
นโยบายความเป็นสว่นตัว บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จาํกัด

Kavin Intertrade’s  Privacy Policy

บริษัท กวนิ อินเตอร์เทรด จาํกัด มีหลายเวบ็ไซตภ์ายใตก้ารดูแล อาทิ
www.kavinintertrade.co.th, www.thailandcoffee.net,
http://thailandfranchising.com, www.trafs.net, www.aseanretailshow.com,
http://www.aseancoldpharma.com และ
http://www.aseanlogisticswarehouse.com/
เราเคารพในความเป็นสว่นตัวและขอ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้ย่ียมชมท่ีเวบ็ไซตข์องเรา บริษัทฯ จึงมีค
วามประสงคท่ี์จะช้ีแจงนโยบายความเป็นสว่นตัวในการเขา้ใชเ้วบ็ไซตต์า่ง ๆ ของเราดังน้ี

1. ขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีเราเกบ็รวบรวมผา่นสื่อตา่ง ๆ อาท ิเชน่
• ช่ือ;
• ท่ีอยูท่างไปรษณีย;์
• ท่ีอยูอี่เมล;
• หมายเลขโทรศัพท;์
• ภาพถา่ยและวดีิโอ;
• รายละเอียดโซเชียลมีเดีย;
• ระดับการลงทุน;
• รายละเอียดองคก์ร;
• ตาํแหน่งงาน

2. เรารวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีไหนและเม่ือไหร่?
บริษัท ฯ อาจรวบรวม เกบ็และใชข้อ้มูลตอ่ไปน้ีเก่ียวกับคุณ:
• เม่ือคุณสง่แบบฟอร์มออนไลน์หรือสื่อสิง่พิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกับบริการใดๆ ของเรา อาทเิชน่ การจอง
พ้ืนท่ีจัดแสดง การเขา้ชมงานแสดงสนิคา้หรือการเขา้ร่วมบริการจับคูธุ่รกิจ ฯลฯ
• เม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมภายในงานของเรา;
• เม่ือสมัครรับจดหมายขา่ว;
• เม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมการตลาดอาท ิการแจกรางวัล แคมเปญทางการตลาด Telecall
หรือแบบสาํรวจ ฯลฯ

3. วัตถุประสงคใ์นการรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล
เม่ือคุณลงทะเบียนผา่น platform ตา่งๆ คุณจะไดรั้บอีเมลแจง้เก่ียวกับงานและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ เชน่ บัตรเขา้ชมอิเลก็ทรอนิกส ์การยืนยันเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจัดเตรียมไว ้ เราอาจแบง่ปัน
รายละเอียดของคุณกับสปอนเซอร์และพันธมิตรของเราซ่ึงอาจติดตอ่คุณเป็นครัง้คราว แตคุ่ณ
สามารถยกเลิกการสมัครรับขา่วสารทางอีเมลเหลา่น้ีไดทุ้กเม่ือ

วัตถุประสงคใ์นการรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล:
• เพ่ือจัดการและปรับปรุงขอ้มูลของคุณในฐานขอ้มูลของเรา;
• เพ่ือรับจดหมายขา่วอิเลก็ทรอนิกส ์(มีคาํแนะนําท่ีชัดเจนในการยกเลิกการรับขา่วสารท่ีชัดเจนดา้น
ลา่งของจดหมายขา่วทุกฉบับ);
• เพ่ือรับขอ้มูลการเขา้ร่วมโปรโมช่ันสง่เสริมการขายและกิจกรรมการตลาด ผา่นชอ่งทางออน
ไลน์และทางโทรศัพท์
• เพ่ือสื่อสารกับคุณเก่ียวกับการอัปเดตและความคืบหน้าของงานแสดงสนิคา้และกิจกรรมท่ีเราเช่ือวา่
จะเป็นประโยชน์แกคุ่ณหรือองคก์รของคุณ
• เพ่ือการทาํรายงานและ/หรือในการออกใบแจง้หน้ี

4. เราเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลแกบุ่คคลท่ีสามหรือไม?่
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ในบางครัง้เราอาจใชบ้ริการบุคคลท่ีสามในการใชข้อ้มูลของคุณตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ในขอ้ท่ี 3.
เชน่ เราอาจแบง่ปันขอ้มูลของคุณแกบ่ริษัทท่ีไดรั้บการแตง่ตัง้จากเราเพ่ือติอตอ่ประสานงานในการ
เขา้ร่วมงานของเรา ตัวแทนตา่งประเทศและสปอนเซอร์ของงาน พันธมิตรผูร่้วมกิจกรรมสง่เสริมการ
ขาย
อยา่งไรกดี็เราจะไมแ่บง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไมว่า่จะภายในหรือนอกประเทศไทย เวน้แตจ่ะ
ม่ันใจไดว้า่ขอ้มูลของคุณจะไดรั้บการคุม้ครองภายใตม้าตรการPDPA

5. ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณจะถูกเกบ็ไวน้านแคไ่หน?
เราจะยุติการเกบ็รักษาขอ้มูลสว่นบุคคลทันทีท่ีเจา้ของขอ้มุลแจง้ความจาํนง

6. เราใชคุ้กก้ีเพ่ือรวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลหรือไม?่
บริษัท ฯ อาจใชคุ้กก้ีเพ่ือชว่ยระบุและทาํความเขา้ใจผูเ้ย่ียมชมเวบ็ไซต ์ผูเ้ย่ียมชมท่ีไมต่อ้งการวาง
คุกก้ีในคอมพิวเตอร์ควรตัง้คา่เบราวเ์ซอร์ให้ปฏิเสธคุกก้ีกอ่นใชง้านเวบ็ไซตข์อง บริษัท ฯโดยมีขอ้
เสยีเปรียบท่ีคุณสมบัติบางประการของเวบ็ไซตก์วนิ อินเตอร์เทรด อาจทาํงานไมถู่กตอ้งหากไมมี่
คุกก้ี *คุณสามารถอา่นความเป็นสว่นตัวของคุกก้ีไดท่ี้น่ี ซอ่นลิงค์

7. เราจะปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณอยา่งไร?
บริษัท ฯ ใชม้าตรการรักษาความปลอดภัยในการเกบ็รักษาขอ้มูลของคุณดว้ยเจา้หน้าท่ีเฉพาะกิจ การ
ใชร้หัสผา่นท่ีรัดกุมและเทคโนโลยีในการรักษาความความปลอดภัยของขอ้มูลท่ีเหมาะสม อยา่งไรกดี็
แมว้า่จะพยายามอยา่งเตม็ท่ี บริษัท ฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบตอ่การใชข้อ้มูลดังกลา่ว โดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตและ/หรือจากความเสี่ยงท่ีมีอยูใ่นการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทัง้หมดได้

8. สทิธิของคุณภายใตพ้ระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (PDPA)
• สทิธ์ิในการเพิกถอนความยนิยอม
• สทิธ์ิท่ีจะทราบแหลง่ท่ีมาในการรวบรวมขอ้มูลของคุณ
• สทิธ์ิในการอัปเดตขอ้มูลท่ีไมถู่กตอ้ง
• สทิธ์ิในการเขา้ถึงและรับขอ้มูลของคุณ
• สทิธ์ิในการคัดคา้นการใชข้อ้มูลของคุณ
• สทิธ์ิในการลบขอ้มูล
โปรดทราบวา่หากคุณเพิกถอนความยนิยอม บริษัท ฯ จะไมส่ามารถให้บริการแกคุ่ณไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
และไมส่ามารถแจง้ขา่วสารและแคมเปญโปรโมช่ันตา่ง ๆ ท่ีอาจเป็นประโยชน์แกคุ่ณได้

9. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัว
บริษัท ฯ อาจเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวเป็นครัง้คราว จึงขอแนะนําให้ผูเ้ย่ียมชมเวบ็ไซ
ตต์รวจสอบเพ่ือดูวา่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวหรือไม ่การใชเ้วบ็ไซตน้ี์ตอ่ไปของ
คุณหลังจากการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีจะถือวา่คุณยอมรับการ
เปล่ียนแปลงดังกลา่ว

หากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการติดตอ่เจา้หน้าท่ี กรุณาสง่อีเมลมาท่ี info@kavinintertrade.co.th
พร้อมระบุวัตถุประสงคใ์นการติดตอ่และการระบุตัวตนของคุณ



Kavin Intertrade’s  Privacy Policy

Kavin Intertrade operates several websites, including www.kavinintertrade.co.th,
www.thailandcoffee.net, http://thailandfranchising.com, www.trafs.net,
www.aseanretailshow.com, http://www.aseancoldpharma.com and
http://www.aseanlogisticswarehouse.com/
Kavin Intertrade's policy respects your privacy regarding any information we
may collect while operating our websites.
1.            What kind of Personal Data do we collect?
Kavin Intertrade collects the following Personal Data through different channels,
for example:
•             Name;
•             Mailing addresses;
•             Email addresses;
•             Telephone numbers;
•             photos and videos;
•             Social Media Detail;
•             Investment level;
•             Organisation details;
•             Job position
 
2.            Where and when do we collect Personal Data?
Kavin Intertrade may collect, use and disclose the following data about you:
•             When you submit forms, whether online or hardcopy, relating to any of
our services such as booking an exhibition space or business matching service);
•             When registering to attend our events or exhibitions;
•             When subscribing to our mailing list;
•             When you respond to our marketing promotions, telemarketing
campaigns or research surveys.
 
