
นโยบายความเป็นสว่นตวับนระบบออนไลนร์ะดบัสากลของเฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิ ัน่ 

ปรับปรุงครัง้ลา่สดุ: 30 มถินุายน 2020 
 
นโยบายความเป็นสว่นตัวของเฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิัน่น้ี (“นโยบาย”) 

น ามาใชกั้บเฮอรบ์าไลฟ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ออฟ อเมรกิา องิค ์
และบรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอืทั่วโลกทีม่คีวามเชือ่มโยงกับและพึง่พาต่
อนโยบายน้ี 
นโยบายน้ีน ามาใชกั้บขอ้มูลทัง้หมดทีร่วบรวมโดยเฮอรบ์าไลฟ์ผ่านทางคณุ

สมบัตอิอนไลน์และแอปพลเิคชั่นมอืถอื (“ไซต”์) 
ทีม่นีโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีตดิประกาศอยู ่เว็บไซตเ์ฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่บางเว็บไซตยั์งมกีารเชือ่มโยงไปยังประกาศความเป็นสว่นตัวเฉพ
าะเขตแดนของตนเองอกีดว้ย 

ซึง่อาจประกอบดว้ยขอ้มูลและการเปิดเผยเพิม่เตมิเพือ่ตอบสนองขอ้ก าหน
ดในทอ้งถิน่ นโยบายน้ียังน ามาใชกั้บขอ้มลูทีเ่ฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่ท าการรวบรวมผ่านทางวธิกีารออฟไลน์อกีดว้ย 
เวน้แตจ่ะมกีารระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

นโยบายน้ีไมบั่งคับใชกั้บการเก็บขอ้มลูของตัวแทนจ าหน่ายอสิระของเฮอร์
บาไลฟ์ นวิทรชิัน่ (“ตัวแทนจ าหน่าย” หรอื 
“ตัวแทนจ าหน่ายของเฮอรบ์าไลฟ์”) 
หรอืไมบั่งคับใชกั้บการใชง้านขอ้มูลทีไ่ดรั้บมาโดยตัวแทนจ าหน่ายเป็นการ

โดยตรงจากคณุหรอืจากแหลง่ขอ้มลูอืน่ทีน่อกเหนือไปจากเฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่ เวน้แตไ่ดม้กีารแบง่ปันดว้ยกันและเก็บไวโ้ดยเฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่ 

จุดประสงคข์องนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีคอืเพือ่แจง้ใหค้ณุทราบถงึชนิด

ของขอ้มลูทีเ่ราอาจเก็บรวบรวม ลักษณะทีอ่าจใชง้านขอ้มลูเหลา่น้ี 
ผูท้ีอ่าจไดรั้บการแบง่ปันขอ้มูลเหลา่น้ี 
ทางเลอืกของคณุทีเ่กีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวม การใชง้าน 
และการแบง่ปันขอ้มูลเหลา่นี้ 

ความสามารถของคณุในการเขา้ถงึและแกไ้ขขอ้มลูเหลา่น้ี 
และกระบวนการดา้นการรักษาความปลอดภัยทีเ่ราใชเ้พือ่ปกป้องขอ้มลูน้ี 



1. เฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิ ัน่มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลใดบา้ง 

เฮอรบ์าไลฟ์ 

นวิทรชิ ัน่จ ากดัการเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลใหอ้ยูภ่ายในขอบเข
ตทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดประสงคข์องการรวบรวมขอ้มูล 
ไมว่า่โดยการด าเนนิการโดยตรงหรอืผา่นทางบุคคลภายนอกทีป่ฏบิ ั
ตหินา้ทีเ่ป็นตวัแทนของเรา 

และเรายงัมกีารรวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลอยูเ่สมอดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้
งตามกฎหมายและเป็นธรรม 
ในลกัษณะทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัเขตอ านาจศาลทีค่วบคมุการเก็บร
วบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล 

ขอ้มูลทีค่ณุมอบใหแ้กเ่ราโดยตรง 
 
ในบางโอกาส คณุอาจมอบขอ้มลูใหแ้กเ่ฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิั่นไดโ้ดยตรง 
เชน่ ชือ่และนามสกุลของคณุ ทีอ่ยูไ่ปรษณีย ์หมายเลขโทรศัพท ์

