื*อใดก็ได้
ท่านจะคงไว้ ซงึ* สิทธิในการยื*นคําร้ องต่อหน่วยงานพิทกั ษ์ ข้อมูลของอิตาลี (www.garanteprivacy.it)
หรื อต่อหน่วยงานอื*นใดที*กํากับดูแลในด้ านเดียวกันนี <ของประเทศอื*นๆที*ทา่ นเป็ นผู้พํานักถาวรอยู่ หรื อในที*ที*เกิดการละเมิดสิทธิ
หากว่าท่านประสงค์จะรับทราบข้ อมูลเพิ*มเติม โปรดอ่านเนื <อหาฉบับเต็มของหนังสือแจ้ งความเป็ นส่วนตัวของฉบับเต็ม ว่าด้ วย ลูกค้าในร้าน ดังปรากฏข้ างล่างนี <
และที*ปรากฏในร้ าน หรื อที* www.fendi.com

หนังสือแจ้ งความเป็ นส่ วนตัวของฉบับเต็ม - ลูกค้ าในร้ าน
ข้ อที< => ของ ข้ อบังคับ (สหภาพยุโรป) FG=H/HJK ข้ อบังคับว่ าด้ วยการพิทกั ษ์ ข้อมูลทั<วไป
ก) ใครเป็ นผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน:
•

Fendi (Thailand) Company Limited, มีสาํ นักงานจดทะเบียนอยูท่ ี* 991 Siam Paragon Shopping Center, M Floor, Unit M-03, Rama 1 Road,

Khwaeng Pathumwan, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand, Registration no. 0105543024532, หมายเลขโทรศัพท์ 1800011130,
ที*อยูอ่ ีเมล์: customercare@fendi.hk (ซึง* ต่อไปในเอกสารนี <จะอ้ างถึงด้ วยคําว่า "FENDI RETAIL") เป็ นบริ ษัทที*รับผิดชอบการจําหน่ายสินค้ ายี*ห้อ Fendi

•

ภายในประเทศของท่าน และ ในฐานะผู้ควบคุมข้ อมูล เก็บรวบรวมและประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามข้ อบังคับ (สหภาพยุโรป) ”•–—/—z˜
ข้ อบังคับว่าด้ วยการพิทกั ษ์ ข้อมูลทัว* ไป (“ข้ อบังคับ”) เพื*อวัตถุประสงค์ตามข้ อ –) , ”) และ ™) ดังที*กําหนดไว้ ในหมวด ข) ข้ างล่างนี <
FENDI S.r.l., ซึง* มีสาํ นักงานจดทะเบียนตังอยู
< ท่ ี* Palazzo della Civiltà, Quadrato della Concordia n.3, 00144, Rome (RM), Italy, รหัสทางการเงิน,
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี มลู ค่าเพิ*ม และจดทะเบียนบริ ษัท ณ. กรุงโรม หมายเลข00900541004, หมายเลขโทรศัพท์ + 39 06 334501, ที*อยูอ่ ีเมล์:
customerprivacy@fendi.com (ซึง* ต่อไปในเอกสารนี <จะอ้ างถึงด้ วยคําว่า "FENDI"), ในฐานะผู้ควบคุมข้ อมูล
เก็บรวบรวมและประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามข้ อบังคับ เพื*อวัตถุประสงค์ตามข้ อ 4), 5), 6) และ 7) ดังที*กําหนดไว้ ในหมวด ข) ข้ างล่างนี <

ข) เราเก็บข้ อมูลอย่ างไร และเหตุใดเราจึงประมวลผลข้ อมูลของท่ าน:
ข้ อมูลที*ทา่ นให้ เรา:
• โดยการกรอกแบบฟอร์ มนี < และอาจจะรวมถึงข้ อมูลทางด้ านการเงินของท่าน (เป็ นต้ นว่า
รหัสการเงิน/ภาษี มลู ค่าเพิ*มหากจําเป็ นต่อการซื <อแบบปลอดภาษี หรื อการออกใบเสร็จรับเงิน) และข้ อมูลที*จําเป็ นต่อการนําส่งสินค้ าที*ทา่ นประสงค์จะซื <อ
(ที*อยูเ่ พื*อการจัดส่ง)
• ข้ อมูลที*เกี*ยวเนื*องกับการซื <อหรื อข้ อมูลที*แจ้ งไว้ เมื*อท่านเข้ าเยี*ยมเยียนร้ านจําหน่ายสินค้ า Fendi (เป็ นต้ นว่า ผลิตภัณฑ์ที*ทา่ นชื*นชอบ, สี และวัสดุ, สไตล์,
กิจกรรมยามว่าง, ประเทศที*ทา่ นไปเยือนบ่อยที*สดุ , ขนาด) และ
• สิง* ที*ถกู สือ* สารไปยัง FENDI โดยผู้จําหน่ายรับอนุญาตบุคคลที*สาม
จะได้ รับการประมวลผล ตามแต่ละกรณี เพื*อที*จะ:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

