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Privacy Policy 
Last Revised: 22nd July 2020 

KOI Thé Singapore 
This KOI Thé Singapore Privacy Policy describes KOI Thé Singapore Pte. Ltd., use and disclose 
personal information of customers collected through our websites and online services, 
including koithe.com, KOI Thé Singapore Mobile Application, and other KOI Thé Singapore 
owned or operated websites and online services that link to this policy, through our programs 
and in our physical KOI Thé stores. This Policy does not apply to websites and services that 
display or link to different privacy statements.  

● We may automatically collect online information when you visit our website. If you 
have registered as a member and agreed to receive e-mail or similar messaging 
applications from us, we may use your information to send you our marketing 
promotions and exclusive member events; for better understanding of our members, 
we may use the information to do data analysis, research and customer service 
improvement.  

● We take responsibility to secure your personal information, however, we may share it 
in limited ways with our parent company, promotion cooperative partners and card 
service providers. 

● We shall also not be liable for any direct, incidental or consequential damage or loss 
suffered by you that may result from the collection, use, disclosure and/or 
processing of your Personal Data, including but not limited to any loss of, or any 
inability to retrieve, any Personal Data, howsoever caused, or any inaccuracy in the 
Personal Data presented, used or transmitted whether over the internet or any public 
network may be subject to loss, interception and misuse. 
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KOI Thé Malaysia 

This KOI Thé Malaysia Privacy Policy ("Policy") describes KOI Café Malaysia Sdn. Bhd., (referred to as " KOI 
Thé Malaysia" below) use and disclose personal information of customers collected through our websites 
and online services, including koithe.com, KOI Thé Malaysia Mobile Application, and other KOI Thé Malaysia 
owned or operated websites and online services that link to this policy (collectively, the “Sites”), through 
our programs and in our physical KOI Thé stores ("Services"). This Policy does not apply to websites and 
services that display or link to different privacy statements. Websites and services co-branded with other 
partners may display or link to a joint privacy statement or separate privacy statements of our partners in 
addition to our Policy. By accessing the Sites or utilising the Services, you hereby voluntarily consent to the 
use and collection of your information, including your personal information, personal preferences, any 
information of others provided by you, in the manner described in this Policy. Without limiting the 
generality of the foregoing, you authorise KOI Thé Malaysia to transmit your information outside Malaysia in 
the manner and for the purposes described in this Policy. 

What Type of Information Does KOI Thé Malaysia Collect? 

Personal Information that may be collected by KOI Thé Malaysia may include: 
• Name, identity card number/ passport number, postal address, phone number, and e-mail address. 
• Financial account information, such as credit card number and other payment information. 

We may also collect information about you or others as you provided such as: 
o If you create an account - your username, password, your birthday, gender, e-mail address and 

mobile phone number. 
o If you buy goods at our stores or through our programs or otherwise - what you buy, where you buy, 

how frequently you buy, rewards you earn, and rewards you redeem. 
o If you use our mobile applications - information such as your device ID, your transactions including 

possible loading value to your account, redeeming any value, balance transfer, balance enquiries, 
your location and stores near you and visited by you may be collected. 

o If you take a survey or interact with us in various other ways - demographics information, your 
comments, feedback, questions or suggestions, and information about subjects that may interest 
you. 

Automatic data collection via Cookies and Web Beacons 
We may automatically collect online use information when you visit our Sites. This information may include 
information about your Internet service provider, your operating system, browser type, domain name, 
Internet protocol (IP) address, your access times, the website that referred you to us, the Web pages you 
request, and the date and time of those requests. Our collection of online use information may involve the 
use of cookies and Web beacons. Cookies are small data files stored on your hard drive by a website. Among 
other things, cookies help us improve our Sites and your experience. We use cookies to see which areas and 
features are popular and to count visits to our Sites. Web beacons are electronic images that may be used 
on our Sites or in our emails. We use Web beacons to deliver cookies, count visits, understand usage and 
campaign effectiveness and to tell if an email has been opened and acted upon. We may also use Local 
Shared Objects (Flash cookies).  

KOI Thé Malaysia may also collect aggregated data or anonymized data that does not directly identify you. 
We may combine information we collect about you with information we receive from third parties. 

How Does KOI Thé Malaysia Use Information About You and Others that you provided? 
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KOI Thé Malaysia may use information about you or others that you have provided on your own volition for 
purposes described in this Policy or disclosed to you on our Sites or with our Services. For example, we may 
use information about you or others that you provided to: 

• Process and manage your purchase and use of KOI Thé Malaysia products and services, including your 
accounts and program participation, your use of the Sites. 

• Respond to your customer service inquiries, post your comments or statements on any blog or other 
online forum maintained on our Sites, or take other actions in response to your inquiries or other Site 
activities. 