ทีอ่ยูอ่เีมล ขอ้มลูบัตรเครดติ ขอ้มลูดา้นการธนาคาร และขอ้มลูชวีประวัต ิ
(รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ วันเกดิ และสถานะการสมรส) เชน่ 
คณุอาจใหข้อ้มลูแกเ่ราเมือ่ใชง้านไซต ์
หรอืเมือ่กลายเป็นตัวแทนจ าหน่ายของเฮอรบ์าไลฟ์ 

หรอืสมาชกิพเิศษของเฮอรบ์าไลฟ์ (“สมาชกิพเิศษ”) 
หากคณุไมไ่ดใ้หข้อ้มลูทีร่อ้งขอแกเ่รา ในบางกรณี 
เราจะไมส่ามารถมอบบรกิารทีค่ณุรอ้งขอใหแ้กค่ณุได ้
 

หากคณุเปิดเผยแกเ่รา ซึง่ขอ้มลูใดๆ ของบคุคลอืน่ๆ 
คณุจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมอยา่งเหมาะสมของบคุคลนัน้ในการใหเ้ปิ
ดเผยขอ้มลูนัน้ใหแ้กเ่รา 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบัอุปกรณ์ของคณุและการใชง้านไซตข์องคณุ 
 
เราอาจรวบรวมขอ้มลูบางอยา่งโดยอัตโนมัต ิเชน่ 
ทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ตโปรโตคอล (IP), ชนดิของเบราวเ์ซอร,์ 

ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP), หนา้อา้งองิ/ออก, ระบบปฏบัิตกิาร, 
การประทับวันที/่เวลา, กจิกรรมไซตข์องคณุ (รวมถงึเนื้อหาไซตท์ีค่ณุด ู



การเคลือ่นทีข่องเมาส ์การคลกิเมาส ์การแตะ การปัด และขอ้มูลทีค่ณุด)ู 
และ/หรอืขอ้มลูพฤตกิรรมการคลกิ เพื่อจุดประสงคต์า่งๆ เชน่ 

วเิคราะหแ์นวโนม้ ดแูลไซต ์ปรับปรุงฟังกช์นัและเน้ือหาของไซต ์
และบังคับใชข้อ้ก าหนดของเรา 
เราใชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทีเ่ป็นมาตรฐาน เชน่ คกุกี ้เว็บบคีอน 
การเลน่ซ ้าเซสชัน่/การจับภาพหนา้จอ และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกัน 

ในการรวบรวมขอ้มูลน้ี ดังเชน่ทีอ่ธบิายอยูด่า้นลา่งในสว่นทีเ่กีย่วกับคกุกี ้
 
เรายังอาจรวบรวมขอ้มูลทีเ่ทีย่งตรงเกีย่วกับต าแหน่งทีตั่ง้ของคณุ เชน่ 
พกิัด GPS ของอปุกรณ์มอืถอืของคณุ ขอ้มลูจุดรับสง่สัญญาณโทรศัพท ์

และ/หรอืสัญญาณ WiFi เฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่อาจใชง้านขอ้มูลน้ีเพือ่ปรับแตง่ประสบการณ์ของคณุใหเ้ป็นสว่นบุ
คคลในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้านไซตข์องคณุ, Nutrition Club 
หรอืผลติภัณฑแ์ละบรกิารอืน่ๆ ของเฮอรบ์าไลฟ์ 

หากคณุไมต่อ้งการใหเ้ฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่เก็บรวบรวมและใชง้านขอ้มลูต าแหน่งทีตั่ง้เฉพาะทางภมูศิาสตรข์
องคณุ 
คณุสามารถปิดใชง้านคณุลักษณะต าแหน่งทีตั่ง้บนอปุกรณ์ของคณุ  คณุส

ามารถตรวจสอบดูการตัง้คา่ของผูผ้ลติอุปกรณ์ของคณุเพือ่ดวูธิกีารปิดใชง้
านคณุลักษณะต าแหน่งทีตั่ง้  
 
ขอ้มูลจากแหลง่ขอ้มูลทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

 
เราอาจไดรั้บขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับคณุจากแหลง่ขอ้มลูสาธารณะและแหล่
งขอ้มลูทีม่ใีหบ้รกิารเพือ่การคา้ และจากบคุคลภายนอกรายอืน่ๆ 
ตัวแทนจ าหน่ายยังสามารถแบง่ปันขอ้มูลเกีย่วกับคณุกับเฮอรบ์าไลฟ์ 