บริ หารจัดการการขายผลิตภัณฑ์ยี*ห้อ Fendi และให้ เราสามารถทําตามภาระผูกพันและใช้ สทิ ธิใดๆอันเนื*องมาจากสัญญาการขาย (รวมถึงในศาลด้ วย);
เพื*อทําตามภาระทางกฎหมายที*เกิดจากกฎหมาย, ข้ อบังคับ, กฎหมายสหภาพยุโรป และภาระผูกพันต่างๆที*กําหนดไว้ ในข้ อบังคับภายใน (เป็ นต้ นว่า
เรื* องภาษี , การบันทึกบัญชี, การฟอกเงินและการฉ้ อโกง, การตรวจสอบภายใน);
เพื*อบริ หารจัดการบริ การต่างๆที*เกี*ยวเนื*องกับการซื <อสินค้ าของท่าน รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือหลังการขาย (เป็ นต้ นว่า การให้ บริ การดูแลลูกค้ า
(Customer Care), การจัดการเรื* องการคืนสินค้ า, และอื*นๆ);
เพื*อให้ ทา่ นสามารถเข้ าถึงทังบริ
< การและสิง* อํานวยความสะดวกต่างๆที*ทาง FENDI สงวนไว้ สาํ หรับสมาชิกที*ลงทะเบียนกับ Customer Loyalty Program
แล้ วเท่านัน< เป็ นต้ นว่า: เพื*อบริ หารจัดการการซื <อสินค้ าของท่านได้ รวดเร็วยิ*งขึ <น; เพื*อใช้ ประโยชน์จากบริ การฟรี
ทังนี
< <ขึ <นอยูก่ บั ความริ เริ* ม/แคมเปญต่างๆที*ทาง FENDI จัดขึ <นเป็ นครัง< คราว (เป็ นต้ นว่า การซื <อสินค้ าแบบส่วนตัว, การทําขึ <นตามสัง* ,
การส่งสินค้ าถึงบ้ านท่าน, แกดเจ็ตและ/หรื อการลดราคาในวันเกิดของท่าน และ/หรื อ เงื*อนไขยอดการซื <อสินค้ ารวมของท่าน);
และมุมมองของโปรโฟล์ออนไลน์ของท่าน (หากว่าท่านประสงค์) รวมถึงประวัตกิ ารซื <อสินค้ าของท่านที*ร้าน Fendi และ รายการความประสงค์ (Wish
Lists) ที*ทางร้ านสร้ างขึ <นสําหรับท่าน;
เพื*อวิเคราะห์ความสนใจ, ความชอบ และอุปนิสยั ในการซื <อสินค้ าของท่าน รวมถึงพื <นฐานของข้ อมูลที*ทา่ นแจ้ งเมื*อท่านเข้ าเยี*ยมหรื อซื <อสินค้ าที*ร้าน Fendi
ทังในประเทศอิ
<
ตาลีและประเทศอื*นๆ รวมทังผ่
< านทางเว็บไซท์ด้วย เพื*อที*วา่ FENDI
จะได้ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆได้ อย่างเป็ นการเฉพาะเจาะจงสําหรับท่าน
และทําให้ ทา่ นสามารถได้ รับบริ การที*เป็ นลักษณะเฉพาะตัวในร้ านค้ าของ Fendi แต่ละแห่ง;
เพื*อให้ ทา่ นทราบถึงข่าวคราวของกิจกรรมต่างๆ ด้ วยการส่งวัสดุสอื* ส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ยี*ห้อ Fendi (เป็ นต้ นว่า เสื <อผ้ า, สินค้ าเครื* องหนัง,
แอกเซสซอรี* ตา่ งๆ, การส่งสินค้ าถึงบ้ านท่าน (home delivery) และอื*นๆ), บริ การต่างๆของ Fendi (เป็ นต้ นว่า วิธีการซื <อสินค้ า, การส่งสินค้ าถึงบ้ านท่าน
เป็ นต้ น), ความริ เริ* มและอีเว้ นท์ตา่ งๆที*จดั โดย FENDI เองหรื อที* FENDI มีสว่ นร่วม (เป็ นต้ นว่า การเปิ ดสาขาใหม่ของร้ าน Fendi),
รวมถึงเพื*อให้ ทา่ นสามารถเข้ าร่วมในกิจกรรมการสํารวจตลาด (เพื*อที*เราจะได้ ทราบเกี*ยวกับความสนใจของท่าน
ซึง* จะช่วยทําให้ เราสามารถนําเสนอสิง* ต่างๆให้ แก่ทา่ นได้ ดียิ*งขึ <น) ทังนี
< <ช่องทางการสือ* สารสามารถทําได้ หลายทาง เป็ นต้ นว่า ผ่านทางไปรษณีย์, อีเมล์,
การโทรศัพท์หาท่านโดยตรงจากโอเปอเรเตอร์ , ข้ อความ, การส่งข้ อความแบบเฉียบพลัน, (เช่น ผ่านว็อทส์แอ๊ พ, วีแช็ท และ โชเชียลเน็ทเวิร์คโดยทัว* ไป),
ไปรษณีย์, ข้ อความ หรื อ การสือ* สารที*โซเชียลเน็ทเวิร์คประดิษฐ์ ขึ <น และอื*นๆ;
เพื*อทําการจัดส่งจดหมายข่าวเกี*ยวกับผลิตภัณฑ์ Fendi