• Create personalized promotions by combining your personal information with non-personal 
information about you, such as the amounts and types of purchases you make or any benefits you 
receive through our programs. 

• Communicate with you about your orders or purchases, your services, accounts and program 
participation, a contest or sweepstakes you have entered, and your requests for information. 

• Communicate with you about our brands, products, events or other promotional purposes, including 
co-branded offers and affiliate and partner offers in relation to food and beverage and catering 
services. 

• For internal operations, including troubleshooting, data analysis, testing, research and service 
improvement. 

• The data that we collect from you may be transferred to, and stored at, a destination outside 
Malaysia. By submitting your information and accessing the Sites, you consent and agree to such 
transfers. 

Does KOI Thé Malaysia Share Personal Information or Information of Others that you provided with 
Third Parties? 
KOI Thé Malaysia shares your personal information or information of others that you provided in limited 
ways. 
• We may share personal information about you with others with your consent. 
• We may share information with KOI Thé Worldwide and our parent and other affiliated companies. 
• We may also share information with companies that provide support services to us (such as credit card 

processors or other payment services providers, mailing houses or website hosts) and that help us 
market our products and services (such as email vendors). These companies may use information about 
you to perform their functions on our behalf. 

• We may disclose specific information (i) upon lawful request, in response to legal process, and when 
required to comply with laws, (ii) to enforce our agreements, with you, our corporate policies, and 
terms of use relating to your use of KOI Thé Malaysia products and services through the Sites or the 
Services, or (iii) to protect the rights, property or safety of KOI Thé Malaysia and affiliates, KOI Thé 
Worldwide and our employees, agents, customers, and others but only when it is reasonable to do so. 

• If you participate in any blog or other online forum on our Sites, any personal information that you post 
on our Sites may be shared with other forum participants and Site visitors. 

• In the event of a merger, acquisition, financing, or sale of assets or any other situation involving the 
transfer of some or all of our business assets, KOI Thé Malaysia may disclose customers statistics to 
those involved in the negotiation or personal information after the transfer. 
We may also share aggregated or anonymized information that does not directly identify you. 

Service Providers 
We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons: 

• To facilitate our Service; 
• To provide the Service on our behalf; 
• To perform Service-related services; or 



 
 

KOI CAFÉ GROUP (S) PTE LTD  

• To assist us in analyzing how our Service is used. 
We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. 
The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to 
disclose or use the information for any other purpose. 

How is Personal Information Secured? 
KOI Thé Malaysia takes reasonable steps to maintain appropriate physical, technical and administrative 
security to help prevent loss, misuse, unauthorized access, disclosure or modification of personal 
information. 

While we take these reasonable efforts to safeguard your personal information and information of others 
that you provided, no system or transmission of data over the Internet or any other public network can be 
guaranteed to be 100% secure. 

Privacy Policy Updates 
We may update this privacy policy from time to time. When we do so, we will post the new privacy policy 
on this page and change the date at the top of the policy. 

We encourage you to check the date of our privacy policy when you visit this Site for any updates or 
changes. We will notify you of any modified versions of the privacy policy that might materially affect the 
way we use or disclose your personal information or information of others that you provided. 

Questions and Feedback 
We welcome your questions, comments and concerns about privacy. 
KOI Thé Malaysia Customer Relations can be contacted online, at malaysia@koicafe.com or 03-79719088 
(Our Customer Relations Team is available from Mondays to Fridays, 10am to 5pm.) 

KOI Thé Vietnam 

Điều khoản & Điều kiện của Thẻ thành viên KOI Thé 

Thẻ thành viên KOI Thé được ban hành bởi CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ VIỆT NAM và thẻ chỉ được sử dụng tại tất 
cả cửa hàng thuộc phạm vi Việt Nam. Để đăng ký thẻ thành viên, bạn vui lòng truy cập trang web chính thức của KOI 
Thé, đồng ý những điều khoản và điều kiện được ban hành bởi CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ VIỆT NAM, và thực hiện 
thao tác đăng ký tại trang web. Trong quá trình đăng ký, KOI Thé có toàn quyền yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá 
nhân.  
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KOI Thé Thailand 
This KOI Thé Privacy Policy ("Policy") describes details and how KOI THE (Thailand) Co., Ltd. 
and its parents and other affiliated companies (collectively "KOI Thé") collects, uses discloses 
and/or cross-border transfer personal information of our customers.  

This Policy applies to the Personal Information of (1) our individual clients or customers, and 
(2) employees, personnel, officers, representatives, shareholders, authorized persons, 
members of the board of directors, contact persons, agents, and other natural persons in 
connection with our corporate clients or customers, which KOI Thé collects through our 
websites, mobile applications, and online services (collectively, the "Sites"), or through our 
programs, our physical stores, or marketing events ("Services"), or any other activities that 
owned or operate by KOI Thé.  

