ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ งำน
1. ที่มำและวัตถุประสงค์

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ งำนเหล่ำ นี ้ มีขึน้ เพื่อให้ ท่ำนผู้ทำกำรลงทะเบียนให้ ข้อมูล (ต่อไปนีเ้ รี ยกว่ำ
“ลูกค้ ำ”) ทรำบถึงข้ อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเพื่อกำรรับข้ อมูล และบริ กำรตำมควำม
สนใจอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์ โตโยต้ ำ จำกบริ ษัท โตโยต้ ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกั ด (ต่อไปนีเ้ รี ยกว่ ำ
“บริษัทฯ”)
ดังนัน้ โปรดอ่ำนข้ อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี ้อย่ำงละเอียดก่อนกดยอมรับ ซึง่ จะถือว่ำท่ำนได้ รับทรำบและ
ยินยอมตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวได้ ทุกเมื่อ โดยจะเป็ นกำรแจ้ งข้ อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ Toyota Accessories (https://www.toyota.co.th/accessories/) และถือว่ำเป็ น
กำรแจ้ งต่อท่ำนลูกค้ ำให้ รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ ว

2. กำรเก็บใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่ ำงๆ ของลูกค้ ำ

1. กำรเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำง ๆ ของลูกค้ ำ
บริษัทฯ จะเก็บข้ อมูลของท่ำน เมื่อท่ำนให้ ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ
นี ้ โดยจะรวบรวมข้ อมูลดังกล่ำวเพื่อ กำรให้ บริ กำรเป็ นหลัก โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ จำกนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของบริษัทฯ
2. กำรรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับโดยอัตโนมัติ (Cookies)
บริษัทฯ ใช้ เทคโนโลยีจำก Cookies โดย Cookies คือ ข้ อมูลขนำดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ ในบรำวเซอร์
ของผู้ใช้ บริ กำรเพื่อเก็บข้ อมูลกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้ ำชมเว็บไซต์ และตรวจสอบควำมถี่ใน
กำรเข้ ำชมเว็บไซต์ เพื่อนำมำปรับปรุ งกำรให้ บริ กำรที่ดียิ่งขึน้ โดยหำกลูกค้ ำ ไม่ประสงค์ให้ Cookies
เข้ ำไปอยู่ในบรำวเซอร์ ของตน สำมำรถเลือกปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้ จำกบรำวเซอร์ ของตนเอง

3. สิทธิควำมเป็ นเจ้ ำของตำมกฎหมำยและข้ อจำกัดในกำรใช้

เนื ้อหำทุกอย่ำงในเว็บไซต์นี ้ หรื อในเว็บไซต์ย่อย และลิขสิทธิ์ทุกอย่ำง เครื่ องหมำยกำรค้ ำ สิทธิทำงปั ญญำ
ที่เกี่ยวข้ องกับเนือ้ หำเป็ นของบริ ษัทฯ หรื อเจ้ ำของเนือ้ หำนัน้ ๆ เนือ้ หำเหล่ำนีไ้ ม่สำมำรถถูกนำไปใช้ ลอก
เลียน แก้ ไข แปลควำม แจกจ่ำย หรื อกำรประยุกต์ใช้ อื่น ๆ ที่ไม่ได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทฯ หรื อเจ้ ำของ
เนือ้ ควำมนัน้ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรื อปรับเปลี่ยนข้ อกำหนด หรื อเนือ้ หำของเว็บไซต์ หรื อ
เว็บไซต์ย่อยอื่นๆ ได้ ทกุ เวลำ โดยไม่ต้องมีกำรประกำศแจ้ งล่วงหน้ ำ

4. กำรสละสิทธิ์กำรรับประกันเนือ้ หำ

เนือ้ หำต่ำงๆ ในเว็บไซต์ หรื อในเว็บไซต์ ย่ อยถูกจัดท ำขึน้ โดยไม่ มี ก ำรรั บ ประกันว่ ำเนื อ้ หำต่ ำงๆ นีจ้ ะ
ปรำศจำกข้ อผิดพลำด บริษัทฯ จะใช้ ควำมพยำยำมเต็มควำมสำมำรถในกำรให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและทันสมัย
ในเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันถึงควำมถูกต้ อง สมบูรณ์แบบ และ/หรือ กำรตรงต่อเวลำ