3.            For what purposes do we collect, use and/or disclose Personal Data?
When you've registered for our events will receive email communications about
the event and other relevant events from the Kavin Intertrade Group, such as
your electronic entry ticket, workshop confirmations and important
announcements. Although we may share your details with our main sponsors
and partners who may contact you on rare occasions, you can unsubscribe from
any of these email communications at any time.
Where you give us consent:
•             To administer and update your records in our databases;
•             To send regular e-newsletters (clear instructions are included at the
bottom of every e-newsletter for easy un-subscribing at any point in time.);
•             For marketing, telemarketing and publicity purposes;
•             To communicate with you on any updates and progress of the
subscription/events you signed up for;
•             To manage and execute customer sweepstakes, marketing promotions
and contests;
•             For internal reporting and/or accounting purposes; and
•             Purposes incidental to each or all of the above.
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On occasion, we may use third-party service providers to assist us in using your
data as outlined above.
We may also contact you by any means of communication for which you have
given us contact details, including but not limited to via email, telephone
numbers, and post, to get your feedback or to provide you with information
which we believe could be of interest to you or your organisation;
4. Do we disclose Personal Data to third parties?
Yes, on occasion, we may use third-party agents and service providers to assist us
in using your Personal Data as outlined under "3. For what purposes do we
collect, use and/or disclose Personal Data". You consent to your personal data
use by continuing to browse our sites.
We will not transfer Personal Data within or outside Thailand unless it is ensured
that the Personal Data will be accorded a level of protection comparable to the
protection under the PDPA.
Kavin Intertrade  can essentially transfer personal data to the following third
parties: (https://www.thailandlab.com/privacy-policy/)
•             Companies that we co-organize an event with
•             Foreign representations of Kavin Intertrade (e.g. country agents)
•             Internally, for purposes of internal communication, supervision,
administration and for invoicing purposes
•             Service partners for accompanying services, insofar as the affected
person enquires about the corresponding services from Kavin Intertrade
•             With other third parties to facilitate business relationships if they are in
the best interest of the customers of Kavin Intertrade (e.g. Business
matchmaking).
5. For how long are we going to retain my Personal Data?
We will cease to retain personal data as soon as it is reasonable to assume that
the purpose of collecting such personal data is no longer being served by such
retention for legal or business purposes.
6. Are we using cookies to collect and use Personal Data?
Kavin Intertrade may use cookies to help identify and understand its website
visitors. Visitors who do not wish to have cookies placed on their computers
should set their browsers to refuse cookies before using Kavin Intertrade's
websites, with the drawback that certain features of Kavin Intertrade's websites
may not function properly without the aid of cookies. 
*You may read our Cookies Privacy here. ซอ่นล้ิงค์
7. How do we protect your Personal Data?
Kavin Intertrade implements various security measures to maintain the safety of
your submitted information, including Personal Data.
All electronic storage and transmission of personal data is secured and encrypted
with appropriate security technologies.
Although every reasonable effort has been made to ensure that your data will be
protected, Kavin Intertrade cannot be responsible for any unauthorised use or
misuse of such information and from risks inherent in all internet
communications.
Kavin Intertrade operates under the Thailand Personal Data Protection Act that
provides individuals with rights, such as:
•             The right to withdraw the consent
•             The right to know the source where we have collected your data



•             The right to have inaccurate data updated
•             The right to access and obtain your data
•             The right to object to the use of your data
•             The right to have data erased
Please note that if you withdraw your consent, Kavin Intertrade may not be able
to continue to provide you with products and services as well as information and
advertising of industry events staged by Kavin Intertrade.
Please get in touch with us via info@kavinintertrade.co.th should you wish to
have access to or seek to update, correct or withdraw the consent to collect and
use your Personal Data.
Your email should identify yourself and state which Personal Data and
information about its use and/or disclosure is requested.

● Privacy Policy Changes
Although most changes are likely to be minor, Kavin Intertrade may change its
Privacy Policy from time to time and at Kavin Intertrade's sole discretion.
Therefore, Kavin Intertrade encourages visitors to frequently check this page for
any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change
in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.