พื <นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้ อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะเป็ นไปได้ หลายกรณีดงั นี < (i)
การทําตามสัญญาและทําตามภาระหน้ าที*ที*กําหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับเพื*อวัตถุประสงค์หมายเลข –,”,™, และ ¡ ตามข้ อ — ย่อหน้ าที* – หมวด ข) และ ค) ของ
“ข้ อบังคับ” และ (ii) ความยินยอมที*ทา่ นให้ ไว้ กบั เรา เพื*อวัตถุประสงค์หมายเลข ¤, — และ z ตามข้ อ — ย่อหน้ าที* – หมวด ก) ของ “ข้ อบังคับ”
อย่างไรก็ดี การประมวลผลจะปฏิบตั ติ ามข้ อตัดสินที*เกี*ยวข้ องของหน่วยงานพิทกั ษ์ ข้อมูลประเทศอิตาลี (“หน่วยงานผู้มีอํานาจ”)
รวมทังการแก้
<
ไขและ/หรื อปรับปรุงต่างๆที*เกิดขึ <น (ซึง* รวมถึงข้ อตัดสินในเรื* องบัตรประจําตัวลูกค้ าประจํา (customer loyalty card)และการปกป้องผู้บริ โภค:
แนวทางสําหรับโปรแกรมการให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ าประจํา – ”¡ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ”••¤ และ แนวทางสําหรับการตลาดและต่อต้ านสแปม – z กรกฏาคม ค.ศ. ”•–™)
รวมทังการปฏิ
<
บตั ติ ามการรับประกันและมาตรการที*ระบุไว้ เมื*อครัง< ที* “หน่วยงานผู้มีอํานาจ”ได้ ให้ การอนุญาตต่อ FENDI เมื*อวันที* ”” ธันวาคม ค.ศ. ”•–¤
ค) ความยินยอมของท่ าน:
เพื*อที*จะทราบถึงความสนใจและความชื*นชอบในการซื <อสินค้ าของท่าน (และเพื*อที*เราจะได้ ปรับปรุงข้ อเสนอในแง่ของผลิตภัณฑ์และบริ การ),
ทําให้ ทา่ นทราบถึงข้ อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์, บริ การ, ความริ เริ* ม และอีเว้ นท์ตา่ งๆ, ส่งวัสดุสง่ เสริ มการขาย, หรื อแม้ แต่การให้ บริ การพิเศษเฉพาะตัวแก่ทา่ น