This Policy does not apply to websites and services that display or link to different privacy 
statements. Websites and services co-branded with other partners may display or link to a 
joint privacy statement or separate privacy statements of our partners in addition to our 
Policy.  

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของโคอิ เตะฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงรายละ
เอียดและวิธีการที่ บริษัท โคอิ เตะ  (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทแม่รวมถึง
บริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “โคอิ เตะ”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการของโคอิ เตะ ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ (2) พนักงาน บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และ
บุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของโคอิ เตะ ที่เป็นนิ
ติบุคคล ซึ่งโคอิ เตะ ได้เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปก
รณ์เคลื่อนที่ และบริการออนไลน์ (รวมเรียกว่า “ไซต์”) หรือผ่านโปรแกรม ร้าน
ค้า การจัดกิจกรรม (รวมเรียกว่า “บริการ”) หรือวิธีการทำกิจกรรมใด ๆ ที่โคอิ 
เตะ เป็นเจ้าของหรือดำเนินการดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม นโยบายฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับกับไซต์หรือบริการใด ๆ ที่อ้างอิง
ถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น ๆ และในกรณีที่เป็นไซต์หรือบริการที่โคอิ 
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เตะ เป็นเจ้าของร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ ไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจอ้างอิงถึงน
โยบายความเป็นส่วนตัวร่วมกันระหว่างโคอิ เตะ และคู่ค้าทางธุรกิจรายดัง
กล่าว หรืออ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าทางธุรกิจอีกฉบับแยก
ต่างหากจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของโคอิ เตะ 

Information collection  

Personal information which identifies you, either directly or indirectly, as an individual (the 
"Personal Information") that may be collected by KOI Thé may include: 

• Title, name, surname, gender, nationality, postal address, phone number, and e-mail 
address. 

• Financial account information, such as credit or debit card number and other payment 
information. 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในฐานะตัว
บุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมโดยโคอิ เตะ อาจรวมถึง: 
• คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่

อีเมล 
• ข้อมูลบัญชีทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และข้อ

มูลการชำระเงินอื่น ๆ 

We may also collect additional information about you such as: 

• If you create an account - your username, password, your city of birth, your birthday, 
gender, nationality and mobile phone number. 

• If you buy goods at our stores or through our programmes or otherwise – how much you 
buy, where you buy, how frequently you buy, rewards you earn, and reward you 
redeem. 

• If you register any KOI Thé Card – the card number, card transactions, including 
activating the KOI Thé Card, loading value to the KOI Thé Card, redeeming any value, 
balance transfer, balance enquiries. 

• If you take a survey or interact with us in various other ways - demographics 
information, your comments, feedback, questions or suggestions, and information 
about subjects that may interest you. 
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We may automatically collect online use information when you visit our Sites or use our 
Services. This information may include information about your Internet service provider, your 
operating system, browser type, domain name, Internet protocol (IP) address, your access 
times, the website that referred you to us, the Web pages you request, and the date and time 
of those requests. Our collection of online use information may involve the use of cookies and 
Web beacons. Cookies are small data files stored on your hard drive by a website. Among 
other things, cookies help us improve our Sites and your experience. We use cookies to see 
which areas and features are popular and to count visits to our Sites. Web beacons are 
electronic images that may be used on our Sites or in our emails. We use Web beacons to 
deliver cookies, count visits, understand usage and campaign effectiveness and to tell if an 
email has been opened and acted upon.  

KOI Thé may also collect aggregated data or anonymized data that does not directly identify 
you. We may combine information we collect about you with information we receive from 
third parties. 

In some instances, KOI Thé may combine other information with Personal Information.   If 
other information is combined with Personal Information or if other information is used to 
identify an individual, such information will be treated by us as Personal Information.. 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่โคอิ เตะ อาจเก็บรวบรวมเพิ่มเติม 

• หากท่านสร้างบัญชี - ชื่อผู้ใช้ของท่าน รหัสผ่าน เมืองที่ท่านเกิด วันเกิด
ของท่าน เพศ สัญชาติ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

• หากท่านซื้อสินค้า ณ ร้านค้าของโคอิ เตะ หรือผ่านทางโปรแกรมหรือวิธี
การอื่นใด –ท่านซื้อเป็นจำนวนเงินเท่าใด ท่านซื้อที่ใด ท่านซื้อบ่อยเพียง
ใด รางวัลที่ท่านได้รับ และรางวัลที่ท่านใช้สิทธิแลกรับ 

• หากท่านลงทะเบียนบัตรโคอิ เตะใด ๆ - เลขที่บัตร ธุรกรรมของบัตร 
รวมถึงการเปิดใช้งานบัตรโคอิ เตะ มูลค่าที่เติมในบัตรโคอิ เตะ  มูลค่า
การแลกรับสิทธิ การโอนยอดเงินคงเหลือ การสอบถามยอดเงินคงเหลือ 