นวิทรชิัน่ไดอ้กีดว้ย หากคณุเขา้ถงึบรกิารของบคุคลภายนอก เชน่ 
Facebook, Google หรอื Twitter ผ่านทางไซตเ์หลา่น้ี 
เพือ่เขา้สู่ระบบไซต ์
หรอืแบง่ปันขอ้มูลเกีย่วกับประสบการณ์ของคณุบนไซตก์ับผูอ้ืน่ 

เราอาจรวบรวมขอ้มลูจากบรกิารของบคุคลภายนอกเหลา่น้ี 
เราอาจรวมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่รารวบรวมและไดรั้บเกีย่วกับคณุเขา้ดว้ยกัน 
ทัง้ทางออนไลน์และออฟไลน์ 



และใชง้านหรอืเปิดเผยในลักษณะทีอ่ธบิายอยูใ่นนโยบายความเป็นสว่นตัว
นี ้

 
เรายังอาจไดรั้บขอ้มลูสว่นบุคคลเกีย่วกับคณุในประเภทดังตอ่ไปน้ี 
จากตัวแทนจ าหน่ายของเรา 
โดยขึน้อยูก่ับวา่คณุเลอืกทีจ่ะใหข้อ้มลูใดแกพ่วกเขา ไดแ้ก ่ชือ่ 

ขอ้มลูการตดิตอ่ ขอ้มลูการช าระเงนิ และขอ้มลูดา้นสขุภาพ 
(รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะสว่นสงู, น ้าหนัก, BMI) 

2. เฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิ ัน่ใชง้านขอ้มลูของฉนัอยา่งไร 
 

เราใชข้อ้มลูทีเ่รารวบรวมเกีย่วกับคณุเพื่อจุดประสงคท์ีห่ลากหลาย 
รวมถงึจัดหาผลติภัณฑ ์บรกิาร และการสนับสนุนทีค่ณุรอ้งขอใหแ้กค่ณุ, 
ประมวลผลธรุกรรมของคณุและจัดสง่ค าสั่งซือ้ของคณุ, 
สือ่สารกับคณุเกีย่วกับบัญชหีรอืธรุกรรมของคณุ 

การเปลีย่นแปลงในนโยบายของเรา และเรือ่งการบรหิารจัดการอืน่ๆ 
หรอืค าถามและความคดิเห็นของคณุ 
เพือ่ใหเ้ขา้ใจเรือ่งความสนใจของคณุใหด้ยีิง่ขึน้เพือ่จัดหาขอ้มลูสง่เสรมิกา
รขาย เน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้ง แบบส ารวจ แบบสอบถาม และวัสดอุืน่ๆ 

ใหแ้กค่ณุ, ปรับปรุงผลติภัณฑ ์บรกิาร และการปฏบัิตกิารของเรา 
และตรวจสอบใหม้กีารปฏบัิตติามนโยบายบรษัิทและกฎของเรา 
และกฎหมาย หรอืเมือ่เราเชือ่วา่มคีวามจ าเป็นตอ้งปกป้อง บังคับใช ้
หรอืป้องกันสทิธิต์ามกฎหมาย ความเป็นสว่นตัว ความปลอดภัย 

หรอืทรัพยส์นิของเราและของผูอ้ืน่ 
เรายังใชข้อ้มูลน้ีเพือ่ตรวจสอบยอดขายทีท่ าไดโ้ดยตัวแทนจ าหน่ายของเฮ
อรบ์าไลฟ์ เพือ่ชว่ยตัวแทนจ าหน่ายของเฮอรบ์าไลฟ์ในการคน้หา สือ่สาร 
และตรวจสอบลกูคา้ในระบบของเรา 

และเพือ่จุดประสงคใ์นการปฏบัิตติามขอ้บังคับของเฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิัน่ 
เฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่หรอืบคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บมอบอ านาจอาจตดิตอ่หาคณุโดยตรงเ
พือ่จุดประสงคเ์หลา่น้ี 

โดยใชว้ธิกีารตดิตอ่ทีห่ลากหลายซึง่อธบิายอยูด่า้นลา่ง 
 



เฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่ยังอาจใชข้อ้มูลน้ีเพือ่สนับสนุนการปฏบัิตกิารของสมาชกิพเิศษแ

ละตัวแทนจ าหน่าย 
และเพือ่ดแูลใหฝ่้ายการขายและแผนการตลาดของเฮอรบ์าไลฟ์ปฏบัิตงิาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เชน่ 
ขอ้มลูเกีย่วกับสมาชกิพเิศษสามารถน ามาใชเ้พือ่สนับสนุน ค านวณ 

และตดิตามสว่นลดผลติภัณฑข์องคณุ 
และเพือ่จัดหาขอ้มูลเกีย่วกับโปรโมชัน่พเิศษใหค้ณุ 
ขอ้มลูเกีย่วกับตัวแทนจ าหน่ายของเฮอรบ์าไลฟ์อาจน ามาใชเ้พื่อสนับสนุน 
ค านวณ และตดิตามสว่นลด รายได ้และโบนัส 

เพือ่ท าการช าระเงนิและรายงานรายไดใ้หแ้กห่น่วยงานดา้นภาษี 
เพือ่จัดการฝึกอบรม 
และเพือ่ดแูลใหม้กีารปฏบัิตติามกฎหมายและนโยบายบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 
แผนการและขอ้ตกลงตา่งๆ 

ซึง่รวมถงึการสมัครเป็นตัวแทนจ าหน่ายและขอ้ตกลง 
 
เราอาจเก็บขอ้มลูของคณุไวต้ราบเทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่มอบบรกิารใหแ้กค่ณุ 
ตอบสนองความตอ้งการทางธรุกจิอืน่ๆ ทีช่อบดว้ยกฎหมาย เชน่ 

ดแูลใหฝ่้ายการขายและแผนการตลาดปฏบัิตงิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ปฏบัิตติามขอ้บังคับและขอ้ผูกมัดทางกฎหมาย 
และเพือ่แกไ้ขขอ้พพิาทและบังคับใชข้อ้ตกลงของเรา 
ซึง่รวมถงึขอ้ตกลงการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

 
3. เฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิ ัน่แบง่ปนัขอ้มลูของฉนักบัใครบา้ง 
 
บรษิทัในเครอืและคูค่า้ 

 
เราอาจแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลใดๆ ทีอ่ธบิายในขา้งตน้ในขอ้ 1 
กับบรษัิทในเครอืของเรา (บรษัิททีค่วบคุม ถกูควบคมุโดย 
หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุร่วมกันกับ เฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิัน่) 

และคูค่า้บางราย 
ตัวอยา่งลักษณะการใชง้านขอ้มลูของคุณโดยหน่วยงานเหลา่น้ี ไดแ้ก ่
การคาดการณ์เกีย่วกับความสนใจของคุณและการจัดหาขอ้เสนอพเิศษ 



โปรโมชัน่ โฆษณา และวัสดอุืน่ๆ ใหแ้กค่ณุ 
 

ผูข้ายและผูใ้หบ้รกิาร 
 
เราอาจแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลใดๆ ดังทีอ่ธบิายขา้งตน้ในขอ้ 1 
กับผูข้ายและผูใ้หบ้รกิารทีป่ฏบัิตหินา้ทีใ่นนามของเรา 

ตัวอยา่งของการปฏบัิตหินา้ทีเ่หลา่น้ี ไดแ้ก ่การตอบสนองค าสั่งซือ้ 
การสง่บรรจุภัณฑ ์งานการบรหิารจัดการอเีมล 
การประมวลผลการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ การจัดหาบรกิารใหแ้กล่กูคา้ 
และการวจิัยตลาด 

ผูข้ายและผูใ้หบ้รกิารตอ้งจัดการขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุตามค าแนะน าขอ
งเฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิัน่ 
และหา้มมใิหใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุเพือ่จุดประสงคอ์ืน่ใด 
 

ตวัแทนจ าหนา่ยอสิระของเฮอรบ์าไลฟ์ 
 
หากคณุเป็นตัวแทนจ าหน่ายของเฮอรบ์าไลฟ์ สมาชกิพเิศษ หรอืลกูคา้ 
เราอาจแบง่ปันขอ้มูลของคณุกับตัวแทนจ าหน่ายรายอืน่ของเฮอรบ์าไลฟ์ 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะสว่นหนึง่ของรายงาน Lineage 
ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ขอ้มลูการตดิตอ่ ระดับหรอืระดับชัน้ 
และสถติปิรมิาณและยอดขาย) 
ใหแ้กผู่จ้ัดจ าหน่ายและสมาชกิพเิศษรายอืน่ๆ 

ในดาวน์ไลน์ของตัวแทนจ าหน่ายของเฮอรบ์าไลฟ์ 
(องคก์รทีเ่ป็นดาวน์ไลน์ประกอบดว้ย 
ตัวแทนจ าหน่ายและสมาชกิพเิศษทัง้หมด 
ซึง่เคยไดรั้บการสนับสนุนเป็นการสว่นตัวจากตัวแทนจ าหน่ายเฉพาะราย 

และบคุคลอืน่ๆ ทัง้หมดทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากตัวแทนจ าหน่ายตอ่มา) 
ภายในขอบเขตทีร่ายงาน Lineage 
มขีอ้มลูทีไ่ดม้าจากบคุคลภายนอกสหรัฐอเมรกิา 
เราไดด้ าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อปกป้องขอ้มลูตามกฎหมายทีเ่กีย่วข ้

อง รายงาน Lineage 
มกีารมอบใหแ้กตั่วแทนจ าหน่ายโดยเก็บเป็นความลับอยา่งเขม้งวดและเพื่
อจุดประสงคเ์พยีงประการเดยีวในการสนับสนุนตัวแทนจ าหน่ายใหพั้ฒนาธุ



รกจิของเฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิัน่ตอ่ไป 
รวมถงึเพือ่การใชง้านเครือ่งมอืและแพลตฟอรม์ดา้นการตลาด 

 
เราอาจแบง่ปันขอ้มูลของคณุกับตัวแทนจ าหน่ายเพือ่เสนอและมอบผลติภั
ณฑแ์ละบรกิาร 
และตัวแทนจ าหน่ายเหลา่น้ียังอาจแบง่ปันขอ้มลูของคณุตามทีม่กีารอธบิา

ยอยูใ่นนโยบายความเป็นสว่นตัวของพวกเขา เชน่ 
หากคณุใชบ้างไซตข์องเรา เชน่ GoHerbalife.com และไซต ์Weight 
Loss Challenge ของเรา (herbalifewlc.com) 
ขอ้มลูของคณุอาจมกีารแบง่ปันกับตัวแทนจ าหน่ายทีใ่หบ้รกิารแกไ่ซตเ์หล่

านัน้ตัง้แตห่นึง่รายขึน้ไป ในท านองเดยีวกัน หากคณุเขา้ร่วมใน Nutrition 
Club 
เราอาจแบง่ปันขอ้มูลของคณุกับตัวแทนจ าหน่ายรายใดก็ตามทีค่วบคมุดแู
ล Nutrition Club 

เรายังอาจแบง่ปันขอ้มลูของคณุกับตัวแทนจ าหน่ายเพื่อใหพ้วกเขาสามาร
ถมอบประสบการณ์ทีป่รับใหเ้หมาะกับตัวบคุคลมากยิง่ขึน้ เชน่ 
การแนะน าผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับคณุมากทีสุ่ด 
ตัวแทนจ าหน่ายของเฮอรบ์าไลฟ์ทีไ่ดรั้บขอ้มลูของคณุจะอยูภ่ายใตข้อ้ผูก

มัดของขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายของพวกเขาและขอ้
ตกลงร่วมในการปกป้องขอ้มูลซึง่มกีารระบอุยูภ่ายในนัน้ 
ตัวแทนจ าหน่ายบางรายในจ านวนเหลา่นี้อาจประจ าอยูใ่นประเทศทีไ่มไ่ดม้
อบการปกป้องความเป็นสว่นตัวในระดับเดยีวกันหรอืใกลเ้คยีงกันกับในประ

เทศของคณุ 
 
หากคณุควบคมุดแูล Nutrition Club เราอาจแบง่ปันต าแหน่งทีตั่ง้ของ 
Club กับสมาชกิพเิศษ ลกูคา้ และตัวแทนจ าหน่ายรายอืน่ของเฮอรบ์าไลฟ์ 