5. กำรสละสิทธิ์รับประกันเว็บไซต์ ท่ เี ชื่อมโยงภำยนอก

บริ ษัทฯ ไม่ใช่ผ้ ดู ำเนินกำร หรื อดูแลเนื ้อหำของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง (เว็บไซต์เชื่อมโยง) ทังทำงตรง
้
และทำงอ้ อม กำรอ้ ำงถึงเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ Third Party หรือกำรบริ กำรในเว็บไซต์ และ
ในเว็บไซต์ย่อย หรื อจำกเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง บริ ษัทฯ สละสิทธิ์ทำงกฎหมำยในกำรเข้ ำถึงและใช้
เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่ำนัน้

6. จำกัดของกำรรับผิดชอบทำงกฎหมำย

บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบทำงกฎหมำยทัง้ ทำงตรง ทำงอ้ อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง กำรลงโทษ หรื อควำม
เสียหำยอื่น ๆ (รวมถึง , แต่ไม่จำกัดใน, กำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจ , กำรสูญเสียผลตอบแทน, กำรสูญเสีย
รำยได้ , กำรสูญเสียข้ อมูล) อันเนื่องมำจำกกำรเข้ ำถึง หรื อไม่สำมำรถเข้ ำถึงตัวเว็ บไซต์ หรื อเว็บไซต์ย่อย
หรือเว็บไซต์เชื่อมโยง ถึงแม้ ว่ำจะได้ รับคำแนะนำในควำมเป็ นไปได้ ของควำมเสียหำยนัน้ ๆ

7. ควำมปลอดภัยของข้ อมูล

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริ ษัทฯ จะรักษำข้ อมูลที่ได้ รับจำกท่ำน
ไว้ เ ป็ นควำมลับและปลอดภัย และจัดให้ มี ม ำตรกำรคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุค คลภำยใต้ ข้ อก ำหนดของ
กฎหมำย เพื่อให้ ควำมคุ้มครองที่เหมำะสมสำหรับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน จำกกำรใช้ ในทำงที่ผิด กำร
เข้ ำใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญำต กำรเปิ ดเผย หรือจำกกำรสูญหำยของข้ อมูล

8. นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว กำรเก็บและกำรใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ และกรรมสิทธิ์ในข้ อมูล

1. บริษัทฯ มีฐำนะเป็ น “ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล”
2. บริษัทฯ จะดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่ำนภำยใต้ ฐำนของกฎหมำยและ
จะปฏิบัติตำมบทบัญ ญั ติในพระรำชบัญญัติค้ ุม ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด
3. บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรภำยใต้ มำตรฐำนกำรรักษำข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลหรื อสูญหำย
ของข้ อมูลส่วนบุคคล โดยบริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผย ขำย หรื อ แลกเปลี่ยนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ แก่
บริ ษัทที่ไม่ใช่บริ ษัทในเครื อของบริ ษัทฯ และจะดำเนินกำรภำยใต้ วตั ถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในนโยบำย
ควำมเป็ นส่วนตัวของบริษัทฯ เท่ำนัน้
4. บริษัทฯ เป็ นเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้ อมูลมำตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขนี ้
5. บริ ษัทฯ มีสิทธิในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ กับหน่วยงำนของรัฐ หรื อ หน่วยงำนด้ ำน
ควำมปลอดภัย หำกมีกำรร้ องขอจำกหน่วยงำนดังกล่ำวข้ ำงต้ น ภำยใต้ ข้อกำหนดของกฎหมำย
6. ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของบริ ษัทฯ เพิ่มเติมได้ ทำง
เว็ บ ไซต์ https://www.toyota.co.th/page/policy และท่ ำ นสำมำรถติ ด ต่ อ บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำงเว็ บ ไซต์
https://www.toyota.co.th/contact หรื อส่งอีเมลถึง บริ ษัทฯ ได้ ที่ dataprotection@toyota.co.th และ
สำมำรถโทรศัพท์ติดต่อบริ ษัทฯ ได้ ที่หมำยเลขศูนย์บริ กำรข้ อมูลลูกค้ ำ (66) 0-2386-2000 กด 2 (หรื อ
1800-238444 โทรฟรี สำหรับต่ำงจังหวัดเฉพำะโทรศัพท์พื ้นฐำนตลอด 24 ชัว่ โมง) เวลำทำกำรจันทร์ ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

9. กฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขนีอ้ ยู่ภำยใต้ บงั คับและกำรตีควำมตำมกฎหมำยไทย หำกพบว่ำมีส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของข้ อกำหนดและเงื่อนไขนีเ้ ป็ นโมฆะหรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ส่วนดังกล่ำวย่อมไม่กระทบควำมสมบูรณ์ ของ
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทังหมด
้
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขนี ้มีผลใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 พฤษภำคม 2563 เป็ นต้ นไป

