ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)
1. นโยบายคุกกี้
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด (http://www.coopsbh.com)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรู ปแบบของคุกกี ้ (Cookies) โดยนโยบาย
คุกกี น้ ีจ้ ะอธิ บายถึ ง ความหมาย การทํางาน วัตถุประสงค์ รวมถึ ง การลบและการปฏิ เ สธการเก็ บคุก กี ้
เพื่ อ ความเป็ น ส่ ว นตัว ของท่ า น โดยการเข้า สู่ เ ว็ บ ไซต์นี ้ถื อ ว่ า ท่ า นได้อ นุ ญ าตให้ส หกรณ์อ อมทรัพ ย์
สาธารณสุขสระบุรี จํากัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สหกรณ์ฯ” ) ใช้คุกกี ต้ ามนโยบายคุกกี ท้ ่ีมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
2. คุกกีค้ ืออะไร
คุกกี ้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ท่ีคลิก หน้าที่เข้าชม
เงื่อนไขการตัง้ ค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งาน
ของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดย
คุกกีจ้ ะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ข้อมูล ส่วนบุค คลของท่ า นอาจถูก จัด เก็ บเพื่ อใช้ป รับปรุ ง หรื อเพิ่ ม ประสบการณ์การใช้ง านบริก ารทาง
ออนไลน์ โดยจะจําเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็ นการ
ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนีค้ กุ กีย้ งั ถูก
ใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนือ้ หาตามการใช้งานของท่านโดย
พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครัง้ ก่อน ๆ และ ณ ปั จจุบนั และอาจมีวตั ถุประสงค์เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมของสหกรณ์
3. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯ ใช้คุกกี ้ เพื่ อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทําให้
สหกรณ์ฯ สามารถจดจําการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึน้ และข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกนําไปเพื่อปรับปรุ ง
เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ เพื่อ
อํา นวยความสะดวกให้เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการใช้ง านเว็ บ ไซต์ข องท่ า น และในบางกรณี ส หกรณ์ฯ
จําเป็ นต้องให้บุคคลที่ ส ามช่ วยดําเนิ นการดังกล่าว ซึ่ง อาจจะต้องใช้อินเตอร์เ น็ ตโปรโตคอลแอดเดรส
(IP Address) และคุกกีเ้ พื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
4. การจัดการคุกกีโ้ ดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยทั่วไปบราวเซอร์จะมีการตัง้ ค่าให้มีการยอมรับคุกกีเ้ ป็ นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ
ปฏิ เ สธการใช้ง านหรื อลบคุกกี ใ้ นหน้าการตั้ง ค่าของบราวเซอร์ท่ี ท่า นใช้ง านอยู่ ทั้ง นี ้ หากท่านทํา การ

ปรับเปลี่ยนการตัง้ ค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรู ปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ฯ ได้
5. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อ่นื
เว็ บไซต์ข องสหกรณ์ฯ อาจมี การเชื่ อมโยงไปยัง เว็บไซต์ห รือโซเชียลมีเ ดียของบุคคลภายนอก
รวมถึงอาจมีการฝั งเนือ้ หาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็ นต้น ซึ่งจะ
ช่วยให้ท่านเข้าถึงเนือ้ หาและสร้างการปฏิสมั พันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ
ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและตัง้ ค่าคุกกีข้ นึ ้ มาเอง โดยที่สหกรณ์ฯ
ไม่สามารถควบคุมหรื อรับผิ ดชอบต่ อคุกกี เ้ หล่านั้นได้ และขอแนะนําให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึก ษา
นโยบายหรือประกาศการใช้คกุ กีข้ องบุคคลภายนอกเหล่านัน้ ด้วย
6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนีอ้ าจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุ งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และ
ตามการให้บริการต่อไปภายหน้า โดยสหกรณ์ฯ จะมีการแจ้งประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการ
ปรับปรุ ง ใหม่ บนเว็ บไซต์นี ้ ดัง นั้น สหกรณ์ฯ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบให้แ น่ใ จว่า ท่านได้เ ข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงตามข้อกําหนดดังกล่าว
7. รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ
กรณี ท่ี ท่านมี ข ้อสงสัย ข้อคิ ดเห็ น และ/หรือคํา ถามเกี่ ย วกับข้อมูล ส่วนบุค คลของท่ านภายใต้
ประกาศฯ ฉบับนี ้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
เลขที่ 56 ถนนเทศบาล 3 ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 3806 / 09 2254 3881
อีเมล์ coopsbh@gmail.com
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด

