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ประกาศทางกฎหมาย: โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Forever Living Products ใดๆก็ตาม (ต่อไปจากน้ีจะใช้ตัวย่อ “FLP”) ที่มีประกาศความเป็น 
ส่วนตัวน้ี คุณยอมรับและยินยอมตามแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวน้ี 

เราคือใคร 
FLP ซึ่งก่อตั้งขึ้นในป ี 2521 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองสกอตส์เดลรัฐแอริโซนาเป็นผูเ้พาะปลูก, ผู้ผลิต 
และผู้จัดจำหน่ายว่านหางจระเข้รายใหญ่ที่สุดในโลก FLP มีการดำเนินงานในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก 
มีการบูรณาการในแนวดิ่ง กล่าวคือมกีารควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแตก่ารเพาะปลูกไปจนถึงโรงงาน, การวิจยั 
และการพัฒนา, บรรจุภัณฑ,์ การขนส่ง, และการจัดจำหน่าย สายผลิตภัณฑท์ี่เป็นเอกลักษณข์อง FLP 
ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกดูดีขึ้นและรู้สึกดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FLP กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์: 
http://www.foreverliving.com 
 

เว็บไซตข์องฟอร์เอเวอร์ ประเทศไทย: https://foreverliving.co.th/ 
 

โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของเราเกี่ยว
กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ  

ข้อมูลที่คุณอาจให้กับเรา 
เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณที่คุณใหก้ับเราเพื่อให้เราสามารถมอบประสบ
การณ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี:้ 

• ชื่อเต็ม 

• ที่อยู่ 
• เบอร์โทรศัพท ์

• อีเมล 

• วันเกิด 

• ข้อมูลการชำระเงิน (เช่นข้อมูลบัตรเครดิต) 

• ข้อมูลบัญชีธนาคาร 
• หมายเลขประกันสังคม / หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี

• หมายเลขประจำตัวประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง 
• คำอธิบายส่วนบุคคล 

• ลายเซ็น 

• ชื่อคู่สมรส  

• ข้อมูลคู่สมรส  

• บันทึกการโทรติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า  
• ภาพถ่าย  

• ข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมซึ่งสามารถระบุตัวคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม  
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ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆและเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 
ธุรกิจเช่นเพื่อประมวลผลโบนัส ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อการดำเนินงานบางอย่าง: 

• สมัครเข้าร่วม FLP ในฐานะเจ้าของธุรกิจฟอร์เอเวอร์ (“FBO”) หรือลูกค้าแนะนำของฟอร์เอเวอร์  
(“FPC”) จากเว็บไซต ์FLP; 

• การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือส่งคำสั่งซื้อจากเว็บไซต ์FLP; 

• เข้าร่วมการแข่งขัน, การส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจ; 

• มีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมใดๆ ของเว็บไซต ์ FLP โดยมีส่วนร่วมในฟอรัมหรือส่งความคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ;์ 

• ส่งคำขอข้อมูลจากเว็บไซต ์FLP; 

• รายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต ์FLP หรือ 

• ยินยอมรับสื่อการตลาด 
 

FLP มีความภาคภูมิใจอย่างมากในการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐที่บังคับใช้และจะไม ่

เผยแพรข่้อมูลส่วนบุคคลของคุณใหก้ับบริษัทหรือผู้ขายภายนอก ยกเว้นเพื่อการอำนวยความสะดวกในการ 

ดำเนินธุรกิจหรือธุรกรรมทางการเงินในนามของคุณ 

 

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้กับบุคคลที่สาม ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ 
ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต ์FLP แต่ละครั้งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี:้ 

• ข้อมูลทางเทคนิค ประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ 
กับอินเทอร์เน็ต, ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, ประเภทเบราว์เซอร์และรุ่น, การตั้งค่าโซนเวลา, ประเภท 
และเวอร์ชั่นปลั๊กอินของเบราว์เซอร,์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม  

• ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณ ประกอบด้วยตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ตทั้งหมด (URL), พฤติกรรม 
ของคุณบนอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง, ระหว่างใช้งานและจากเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงวันที่และเวลา) 
ผลิตภัณฑ์ที่คุณดูหรือค้นหา, เวลาตอบสนองหน้าเว็บ, ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด,  ข้อมูลการ 
โต้ตอบผ่านหน้าเว็บ (เช่น การเลื่อน, การคลิก๊ และการเลื่อนเมาส)์,  วิธีการที่ใช้ในการออกจาก 
หน้าเว็บไซต์, หมายเลขโทรศัพท์ใดๆที่ใช้โทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้าของเราและที่อยู่อีเมลใดๆ 
ที่ใช้ติดต่อเรา 
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ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่นๆ 
เราอาจทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่สาม (รวมถึงตัวอย่างเช่นพันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้รับเหมาช่วงในการ 
บริการด้านเทคนิค, การชำระเงิน และการจัดส่ง, เครือข่ายโฆษณา, ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห,์ ผู้ให้ 
บริการข้อมูลการค้นหา) และอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการเหล่านี ้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อ 
เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการเหล่านี้และวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจจะใช้ข้อมูลนั้น 
 

คุ้กกี ้
คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยเว็บเบราวเ์ซอร์ของผู้ใช้ใน 

ขณะที่ผู้ใช้กำลังเรียกดูเพื่อจดจำข้อมูล (เช่นรายการที่เพิ่มในตะกร้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์) หรือบันทึก 

กิจกรรมการท่องเว็บของผู้ใช ้
 
ตัวเลือก “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี ้
ใหม,่ วิธีให้เบราว์เซอร์แจ้งเตือนคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม ่หรือวิธีปิดการใช้งานคุกกี้โดยสิ้นเชิง นอกจากนี ้
คุณสามารถปิดใช้งานหรือลบข้อมูลที่คล้ายกันซึ่งใช้โดยโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์เช่นคุกกี้แฟลช 
โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมเสริมหรือเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ผลิต 
 
เนื่องจากคุกกี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์สำคัญๆของ FLP ได้เราจึงแนะนำให้คุณเปิดทิ้งไว ้

 

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช,้  FBO หรือลูกค้าของเราเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเราและเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจการขาย 
ข้อมูลให้ผู้อื่น เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างและกับบริษัทรายย่อยเท่านั้น คุณยอมรับ 
ว่าเรามีสิทธิท์ี่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราดังต่อ
ไปนีแ้ละในสถานการณ์ต่อไปนี:้ 

• การเปิดเผยข้อมูลภายใน: เราจำเป็นต้องจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของคุณภายในหน่วยงานธุรกิจ 
ของเราตามความจำเป็นเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเราอย่างมีประสิทธิภาพ 

• จุดประสงค์ทางธุรกิจ: ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ำกัดอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลอื่นทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของหรือ 
พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสทางธุรกิจ FLP (ตัวอย่างเช่น ชื่อเต็มของคุณและสถานะ FBO 
ปัจจุบันซึ่งอาจปรากฏในรายงานการรับรู้หรือทำให้สามารถเข้าถึงไดแ้ก่ FBO หากคุณอยู่ในรายชื่อ 
ดาวน์ไลนห์รืออัพไลน์ของพวกเขา) หากคุณยุติการเป็นผู้แทนจำหน่ายของคุณ ข้อมูลนีจ้ะถูกลบและ 
จะไม่ถูกแบ่งปันอีกต่อไป 
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• ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: เราจ้างบริษัทและบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างอาจรวม 
ถึงการส่งไปรษณีย์และอีเมล, การลบข้อมูลซ้ำๆออกจากรายชื่อลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูล, การให ้
ความช่วยเหลือด้านการตลาด, การให้ผลลัพธ์การค้นหาและลิงก,์ การประมวลผลการชำระเงินด้วย 
บัตรเครดิต และการให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระผูกพันตามสัญญา 

• ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย: FLP ไม่เคยขาย, แลกเปลี่ยนหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ 
บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ในบางครั้ง FLP อาจส่งข้อเสนอและ 
สื่อส่งเสริมการขายให้คุณเพื่อที่จะ (1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆที ่FLP มีนำเสนอซึ่งม ี
ความใกล้เคียงกับสิ่งทีคุ่ณซื้อและสอบถามเกี่ยวกับหรือ (2) เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลการ 
เปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการของเรา  บุคคลมีอิสระที่จะยกเลิกข้อเสนอส่งเสริมการขายเหล่านี้ได ้
ตลอดเวลาบนเว็บไซต,์ การส่งอีเมลโดยติดต่อสำนักงานใหญข่องเราทางโทรศัพท์ที ่1-888-440-
ALOE (2563) หรือติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของประเทศไทยที ่+66 (0) 2 258 0842-3 