หรื อเชิญชวนท่านเข้ าร่วมกิจกรรมการสํารวจตลาด (วัตถุประสงค์หมายเลข ¤, — และ z ตามหมวด ข)) เราจําเป็ นต้ องได้ รับการยินยอมโดยชัดแจ้ งจากท่าน
อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ประสงค์ที*จะให้ ความยินยอมดังกล่าวท่านก็ยงั สามารถซื <อหาผลิตภัณฑ์ยี*ห้อ Fendi ได้ ตามปกติ
และใช้ ประโยชน์จากบริ การต่างๆที*เราเตรี ยมไว้ ให้ สมาชิกที*ลงทะเบียนของเรา (วัตถุประสงค์หมายเลข ™, ¡ ตามหมวด ข))
ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านได้ โดยเสรี (ดังระบุไว้ ในหมวด ฎ) ของหนังสือแจ้ งความเป็ นส่วนตัวนี <)ได้ ทกุ เมื*อ
และยังสามารถทําการเพิกถอนได้ ด้วยการส่งอีเมล์ไปยัง customerprivacy@fendi.com
การถอนความยินยอมจะไม่มีผลกระทบทางกฎหมายใดๆต่อการประมวลผลข้ อมูลที*ทําไปแล้ วตามการยินยอมของท่านก่อนการเพิกถอน
อนึง* ในกรณีของการถอนความยินยอมของท่านในเรื* องการส่งข้ อมูลข่าวสาร, การแจ้ งกิจกรรมส่งเสริ มการขาย หรื อการสํารวจตลาด (วัตถุประสงค์หมายเลข — และ z
ตามหมวด ข) ท่านจะไม่ได้ รับการสือ* สารในทุกประเภทอีกต่อไป
หากว่าท่านประสงค์จะถอนความยินยอมเฉพาะในส่วนของการรับข่าวสารผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์เท่านัน< (เป็ นต้ นว่า จดหมายข่าว, อีเมล์, เอสเอ็มเอส,
การส่งข้ อความแบบเฉียบพลัน) ก็ยอ่ มทําได้ โดยที*ทา่ นจะยังคงได้ รับการสือ* สารเชิงพาณิชย์ผา่ นทางไปรษณีย์หรื อการโทรศัพท์หาท่านโดยตรงจากโอเปอเรเตอร์
หากว่าท่านให้ การยินยอมไว้ หรื อกลับกัน
ง) ข้ อมูลใดที<ได้ รับการประมวลผล และข้ อมูลใดที<จาํ เป็ นต้ องได้ รับการประมวลโดยไม่ สามารถละเว้ นได้ :
เพื*อวัตถุประสงค์ดงั ระบุข้างต้ น FENDI และ FENDI RETAIL จะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆดังนี <:
• รายละเอียดส่วนบุคคล (คํานําหน้ าชื*อ, ชื*อ, ชื*อสกุล, วันเดือนปี เกิด, ช่วงอายุ, สัญชาติ);
• รายละเอียดการติดต่อ (ประเทศที*พํานัก, ที*อยูอ่ ีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ);
• ข้ อมูลที*เกี*ยวเนื*องกับการส่งสินค้ า (ที*อยู,่ หมายเลขโทรศัพท์, กล่องของขวัญ);
• ข้ อมูลที*เกี*ยวเนื*องกับการซื <อสินค้ าข้ องท่าน (ร้ านที*ทา่ นทําการซื <อ, หมายเลข, แบบ และราคาของผลิตภัณฑ์ที*ทา่ นซื <อไป);
• ข้ อมูลส่วนบุคคลอื*นๆที*เป็ นประโยชน์ตอ่ การทําการตลาดและวิเคราะห์กิจกรรม (อายุ, ประเภทของผลิตภัณฑ์ที*ทา่ นชื*นชอบ, สีที*ชอบ, สไตล์,
ผลิตภัณฑ์ยี*ห้ออื*นที*ทา่ นซื <อ, กิจกรรมยามว่าง, ประเทศที*ทา่ นไปเยือนบ่อยที*สดุ , ลูกค้ าที*ร้ ูจกั Fendi อยูแ่ ล้ ว, ขนาด, สัดส่วน, สถานภาพการสมรส,
จํานวนบุตร, วันครบรอบ, ข้ อมูลที*เกี*ยวกับความชอบในการซื <อหรื อความต้ องการพิเศษที*ลกู ค้ าแจ้ ง เช่น วัสดุที*ชอบ), พนักงานขายที*ทา่ นชอบเป็ นพิเศษ,
อีเว้ นท์ของ Fendi ที*ทา่ นเคยเข้ าร่วม)
เราใคร่ขอให้ ทา่ นให้ ข้อมูลทังหมดที
<
* “จําเป็ น” ต้ องใช้ (เป็ นต้ นว่า ชื*อ, ชื*อสกุล, รายละเอียดการติดต่อ , วันเดือนปี เกิด, ช่วงอายุ)
ซึง* จําเป็ นต้ อการลงทะเบียนของท่านในโปรแกรมการให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ าประจํา
และเพื*อที*เราจะได้ สามารปฏิบตั ติ ามภาระหน้ าที*ทางด้ านการเงิน/การบัญชีของเราได้ หากว่าท่านประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินสําหรับการซื <อสินค้ าของท่าน