• หากท่านทำแบบสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโคอิ เตะ ในทางอื่นใด - 
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อคิดเห็น  
คำติชม คำถาม หรือคำแนะนำของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ท่า
นอาจสนใจ  

โคอิ เตะ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้า
ชมไซต์หรือใช้บริการของโคอิ เตะ   
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน 
ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขระบุตัว
ตนคอมพิวเตอร์ (IP) เวลาที่ท่านเข้าใช้ เว็บไซต์ที่แนะนำท่านให้กับโคอิ เตะ  
หน้าเว็บเพจที่ท่านเปิด รวมถึงวันที่และเวลาในการเปิดหน้าเว็บเพจดังกล่าว 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ออนไลน์ของโคอิ เตะ อาจมีการใช้คุกกี้ 
(cookies) และเว็บบีคอน (web beacon) ทั้งนี้ คุกกี้คือบรรดาไฟล์ข้อมูลขนาด
เล็กที่ถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บไซต์ คุกกี้นั้นช่วยโคอิ เตะ 
ในการพัฒนาไซต์ของโคอิ เตะ และประสบการณ์ของท่าน เพราะ โคอิ เตะ ใช้
คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาพื้นที่และคุณสมบัติการใช้งานใดที่ได้รับ
ความนิยม และเพื่อนับจำนวนการเข้าชมไซต์ของโคอิ เตะ  เว็บบีคอนเป็นภา
พอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจถูกใช้บนบรรดาไซต์ของโคอิ เตะ  หรือในบรรดาอีเมล
ของโคอิ เตะ  โคอิ เตะ ใช้เว็บบีคอนในการส่งคุกกี้ นับจำนวนการเข้าชม 
ทำความเข้าใจการใช้งาน และความมีประสิทธิภาพของแคมเปญ และเพื่อแจ้ง
เตือนเมื่อมีอีเมลถูกเปิดขึ้นและมีการดำเนินการบนอีเมลนั้น 

โคอิ เตะ อาจจัดเก็บข้อมูลรวม หรือข้อมูลนิรนามที่ไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง 
และโคอิ เตะ อาจรวมข้อมูลที่โคอิ เตะ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเข้ากับข้อมูลที่
ได้รับจากบุคคลภายนอก 

ในบางกรณี โคอิ เตะอาจรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูล
อื่น ๆ ได้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว หรือหากข้อมูลอื่น ๆ ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนขอ
งบุคคล โคอิ เตะ จะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล 

Personal Information related to third parties  

If you provide the Personal Information of any third party (such as your spouse and children) 
to us, e.g. their name, family name, email address, and telephone number, you should ensure 
that you have the authority to do so and to permit us to use the Personal Information in 
accordance with this Policy. You are also responsible for notifying the third party of this Policy 
and, if required, obtaining consent from the third party. 

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของ
คุณ) เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น 
ท่านต้องมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีอำนาจอนุญาตให้โคอิ 
เตะ มีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่
สามที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) 
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Personal Information of minors, quasi-incompetent persons and incompetent persons 

Generally KOI Thé may do not knowingly collect Personal Information from minors (those who 
have not reach the legal age (20 years of age or by marriage)) without their parental consent 
(except those allow by law) when it is required, or from quasi-incompetent persons and 
incompetent persons without their legal guardian's consent. If you are a minor, quasi-
incompetent or incompetent person and wish to engage in a relationship with us, you must 
obtain the consent from your parent or legal guardian prior providing us with your Personal 
Information.  

If KOI Thé learn that KOI Thé have unintentionally collected Personal Information from any 
minor without parental consent (except those allow by law), or from quasi-incompetent 
person or incompetent person without their legal guardians' consent, KOI Thé will 
immediately stop using such personal information delete it, except the case that KOI Thé is 
authorized to using such Personal Information by relying on other legal bases apart from 
consent. 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความ
สามารถ 

โดยทั่วไป โคอิ เตะ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะโดยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส) โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาต) 
หรือเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย หากท่านเป็น
ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีนิติ
สัมพันธ์กับโคอิ เตะ  ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้
อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่า
นกับโคอิ เตะ  
หากโคอิ เตะ ทราบว่าโคอิ เตะ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนา
จากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง (เว้นแต่เป็นกรณี
ที่กฎหมายอนุญาต) หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความ
สามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย โคอิ เตะ จะยุติ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที เว้นแต่โคอิ 
เตะ จะมีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐาน
ทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม  
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Use of Personal Information  

KOI Thé may collect, use or disclose your Personal Information insofar as this is necessary to 
perform the contract for the provision of the Services, or to improve our Services, in 
accordance with the criteria set out by this Policy, unless you have consented to further 
processing of your Personal Information.  