• การคุ้มครองของ FLP และอื่นๆ: เราเปิดเผยข้อมูลบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เมื่อเราเชื่อว่า 
การเปิดเผยนั้นเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในการบังคับใชห้รือปรับใช้กับเงื่อนไขการใช้งาน 
ของเราและข้อตกลงอื่นๆ หรือปกป้องสิทธิ,์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ FLP, ลูกค้าของเรา 
หรือผู้อื่นซึ่งอาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมลูกับบริษัทและองค์กรอื่นๆเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต อย่างไรก็ตามแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่รวมถึงการขาย, ให้เช่า, แบ่งปันหรือเปิดเผย 
ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นการละเมิดข้อผูกพัน
ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี ้

• ด้วยความยินยอมของคุณ: นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลเกี่ยว 
กับคุณอาจถูกส่งไปยังบุคคลที่สามอื่นๆ และคุณจะมีโอกาสเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล 

 

แหล่งทีเ่ราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  
ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกโอนไปยังและเก็บไว้ที่ปลายทางในสหรฐัอเมริกานอกเขตเศรษฐกิจยุโรป 
(“EEA”) มันจะถูกประมวลผลโดยพนักงานที่ทำงานนอก EEA ซึ่งทำงานโดยหน่วยงาน FLP ของเราอย่าง 
น้อยหนึ่งแห่งซึ่งรวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ, การประมวลผลรายละเอียด 
การชำระเงินของคุณ และการให้บริการสนับสนุนโดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีซ่ึ่งคุณตกลงที่จะถ่าย 
โอน, จัดเก็บหรือการประมวลผล 
 
เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า (1) ข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัต ิ
อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และ (2) ว่าบันทึกที่มีข้อมูลของคุณจะถูกเกบ็ไว้ 
หรือถูกทำลายตามนโยบาย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้บริการตามที ่
คุณได้ทำการร้องขอและอื่นๆจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจที่หลากหลาย  เหล่านี้อาจ 
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รวมถึงระยะเวลาการเก็บรักษา (1) ทีไ่ด้รับคำสั่งจากกฎหมายสัญญาหรือข้อผูกพันที่คล้ายกันทีใ่ช้บังคับ 
กับการดำเนินธุรกิจของเรา (2) สำหรับการรักษา, แก้ไข, ปกป้องหรือบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย/สัญญา 
ของเราหรือ (3) จำเป็นในการรักษาบันทึกทางธุรกิจและการเงินที่เพียงพอและถูกต้อง 
 
ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย เราจะคงไว้ซึ่งโปรแกรมและความปลอดภัย 
และการควบคุมที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ธุรกรรมการชำระเงินใดๆก็ตามจะถูกเข้ารหัสโดยใช้ 
เทคโนโลย ี Secure Sockets Layer (SSL) เราปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอุตสาหกรรม 
บัตรชำระเงิน (PCI DSS) ในการจัดการข้อมูลบัตรเครดิต ในกรณีที่เราให้รหัสผ่านแก่คุณ (หรือที่คุณเลือก) 
ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไวเ้ป็น 
ความลับ เราขอให้คุณไม่แบ่งปันรหัสผ่านกับทุกคน อย่าลืมออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดการใช้งานคอมพิวเตอร ์
ที่ใช้งานร่วมกัน 
 
น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณแ์ม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปก
ป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต ์
ของเรา การส่งสัญญาณใดๆถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมลูของคุณแล้วเราจะใช้ขั้นตอน 
และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

การเข้าถึง การควบคุม และสิทธิ์ของคุณ 
หากคุณสร้างบัญชีระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณสามารถเรียกด,ู อัปเดต และลบข้อมูลบางอย่างเกี่ยว 
กับตัวคุณและการโต้ตอบของคุณกับ FLP หากคุณมีหมายเลขยืนยันคำสัง่ซื้อ คุณอาจสามารถเปลี่ยนและ 
อัปเดตคำสั่งซื้อของคุณได ้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงหรืออัปเดตข้อมูลของคุณได้คุณสามารถติดต่อ FLP 
เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา 
 
หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลหรือพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ โปรดแจ้งใหเ้รา 
ทราบโดยใช้ข้อมูลการติดต่อใดๆ ในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี ้เราอาจขอให้คุณระบุ 
รูปแบบการระบุตัวตนที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ สิทธิ์ของคุณมีดังนี:้ 

• สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ 

• สิทธิ์ในการแก้ไข, นำออก, ลบออก, จำกัด , คัดค้าน  

• สิทธิ์ในการถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได ้ 

• สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล  

• สิทธิ์ในการทราบผลที่ตามมาจากการที่คุณไม่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นได ้

• สิทธิที่จะได้ไม่ต้องมีการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการประมวลผลอัตโนมัต ิ
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หากคุณทำการยื่นการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ ์
หรือบริการที่คุณซื้อคำขอนั้นจะได้รับการตอบรับในส่วนทีข่้อมูลเหล่านั้นไม่จำเป็นสำหรับบริการที่ซื้อหรือ 
ต้องการท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเราหรือข้อกำหนดในการเก็บบันทึกทาง 
กฎหมายหรือสัญญา 

นโยบายข้อมูลออนไลน์ของเด็ก  
FLP ไมไ่ด้มีเจตนาจะให้เว็บไซต์ของเราถูกใช้โดยบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ป ี เราไม่ไดม้ีจุดประสงค ์
ในการทำการตลาดหรือรวบรวมข้อมูลจากใครก็ตามที่อาจมีอายุต่ำกว่า 18 ป ี และไม่มีข้อมูลใดที่ถูกเก็บไว ้
บนหน้าเว็บของเรา (รวมถึงแต่ไมจ่ำกัดเพียงการลงทะเบียน, การสั่งซื้อ, การยกเลิกการสื่อสารทางการ 
ตลาดและการร้องขอการติดต่อ) ทีม่ีจุดมุ่งหมายหรือควรใช้โดยบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ป ี

ข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไป 
FLP มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกคา้ที่ยอดเยี่ยม, ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเคารพความเป็นส่วนตัว 
ของคุณ หากคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และเชื่อว่าเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ของคุณภายใตก้ฎการป้องกันข้อมูลทั่วไป (GDPR) และคุณมีคำถาม, มีข้อสงสัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการ 
ข้อมูลส่วนบคุคลของ FLP หรือวิธีที ่ FLP จัดการกับการร้องเรียนหรือการร้องขอคุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียน 
ต่อหน่วยงานกำกับดูแล 
 
โปรดไปที่ลิงค์นี้เพื่อค้นหาหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสมที่สุดในประเทศ EEA ในท้องถิ่นของคุณ: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

พ.ร.บ.ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย  
สิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึงหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล: คุณอาจมีสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติความเป็น 
ส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย FLP 
หรือการเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการทำสิ่งเหล่านีโ้ปรดติดต่อเรา โดยบริการบาง 
อย่าง อาจถูกจำกัดหรือไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกข้อมูลของคุณ 
 
ไมม่ีการขายข้อมูลส่วนบุคคล: ในช่วงสิบสองเดือนก่อนวันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช ้ FLP 
ไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของผู้บริโภค เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านั้นถูกกำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัต ิ
ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครัฐแคลิฟอร์เนีย 
 

ไม่มีการเลือกปฏิบัต:ิ FLP จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้บริโภคใดๆสำหรับการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติความ 
เป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย 
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ติดต่อเรา  
หากคุณมีคำถาม, ความกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อ 
เราได้ที ่privacy@foreverliving.com หรอืโทร 1-888-440-ALOE (2563) 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา  
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง 
ประกาศความเป็นส่วนตัวของเราเราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปยังประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และ
สถานที่อื่นๆ ที่เราเล่งเห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลที่เรารวบรวม, วิธีที่เราใช้และภายใต ้
สถานการณ์ใดๆทีเ่ราเปิดเผยมัน หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประกาศความเป็นส่วนตัวนี ้
เราจะแจ้งให้คุณทราบที่นี,่ ทางอีเมล หรือโดยการแจ้งให้ทราบในหน้าแรกบนเว็บไซตข์องเราห 

 

 
 