ในกรณีที*มีการผิดพลาดหรื อไม่สมบูรณ์ของการเก็บข้ อมูลดังกล่าวการลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ ในกรณีที*ทา่ นไม่ได้ กรอกข้ อมูลที*ระบุไว้ วา่ “ไม่จําเป็ น”
(ซึง* เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลเพิ*มเติมที*เป็ นประโยชน์ตอ่ การทําการตลาดหรื อวิเคราะห์กิจกรรมที*กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น)
ผลที*ตามมาจะเป็ นเพียงแค่เราไม่สามารถใช้ ข้อมูลของท่านสําหรับวัตถุประสงค์หมายเลข ¤ และ — ดังที*กําหนดไว้ ในหมวด ข) ซึง* ท่านได้ ให้ การยินยอมไปก่อนหน้ าแล้ ว
การปฏิเสธการกรอกข้ อมูลดังกล่าวของท่านจะไม่มีผลต่อสิทธิของท่านในการซื <อหาผลิตภัณฑ์ของเราแต่อย่างใด
แต่เราจะไม่สามารถแจ้ งแก่ทา่ นได้ ถงึ เรื* องผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา รวมทังความริ
<
เริ* มและอีเว้ นท์ตา่ งๆที*เราจัดขึ <น
อีกทังไม่
< สามารถทําการวิเคราะห์ลกั ษณะความชอบพิเศษหรื อความสนใจส่วนตัวของท่านด้ วย
หากท่านให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที*สาม (เป็ นต้ นว่า สมาชิกในครอบครัวท่าน, ลูกค้ าท่านอื*น หรื อ ผู้ที*มีอาจจะสนใจซื <อผลิตภัณฑ์ของเรา)
ท่านจะต้ องแน่ใจว่าบุคคลที*สามดังกล่าวได้ รับการบอกกล่าวและให้ การยินยอม(หากว่าจําเป็ น)สําหรับการประมวลผลข้ อมูลของเขาตามหนังสือแจ้ งความเป็ นส่วนตัว
นี <
จ) เราประมวลผลข้ อมูลท่ านอย่ างไร:
ข้ อมูลของท่านจะได้ รับการประมวลผลทังโดยการใช้
<
และไม่ใช้ เครื* องมืออีเล็กทรอนิกส์ และเก็บไว้ ในเซิฟเวอร์ ในประเทศอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ*ง
หากว่าท่านยินยอมให้ เราใช้ ข้อมูลของท่านเพื*อวัตถุประสงค์หมายเลข ¤ และ — ดังกล่าวข้ างต้ น
ข้ อมูลของท่านจะได้ รับการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบและประมวลผลโดยใช้ วิธีการอัตโนมัตติ ามความประสงค์ของท่าน
ซึง* จะทําให้ เราทราบถึงความสนใจและความชอบในการซื <อสินค้ าของท่าน (เป็ นต้ นว่า ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้ างที*ทา่ นซื <อไป),
ปรับรูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การของเราและแจ้ งให้ ทา่ นทราบเรื* องข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ของเรา (เป็ นต้ นว่า คอลเล็คชัน* ใหม่), บริ การ (เป็ นต้ นว่า
วิธีการซื <อสินค้ า, การส่งสินค้ าถึงบ้ าน, และอื*นๆ), ความริ เริ* มและอีเว้ นท์ (เป็ นต้ นว่า การเชิญท่านเข้ าร่วมอีเว้ นท์ที*จดั โดย FENDI หรื อที* FENDI มีสว่ นเกี*ยวข้ อง),
ส่งวัสดุสง่ เสริ มการขายที*สามารถตอบสนองรสนิยมและความสนใจของท่าน (เป็ นต้ นว่า หากว่าท่านเคยซื <อรองเท้ าสตรี ในอดีต
เราสามารถส่งแคตตาล็อกสินค้ าสุภาพสตรี ถงึ ท่าน หรื อส่งสือ* ส่งเสริ มการขายเกี*ยวกับผลิตภัณฑ์ที*เข้ ากันหรื อมีสไตล์เดียวกัน),
หรื อติดต่อท่านเพื*อร่วมในการสํารวจตลาด (เป็ นต้ นว่า ผ่านการสัมภาษณ์, การติดต่อทางโทรศัพท์หรื ออีเมล์, และอื*นๆ)
อนึง* ในการวิเคราะห์ข้อมูลและความชอบส่วนตัวของท่านเราจะไม่ใช้ แต่เพียงกระบวนการอัตโนมัตเิ ท่านัน<
แต่จะมีการแทรกแซงและร่วมประเมินโดยบุคคลที*รับผิดชอบเรื* องการประมวลผลด้ วยเสมอ
ข้ อมูลจะถูกประมวลตามหลักกฎหมายที*บงั คับใช้ ในขณะนัน< เพื*อเป็ นการรับประกันความปลอดภัยและการเป็ นความลับ และเพื*อป้องกันการเปิ ดเผยหรื อการใช้ งาน,
แก้ ไข หรื อทําลายโดยมิได้ รับอนุญาตในทุกกรณี