We collect, use, or disclose your Personal Information to the extent permitted or required 
under applicable law, for the following purposes: 

• Process and manage your purchase and use of KOI Thé products and services, including 
your accounts and program participation, your use of the Sites. 

• Respond to your customer service inquiries, post your comments or statements on any 
blog or other online forum maintained on our Sites, or take other actions in response 
to your inquiries or other Site activities. 

• Create personalized promotions by combining your Personal Information with non-
personal information about you, such as the amounts and types of purchases you make 
or any benefits you receive through our programs. 

• Communicate with you by post, telephone, email and SMS about your orders or 
purchases, your services, accounts and programme participation, a contest or 
sweepstakes you have entered, and your requests for information. 

• Communicate with you by post, telephone, email and SMS about our brands, products, 
events or other promotional purposes, including co-branded offers and affiliate and 
partner offers. 

• Request feedback or participation in surveys, conduct market research and/or analysis 
for statistical, profiling or other purposes for us to review, develop and improve the 
quality of our Services, and test and improve our systems, and prevent the misuse or 
improper use of our Services. 

• Enforcing our legal or contractual rights which you have with us including, but not 
limited to, recovering any and all amounts owed to us 

• Security monitoring, such as authentication, usage controls, monitoring of system, access 
control, etc. 

• To comply with obligations imposed by any applicable law. 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

โคอิ เตะอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเฉพาะ
มีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาเพื่อเป้าหมายในการให้บริการแก่
ท่านหรือพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบาย
ส่วนบุคคลฉบับนี้ เว้นแต่ท่านได้ให้ความยินยอมให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม
กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   



 
 

KOI CAFÉ GROUP (S) PTE LTD  

ทั้งนี้ โคอิ เตะ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน
ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประ
สงค์ต่อไปนี้ 

• ดำเนินการและจัดการการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของโคอิ เตะ
ให้แก่ท่าน รวมถึงการจัดการบัญชีของท่าน การเข้าร่วมโปรแกรมของ
ท่าน และการใช้งานไซต์ของท่าน 

• ตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งคำแนะนำหรือข้อความ
ของท่านบนบล็อกหรือบนพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ บนไซต์ของโคอิ เตะ  หรือ
กระทำการใดเพื่อตอบสนองการสอบถามหรือกิจกรรมอื่นใดของท่านบน
ไซต์ของโคอิ เตะ  

• สร้างรายการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคลโดยรวมข้อมูลส่วนบุคคลกับ
ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น จำนวนและประเภทของการ
ซื้อของท่าน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านโปรแกรมของโคอิ 
เตะ  

• สื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทร
ศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการซื้อ บริการของท่าน การจัดการบัญชี การ
เข้าร่วมโปรแกรม การแข่งขันหรือการชิงโชคที่ท่านได้เข้าร่วม และการ
ขอข้อมูลของท่าน 

• สื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทร
ศัพท์ เกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์กิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ในการส่ง
เสริมการขายอื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอของแบรนด์ร่วม และข้อเสนอของ
บริษัทในเครือและหุ้นส่วน 

• ขอคำติชมหรือเข้าทำแบบสำรวจ วิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะห์เพื่อวัตถุ
ประสงค์ในทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นเพื่อเป้า
หมายในการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของบริการของโคอิ 
เตะ  และทดสอบและพัฒนาระบบของโคอิ เตะ  รวมถึงป้องกันการใช้
บริการของโคอิ เตะ ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

• เพื่อการบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ท่านมีต่อโคอิ เตะ  ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่
ท่านติดค้างต่อโคอิ เตะ  
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• เพื่อการติดตามตรวจสอบความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวบุคคล การ
ควบคุมการใช้งาน การตรวจสอบระบบ การบันทึกการเข้าถึงระบบ 
เป็นต้น 

• เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

Sharing Information 

KOI Thé shares your Personal Information to others in limited ways as follows : 

• We may share your Personal Information with others with your consent. 

• We may share your Personal Information with our parent and other affiliated 
companies. 

• We may share your Personal Information with our business partners. 

• We may also share your Personal Information with entities that provide support 
services to us (such as credit card processors or other payment services providers, 
mailing houses or website hosts, IT service provider, data analytic providers) and 
entities that help us market our products and services (such as email vendors, survey, 
marketing and/or communication representative,). These companies may use your 
Personal Information to perform their functions on our behalf. 

• We may disclose specific information (i) upon lawful request, in response to legal 
process, and when required to comply with laws, (ii) to enforce our agreements, 
corporate policies, and terms of use or (iii) to protect the rights, property or safety of 
KOI Thé , our employees, agents, customers, and others. 

