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วันที่ประกาศใช้ : 1 มิถุนายน 2565
นโยบายคุกกี้น้ ีอธิบายถึงคุกกี้และวิธีที่เราใช้คุกกี้ คุณควรอ่านนโยบายนี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ หรื อ
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และวิธีการใช้ขอ้ มูลนั้น
โดยปกติแล้วคุกกี้จะไม่มีขอ้ มูลใด ๆ ที่ระบุถึงผูใ้ ช้แต่ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จดั เก็บ
ไว้และได้รับจากคุกกี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ จัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย
เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ที่อยูท่ างไปรษณีย ์ รหัสผ่านบัญชี ฯลฯ ในคุกกี้ที่เราใช้
การตีความและความหมาย
การตีความ
คําที่อกั ษรตัวแรกเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่นิยามไว้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
คําจํากัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่วา่ จะปรากฏในเอกพจน์หรื อพหูพจน์
ความหมาย
เพื่อวัตถุประสงค์ในนโยบายคุกกี้น้ ี:
บริษัท (เรี ยกว่า "บริ ษทั ", "เรา", "เรา" หรื อ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากัด และ บริ ษทั
ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากัด, 127 อาคาร ปั ญจภูมิ 2 ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
10120
 บริการ หมายถึงเว็บไซต์
 เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ บริ ษท
ั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากัด, สามารถเข้าถึงได้
จาก https://allnowgroup.com/
 คุณ หมายถึงการเข้าถึงหรื อใช้บริ การหรื อบริ ษท
ั หรื อนิ ติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรื อใช้บริ การตามที่ใช้
บังคับ
 คุกกี้ หมายถึงไฟล์ขนาดเล็กที่วางไว้บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ โดยเว็บไซต์ ซึ่ งมีรายละเอียดประวัติ
การเรี ยกดูของคุณบนเว็บไซต์น้ นั


การใช้ คกุ กี้
ประเภทของคุกกีท้ เี่ ราใช้
คุกกี้สามารถเป็ นคุกกี้ "ถาวร" หรื อ "เซสชัน" คุกกี้ถาวรจะยังคงอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรื ออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อ
คุณออฟไลน์ในขณะที่คุกกี้ Session จะถูกลบทันทีที่คุณปิ ดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
เราใช้ท้ งั เซสชันและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดา้ นล่าง:
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Necessary / Essential Cookies
ชนิด: คุกกี้เซสชัน
บริ หารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความจําเป็ นเพื่อให้บริ การแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้
พวกเขาช่วยในการตรวจสอบสิ ทธิ์ผใู ้ ช้และป้ องกันการใช้บญั ชีผใู ้ ช้ฉอ้ โกง หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้
Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies
ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริ หารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุวา่ ผูใ้ ช้ยอมรับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์หรื อไม่
Functionality Cookies
ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริ หารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจําตัวเลือกที่คุณทําเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจํารายละเอียดการเข้าสู่ระบบ
หรื อการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือการมอบประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงการที่คุณ
ต้องป้ อนค่ากําหนดของคุณทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์
Tracking and Performance Cookies
ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริ หารงานโดย: บุคคลที่สาม
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และวิธีที่ผใู ้ ช้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้
เหล่านี้อาจระบุคุณในฐานะผูเ้ ข้าชมแต่ละรายโดยตรงหรื อโดยอ้อม เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มกั เชื่อมโยงกับตัวระบุ
นามแฝงที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อทดสอบโฆษณาหน้าคุณลักษณะ
หรื อฟังก์ชนั การทํางานใหม่ของเว็บไซต์เพื่อดูวา่ ผูใ้ ช้ของเรามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพวกเขา
ตัวเลือกของคุณเกีย่ วกับคุกกี้
หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ก่อนอื่นคุณต้องปิ ดใช้งานการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วลบคุกกี้ที่
บันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์น้ ี คุณสามารถใช้ตวั เลือกนี้เพื่อป้ องกันการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา
หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ของเราคุณอาจพบความไม่สะดวกบางประการในการใช้งานเว็บไซต์และคุณลักษณะบางอย่างอาจ
ทํางานไม่ถูกต้อง
หากคุณต้องการลบคุกกี้หรื อสัง่ ให้เว็บเบราเซอร์ของคุณลบหรื อปฏิเสธคุกกี้โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือของเว็บเบราว์เซอร์
ของคุณ
สําหรับเว็บเบราเซอร์ Chrome โปรดไปที่หน้านี้จาก Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
 สําหรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer โปรดไปที่หน้านี้ จาก Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
 สําหรับเบราว์เซอร์ Firefox เว็บโปรดไปที่หน้านี้ จาก Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-removeinfo-websites-stored
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สําหรับเว็บเบราเซอร์ Safari โปรดไปที่หน้านี้จากแอปเปิ้ ล: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/macFor any other web browser, please visit your web browser's official web pages.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคุกกี้
คุณสามารถเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้: บทความเกี่ยวกับคุกกี้ท้ งั หมด: http://www.allaboutcookies.org/
ติดต่ อเรา
หากคุณมีคาํ ถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณสามารถติดต่อเรา:


โดยการเยีย่ มชมหน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา: Center@allnow.co.th
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