ฉ) การเก็บข้ อมูลเข้ าระบบ CRM (ระบบบริหารจัดการด้ านลูกค้ าสัมพันธ์ ):
การผนวกข้ อมูลของท่านเข้ าสูร่ ะบบ CRM ของ FENDI ตามวัตถุประสงค์หมายเลข ¤ และ — ตามหมวด ข) ข้ างต้ น เป็ นสิง* ที*อาจจะเกิดขึ <นหรื อไม่ก็ได้
ทังนี
< <ขึ <นอยูก่ บั ความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้ อมูลของท่าน การผนวกข้ อมูลของท่านเข้ าสูร่ ะบบ CRM จะก่อให้ เกิดความเป็ นไปได้ ที*จะมีการอ่าน เพิ*มเติม
หรื อแก้ ไขโดยพนักงานลูกจ้ าง (ที*สาํ นักงานและร้ าน) ของ FENDI, FENDI RETAIL และบริ ษัทค้ าปลีกรายอื*นๆของผลิตภัณฑ์ยี*ห้อ Fendi
ในประเทศอิตาลีและประเทศอื*นใด (ตามอํานาจหน้ าที*ที*เกี*ยวข้ องของแต่ละฝ่ าย) ที*ได้ รับมอบหมายเป็ นการเฉพาะให้ ทําการประมวลผลข้ อมูลตามข้ อ ”˜ ของ
“ข้ อบังคับ”
ช) เราเก็บข้ อมูลของท่ านไว้ นานเพียงใด:
โดยทัว* ไปข้ อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ ไม่เกินกว่าความจําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บ สําหรับวัตถุประสงค์หมายเลข –, ” และ ™ ตามหมวด ข)
ข้ อมูลของท่านจะได้ รับการประมวลผลตามเวลาที*จําเป็ นต่อการบริ หารจัดการการซื <อสินค้ าของท่านและบริ การที*เกี*ยวเนื*อง
และเพื*อให้ เป็ นไปตามภาระที*กฎหมายและข้ อบังคับกําหนดไว้ (เป็ นต้ นว่า เพื*อวัตถุประสงค์ทางภาษี , การลงบัญชี, การฟอกเงินและการฉ้ อโกง,
การตรวจสอบภายใน); หลังจากนันข้
< อมูลดังกล่าวจะถูกลบและทําให้ ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ อีก
สําหรับวัตถุประสงค์หมายเลข ¡, ¤ และ — ตามหมวด ข)
ข้ อมูลของท่านจะถูกประมวลผลตามแต่กรณีตลอดอายุการลงทะเบียนในโปรแกรมการให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ าประจําของท่านและตามเงื*อนไขความยินยอมของท่าน
ซึง* สามารถเพิกถอนได้ ในทุกขณะ ดังที*ระบุไว้ ในหมวด ฎ) ของ หนังสือแจ้ งความเป็ นส่วนตัวนี < ยกเว้ นข้ อมูลที*เก็บเพื*อวัตถุประสงค์หมายเลข ¤ ตามหมวด ข)
ข้ อมูลอื*นใดที*ถกู เก็บมาจะถูกประมวลผลในระยะเวลาไม่เกิน z ปี (ตามข้ อตัดสินของหน่วยงานพิทกั ษ์ ข้อมูล ฉบับลงวันที* ”” ธันวาคม ค.ศ. ”•–¤)
ซึง* เมื*อถึงเวลาแล้ วคํายินยอมจะถูกเพิกถอน หรื อ เมื*อระยะเวลาดังกล่าวจบลง ข้ อมูลจะถูกลบหรื อทําให้ ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ อีก
ข้ อมูลของท่านที*จําเป็ นต่อการจัดส่งจดหมายข่าวเกี*ยวกับผลิตภัณฑ์ยี*ห้อ Fendi (วัตถุประสงค์ z ตามหมวด ข))
จะได้ รับการประมวลผลจนกว่าท่านจะขอให้ ยกเลิกการส่งจดหมายข่าว หลังจากนันแล้
< วข้ อมูลจะถูกลบหรื อทําให้ ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ อีก
ซ) ใครเป็ นผู้ประมวลผลข้ อมูล:
ข้ อมูลของท่านจะไม่ถกู เผยแพร่ และจะถูกรู้เห็นโดยบุคคลที*รับผิดชอบในการประมวลผลที*ร้านค้ า Fendi,
แผนกค้ าปลีกและแผนอื*นๆที*รับผิดชอบการบริ หารจัดการการซื <อสินค้ าของท่านและบริ การต่างๆที*เกี*ยวเนื*อง และแผนก CRM ของ Fendi
ข้ อมูลของท่านจะได้ รับการประมวลผลโดยบริ ษัทที*ได้ รับแต่งตังในฐานะผู
<
้ ประมวลผลข้ อมูลภายนอกด้ วย โดยจะทําไปตามคําสัง* และการอนุญาตที*เหมาะสม
โดยบริ ษัทเหล่านี <ให้ บริ การการบริ หารจัดการการซื <อสินค้ าในนามเราและ/หรื อให้ บริ การและกระทําการใดๆตามความประสงค์ของเรา (เป็ นต้ นว่า
การตรวจสอบภายใน)[1]
ฌ) ข้ อมูลของท่ านถูกถ่ ายโอนไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป:
เพื*อให้ เราสามารถให้ บริ การเฉพาะตัวแก่ทา่ นได้ ในการซื <อสินค้ าที*ร้าน Fendi ในต่างประเทศ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปที*มีร้าน Fendi ตังอยู
< ่ รายชื*อของร้ าน Fendi มีปรากฏอยูท่ ี* www.fendi.com
ตามกฎหมายที*บงั คับใช้ เราไม่ต้องของคํายินยอมจากท่านเป็ นการเฉพาะในการถ่ายโอนข้ อมูลของท่านไปยังประเทศที*สาม
เนื*องจากการถ่ายโอนดังกล่าวทําไปบนพื <นฐานของการระวังรักษาอย่างเหมาะสมตามข้ อ ¡— และ ¡z ของ “ข้ อบังคับ”
เป็ นต้ นว่าการใช้ ข้อบังคับสัญญาการพิทกั ษ์ ข้อมูลมาตรฐานที*ทางคณะกรรมการสหภาพยุโรปใช้ อยู่ ในปฏิสมั พันธ์กบั บริ ษัทค้ าปลีกที*บริ หารร้ าน Fendi ทัว* โลก
การถ่ายโอนข้ อมูลของท่านไปยังประเทศที*สามใดๆ (หากว่าจําเป็ น) จะปฏิบตั ิตามการระวังรักษา, มาตรการ และสิทธิที*มีตาม “ข้ อบังคับ”
โดยการร้ องขอตามปรากฏในหมวด ฎ) ท่านจะได้ รับข้ อมูลเพิ*มเติมเกี*ยวกับการถ่ายโอนข้ อมูลของท่าน และการระวังรักษาข้ อมูลดังกล่าว
รวมถึงวิธีที*จะได้ รับสําเนาข้ อมูล หรื อสถานที*ที*ข้อมูลถูกจัดเตรี ยมไว้
ญ) สิทธิของท่ าน:
โดยการส่งอีเมล์มายังแผนก CRM ของ FENDI ตามที*อยูอ่ ีเมล์ customerprivacy@fendi.com หรื อติดต่อมายัง FENDI, Palazzo della Civiltà, Quadrato della
Concordia n.3, 00144 - Roma (RM), Italy ท่านจะสามารถใช้ สทิ ธิตามข้ อ –¤ ถึง ”” ของ “ข้ อบังคับ” ได้ ทกุ เมื*อ เป็ นต้ นว่า:
•
•
•
•
•