• If you participate in any blog or other online forum on our Sites, any Personal 
Information that you post on our Sites may be shared with other forum participants 
and Site visitors. 

• In the event of a merger, acquisition, financing, or sale of assets or any other situation 
involving the transfer of some or all of our business assets, KOI Thé may disclose your 
Personal Information to those involved in the negotiation or transfer. 

KOI Thé will only provide your Personal Information to others only that is necessary for them 
to know. KOI Thé will ask them not to use your Personal Information for any other purposes, 
and will take steps to ensure that such person will keep your Personal Information secure, 
such as confidentiality arrangements or other appropriate security measures as required by 
law. 

การแบ่งปันข้อมูล 

โคอิ เตะอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นเฉพาะในกรณีดัง
ต่อไปนี้ : 

• บุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอม 
• บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของโคอิ เตะ  
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• พันธมิตรทางธุรกิจของโคอิ เตะ  
• ผู้ที่ให้บริการสนับสนุนแก่โคอิ เตะ  (เช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้

ให้บริการการชำระเงินอื่น ๆ บริการรับส่งจดหมาย หรือผู้ให้บริการเว็บ
ไซต์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์) และผู้ที่
ช่วยโคอิ เตะ ทำการตลาดให้กับบรรดาผลิตภัณฑ์และบริการของโคอิ 
เตะ  (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล ตัวแทนการสำรวจ ตัวแทนด้านการตลาด สื่อ
โฆษณา และการสื่อสาร) บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในการปฏิบัติงานในนามของโคอิ เตะ  

• โคอิ เตะ อาจเปิดเผยข้อมูลจำเพาะ (ก) เมื่อได้รับการร้องขอตาม
กฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องเปิดเผย
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ข) เพื่อใช้บังคับสัญญา นโยบายของบริษัท 
และข้อกำหนดการใช้งานของโคอิ เตะ  หรือ (ค) เพื่อป้องกันสิทธิ ทรัพย์
สิน หรือความปลอดภัยของโคอิ เตะ พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และบร
รดาบุคคลอื่นของโคอิ เตะ  

• หากท่านเข้าใช้งานบล็อกหรือพื้นที่ออนไลน์อื่นบนไซต์ของโคอิ เตะ  
ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ซึ่งท่านได้ลงไว้บนไซต์ของโคอิ เตะ อาจถูกแบ่งปันกับ
ผู้เข้าใช้งานพื้นที่รายอื่น และผู้เข้าชมไซต์ 

• ในกรณีมีการควบรวม ได้มา การจัดหาเงิน หรือการขายทรัพย์สิน หรือ
สถานการณ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนทรัพย์สินทางธุรกิจของโคอิ 
เตะ บางส่วนหรือทั้งหมด โคอิ เตะอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเจรจาหรือการรับโอนทราบ 

โคอิ เตะ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่นเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ
หรือที่จำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น และโคอิ เตะ จะขอให้บุคคลดังกล่าวไม่ใช้ข้อ
มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยโคอิ เตะ จะดำเนินการให้
เป็นที่มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยเช่น ทำสัญญาตกลงเก็บรักษาความ
ลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

International Transfer of Personal Information 

We may transfer your Personal Information to the countries outside of Thailand to our parent 
and other affiliated companies and our third party service providers as part of our normal 
business operations to perform our Services (i.e., our IT service provider), that from the 
standpoint of the data protection supervisory authority in Thailand, may or may not have an 
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"adequate standard of Personal Information protection" as specified by the data protection 
supervisory authority in Thailand. 

KOI Thé will take steps and measures to ensure that your Personal Information is securely 
transferred, that the data recipients have suitable data protection standards in place, and 
that the transfer is lawful by relying on the derogations as permitted under the law. 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

โคอิ เตะ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบรรดาประเทศนอก
ประเทศไทยเพื่อไปถึงบริษัทแม่และบรรดาบริษัทในเครือของโคอิ เตะ  รวมถึงผู้
ให้บริการภายนอกของโคอิ เตะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติ
ของโคอิ เตะ เพื่อดำเนินการให้บริการของโคอิ เตะ  (เช่น ผู้ให้บริการเทคโน
โลยีสารสนเทศของโคอิ เตะ ) ซึ่งจากมุมมองของหน่วยงานที่ควบคุมด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอาจมองว่ามีหรือยังไม่มี “มาตรฐานที่
เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ได้กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่
ควบคุมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย  

ทั้งนี้ โคอิ เตะ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้คุณ
มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่
รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการ
โอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตา
มกฎหมาย 

Personal Information Retention 

Your Personal Information collected, used, or disclosed for the purposes hereunder will be 
stored only to the extent necessary during the term of your participation in the Services with 
us, or for the period necessary to fulfil the purposes outlined in this, including during a 
transition period (e.g. for the compliance of our obligations regarding data retention as 
established in applicable laws), if any.   