ขอรับการยืนยันว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านกําลังถูกประมวลผลอยูห่ รื อไม่;
ขอเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้ อมูลที*กําหนดไว้ ในข้ อ –¤ ของ “ข้ อบังคับ”;
ขอรับการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลที*ไม่ตรงตามความจริ งที*เกี*ยวกับตัวท่านโดยไม่รอช้ า หรื อเพิ*มเติมข้ อมูลส่วนบุคคลที*ยงั พร่องอยู;่
ขอให้ ทําการลบข้ อมูลส่วนบุคคลที*เกี*ยวเนื*องกับท่านโดยไม่รอช้ า;
ขอให้ จํากัดการประมวลผลข้ อมูลของท่านที*เกี*ยวเนื*องกับท่าน;

•
•
•

ขอรับทราบการแก้ ไขหรื อลบหรื อจํากัดการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที*เกี*ยวเนื*องกับท่าน;
ขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที*เกี*ยวเนื*องกับท่านในรูปแบบและโครงสร้ างที*เครื* องสามารถอ่านได้ โดยทัว* ไป;
คัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนตัวที*เกี*ยวเนื*องกับท่านในทุกเมื*อ ด้ วยเหตุผลที*วา่ ด้ วยสถานการณ์เฉพาะของท่าน

โดยเฉพาะอย่ างยิ<ง ท่ านมีสทิ ธิท< จี ะเพิกถอนความยินยอมให้ ทาํ การประมวลผลหรื อคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านได้ ในทุกเมื<อ
โดยเฉพาะอย่ างยิ<งเพื<อวัตถุประสงค์ ทางการตลาดและ/หรื อเพื<อการวิเคราะห์ ความชอบส่ วนบุคคลของท่ าน
เราใคร่ ขอยํา• เตือนว่ า ท่ านสามารถเพิกถอนการลงทะเบียนจากโปรแกรมการให้ สทิ ธิพเิ ศษแก่ ลูกค้ าประจําได้ ทุกเมื<อ ด้ วยการส่ งอีเมล์ มายัง
customerprivacy@fendi.com
ฎ) ท่ านสมารถติดต่ อร้ องทุกข์ ได้ ทางใดบ้ าง:
เราใคร่ขอยํ <าเตือนว่า หากว่าท่านเห็นว่าการประมวลผลข้ อมูลของท่านทําไปโดยละเมิด “ข้ อบังคับ”
ท่านสามารถร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานพิทกั ษ์ ข้องมูลประเทศอิตาลีได้ ในทุกกรณี (www.aganteprivay.it) หรื อ
หน่วยงานพิทกั ษ์ ข้อมูลของประเทศสมาชิกที*ทา่ นมีถิ*นฐานพํานักอยู่ สถานที*ทํางาน หรื อสถานที*ที*การละเมิดเกิดขึ <น
ฏ) เจ้ าหน้ าที<พทิ กั ษ์ ข้อมูล (DPO):
ท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที*พิทกั ษ์ ข้อมูลที*แต่งตังโดย
< FENDI ได้ ที* อีเมล์ dpo@fendi.com
เชิงอรรถ
–
ข้ อมูลของท่านอาจจะเป็ นที*รับรู้ได้ โดยผู้รับข้ อมูลดังต่อไปนี < (ในฐานะผู้ประมวลผลข้ อมูลที*เป็ นบุคคลภายนอก)
ทังนี
< <การดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ คําสัง* และการอนุมตั ิโดยชอบ:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

บริ ษัทค้ าปลีกซึง* บริ หารร้ านค้ าของเราในประเทศอิตาลีและในต่างประเทศ (หากว่าท่านได้ ทําการซื <อสินค้ าในร้ านของเรา);
บริ ษัทที*ทําการวิเคราะห์การซื <อสินค้ าของท่านในนามเรา
บริ ษัทที*ทําหน้ าที*บริ หารจัดการการบริ การลูกค้ าของ Fendi ในนามเรา
บริ ษัททีรับผิดชอบการประมวลผล บริ หารจัดการ และส่งจดหมายข่าวและวัดสุเพื*อการส่งเสริ มการขาย
บริ ษัทที*จดั การและบริ หารการวิจยั และสํารวจตลาดในนามเรา
บริ ษัทที*ได้ รับมอบหมายให้ ทําการบริ หารจัดการเว็บไซท์และฐานข้ อมูลที*เกี*ยวข้ อง
บริ ษัทที*ดแู ลการบริ หารจัดการและการบํารุงรักษาระบบ CRM
บริ ษัท LVMH ที*สามารถดําเนินการตรวจสอบภายในอันเกี*ยวเนื*องกับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย (อันจะเป็ นผลดีตอ่ เรา)
ซึง* เป็ นไปตามภาระหน้ าที*ตามกฎหมายและ/หรื อข้ อบังคับ ซึง* รวมถึงข้ อบังคับภายของเราเองด้ วย

ท่านสามารถของรับชื*อของผู้ประมวลผลข้ อมูลที*เป็ นบุคคลภายนอกได้ ทางอีเมล์ ผ่านทาง customerprivacy@fendi.com