In principle we will retain your Personal Information as long as required or permitted by 
applicable law. Afterwards, we will remove your Personal Information from our systems and 
records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified 
from it.  
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การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์
ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่
ท่านใช้บริการของโคอิ เตะ  หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประ
สงค์ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (เช่น เพื่อการปฏิ
บัติตามหน้าที่ของโคอิ เตะ เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้บังคับ) หากมี 

โดยหลักการ โคอิ เตะ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลา
ที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น โคอิ เตะ จะนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของโคอิ เตะ  และ/
หรือดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถ
ระบุถึงตัวตนของท่านได้ 

Personal Information Subject Rights 

You have the following rights under the conditions set out under applicable law  

• Right of access: You have the right to obtain from us the access to your Personal 
Information under our responsibility, or request that we disclose how your Personal 
Information is obtained. You have the right to obtain a copy of your Personal 
Information undergoing collecting, using, or disclosing. For additional copies requested 
by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs as permitted by 
applicable law.  

• Right to rectification: You have the right to obtain from us the rectification of your 
inaccurate Personal Information to be accurate, up-to-date, completed, and not 
misleading.  

• Right of restriction: You may have the right to restrict our processing of your Personal 
Information if you believe such data to be inaccurate, that our processing is unlawful, 
or that we no longer need to process this data for a particular purpose; 

• Right to erasure: You have the right to ask us to erase,   destroy or temporarily 
suspend the use of your Personal Information, or convert your Personal Information 
into data which cannot identify you. 

• Right to data portability: You have the right to receive your Personal Information 
which you have provided to us in a commonly used and machine-readable electronic 
format and your Personal Information can be used or disclosed by automatic means, 
unless it is impossible by technical circumstances. You also have the right to request us 
to directly send or transfer your Personal Information in such formats to other data 
controller if it can be done by the automatic mean.  
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• Right to object: You have the right to object to collection, use or disclosure of 
Personal Information, which is carried out to protect our legitimate interests or for 
performance of tasks in the public interest, at any time, in accordance with the 
statutory provisions.  

If you file an objection, we may continue to collect, use or disclose your Personal 
Information if we can document mandatory and legitimate reasons that we are 
authorized to use such Personal Information by relying on other legal basis which is 
outweigh your interests, rights and freedoms, or if collection, use or disclosure is for 
the assertion, exercise or defense of legal claims, as may be applicable. 

• Right to revoke consent: If you have consented to collection, use or disclosure of your 
Personal Information by us, you have the right to withdraw your consent at any time, 
without affecting the lawfulness of our processing based on such consent before it was 
withdrawn.  

• Right to lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the 
competent authority if you believe our processing of your Personal Data is unlawful or 
non-compliance with applicable data protection law. 

Please note that the aforementioned rights might be limited under the applicable national 
data protection law. We remain the universal point of contact for your execution of these 
rights. 

KOI Thé offers choices for you to request to update or change your Personal Information and 
how we communicate with you. Follow the opt-out instructions in promotional emails we send 
you. 

If you opt out of receiving promotional communications from us, we may still send you non-
promotional communications such as emails about your accounts or our ongoing business 
relations. 

You can usually choose to set your browser to warn you when a cookie is being sent or to 
remove or reject cookies. Each browser is a little different, so look at your browser Help 
menu to learn the correct way to modify your cookie settings. If you choose to remove or 
reject cookies, it will affect many features or Services on our Sites. 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับในประเทศไทย 
ท่านจะมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้ 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่า
นภายใต้ความรับผิดชอบของโคอิ เตะ  หรือขอให้มีการเปิดเผยว่าโคอิ 
เตะ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมาอย่างไร ท่านมีสิทธิที่จะได้รับ
สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย สำหรับ
การขอสำเนาเพิ่มเติม โคอิ เตะ อาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความเห
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มาะสมโดยอ้างอิงจากค่าบริหารจัดการ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับอนุญาตโด
ยกฎหมาย 

• สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ก่อ
ให้เกิดความเข้าใจผิด 

• สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการใช้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของโคอิ เตะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโคอิ เตะ ไม่
จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อ
ไป 

• สิทธิในการลบข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอให้โคอิ เตะ ลบ ทำลาย หรือ
ระงับชั่วคราวซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปลี่ยนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในระบบได้  

• สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการได้ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่โคอิ เตะ หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ที่ใช้เป็นการทั่วไปและสามารถอ่านได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการ
อ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถถูกใช้หรือเปิดเผยโดยเครื่อง
มืออัตโนมัติ เว้นแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะข้อจำกัดทางเทคนิค 
อีกทั้งท่านมีสิทธิขอให้โคอิ เตะ ส่งหรือโอนให้ท่านโดยตรงซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ 
หากปรากฎว่าสามารถทำได้โดยเครื่องมืออัตโนมัติ 

• สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของ
โคอิ เตะ  หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลา
ใดก็ได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะยื่นคัดค้าน แต่โคอิ เตะ อาจจะยังคงดำเนิน
การจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากโคอิ เตะ 
สามารถแสดงได้ว่าโคอิ เตะ มีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โด
ยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ 
สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็น
ไปเพื่อการยืนยัน การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎ
หมาย แล้วแต่กรณี 
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• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยโคอิ เตะ  
ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยต้องไม่มี
ผลกระทบ 

• การยื่นข้อร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่
มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าโคอิ เตะ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ 

โปรดทราบว่าสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ และโคอิ เตะ ยังคงเป็นช่องทางติดต่อของ
ท่านในการใช้สิทธิเหล่านี้ 

โคอิ เตะ เสนอบรรดาทางเลือกให้แก่ท่านในการขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่โคอิ เตะ สื่อสารกับท่าน กรุณาปฏิบัติตาม
คำแนะนำในการเลือกปฏิเสธในอีเมลส่งเสริมการขายที่โคอิ เตะ ได้ส่งถึงท่าน 

หากท่านเลือกไม่รับการสื่อสารการส่งเสริมการขายจากโคอิ เตะ  โคอิ เตะ 
อาจยังคงส่งข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายถึงท่าน เช่น อีเมลเกี่ยวกับบัญชีผู้
ใช้ของท่าน หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของโคอิ เตะ  
ท่านสามารถเลือกในการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแจ้งเตือนกรณีที่คุกกี้ถูก
ส่ง หรือถอดออกหรือปฏิเสธคุกกี้ แต่ละเบราว์เซอร์มีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
ดังนั้นให้สำรวจแถบช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง
ในการปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ หากท่านเลือกที่จะถอดคุกกี้ออกหรือปฏิเสธคุกกี้ 
อาจส่งผลกระทบกับการทำงานหรือบริการบนไซต์ของโคอิ เตะ  
Personal Information Protection  

KOI Thé  takes reasonable steps to maintain appropriate physical, technical and 
administrative security to help prevent loss, misuse, unauthorized access, disclosure or 
modification of personal information. 

While we take these reasonable efforts to safeguard your personal information, no system or 
transmission of data over the Internet or any other public network can be guaranteed to be 
perfectly secure. 
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โคอิ เตะจัดการตามขั้นตอนตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ 
เทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่
ไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อ
มูลส่วนบุคคล 

ระหว่างที่โคอิ เตะ ดำเนินการสนับสนุนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ไม่มีระบบหรือการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายสาธารณะ
อื่นใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ 

Privacy Policy Updates 

We may update this privacy policy from time to time. When we do so, we will post the new 
privacy policy on this page and change the date of the policy. 

We recommend you to check the date of our privacy policy when you visit this Site for any 
updates or changes. We will notify you of any modified versions of the privacy policy that 
might affect the way we collect, use or disclose your Personal Information. The changes will 
have immediate effect once announced on the Platform. 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

โคอิ เตะ อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อโคอิ เตะ 
ดำเนินการดังกล่าว โคอิ เตะ จะแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บน
แพลตฟอร์มนี้และเปลี่ยนวันที่การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย โคอิ เตะ แนะ
นำให้ท่านตรวจสอบวันที่บนนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อท่านเข้าไซต์นี้ เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โคอิ เตะ จะแจ้งท่านหา
กมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการที่โคอิ เตะ เก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

Questions and Feedback 

We welcome your questions, comments and concerns about privacy , please contact KOI THE 
(Thailand) Co.,Ltd ,  240/45 A Tower 21st Flr. , Soi Ratchadapisek 18 , Ratchadapisek Road , 
Huaykwang , Bangkok 10310  or contact  02-274-1500 (Our Thailand Customer Care Team staff 
will be available Mondays to Friday, 9am to 6pm, except public holidays).  
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KOI THE (Thailand) Co., Ltd. 

ติดต่อโคอิ เตะ  

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีการรักษา
ความเป็นส่วนตัวของโคอิ เตะ   กรุณาติดต่อ  บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) 
จำกัด เลขที่ 240/45 อาคารอโยธยา ชั้น 21 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก 
เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือโดยทางโทรศัพท์  
02-274-1500 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศไทยของโคอิ เตะ ปฏิบัติ
งานในวันจันทร์ ถึง ศุกร์  เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) 

บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด 