 
การเปิดเผยตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
 
เรายังอาจเปิดเผยขอ้มูลของคณุดังน้ี ตามทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหมายศาล กระบวนการพจิารณาตามกฎหมาย 
หรอืกระบวนการทางกฎหมายทีค่ลา้ยคลงึกัน 
รวมถงึเปิดเผยตอ่ผูต้รวจสอบทีเ่ป็นบคุคลภายนอกซึง่ไดรั้บมอบอ านาจ 



หรอืเมือ่เราเชือ่โดยสจุรติวา่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยเพือ่ปกป้องสทิธิข์องเรา 
ปกป้องความปลอดภัยของคณุหรอืความปลอดภัยของผูอ้ืน่ 

สบืสวนหรอืป้องกันการฉอ้โกง หรอืตอบสนองตอ่ค าขอของรัฐบาล 
 
การเปลีย่นผา่นทางธุรกจิ 
 

เราอาจแบง่ปันขอ้มูลของคณุ หากเฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่มสีว่นเกีย่วขอ้งในการควบรวมกจิการ การเขา้ซือ้กจิการ 
หรอืการขายหรอืถา่ยโอนทรัพยส์นิ 
หรอืในกรณีของการลม้ละลายซึง่ยากจะเกดิขึน้ 

 
ฝ่ายอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัค ายนิยอมจากคณุ 
 
นอกเหนือจากการแบง่ปันขอ้มลูตามทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นสว่น

ตัวน้ีแลว้ 
เรายังอาจแบง่ปันขอ้มลูเกีย่วกับตัวคณุกับบคุคลภายนอกเพือ่จุดประสงคอ์ื่
นๆ ทีเ่ปิดเผยใหค้ณุทราบ ณ เวลาทีเ่รารวบรวมขอ้มลู 
หรอืตามความยนิยอมหรอืค าแนะน าของคณุ 

 
4. เฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิ ัน่จะสือ่สารกบัฉนัอยา่งไร 
 
เฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิัน่อาจสือ่สารกับคณุผ่านทางอเีมล จดหมาย โทรศัพท ์

ขอ้ความตัวอักษร หรอืวธิกีารอืน่ๆ เป็นประจ า 
เพือ่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีร่อ้งขอ 
และ/หรอืในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิเฮอรบ์าไลฟ์ของคณุ 
(หากคณุเป็นตัวแทนจ าหน่าย) เพือ่ท าการตรวจสอบยอดขายของลกูคา้ 

เฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิัน่อาจตดิตอ่กับคณุผ่านทางอเีมล จดหมาย โทรศัพท ์
ขอ้ความตัวอักษร หรอืวธิกีารอืน่ๆ เป็นประจ า (หากคณุเป็นลกูคา้) 
 
นอกจากน้ี คณุอาจไดรั้บขอ้มูลเป็นระยะๆ ทีเ่กีย่วกับธรุกจิของเฮอรบ์าไลฟ์ 

นวิทรชิัน่ ผลติภัณฑ ์บรกิาร ขอ้เสนอพเิศษ และมลูนธิเิฮอรบ์าไลฟ์ แฟมลิี ่
ฟาวเดชัน่ (Herbalife Family Foundation) 
ผ่านทางวธิกีารสือ่สารทีห่ลากหลายตามทีอ่ธบิายในขา้งตน้ 



ตัวแทนจ าหน่ายของเฮอรบ์าไลฟ์ 
หรอืสมาชกิพเิศษของเฮอรบ์าไลฟ์สามารถจัดการการสือ่สารบางอยา่งไดภ้

ายในศนูยก์ารสมัครสมาชกิ MyHerbalife ของตนเอง นอกจากน้ี 
คณุสามารถจัดการการสือ่สารเหลา่นี้ไดโ้ดยปฏบัิตติามค าแนะน าทีร่ะบไุวใ้
นการตดิตอ่สือ่สาร หรอืโดยตดิตอ่กับเราที ่866-866-4744 
 

5. ขอ้มูลสว่นบุคคลของฉนัมคีวามปลอดภยัหรอืไม ่
 
เราด าเนนิขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่รารวบรวม
เกีย่วกับคณุจะยังคงมคีวามเทีย่งตรง ทันทว่งท ีและปลอดภัย 

อยา่งไรก็ตาม น่าเสยีดายทีก่ารรับสง่ขอ้มลูผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้ 
ยังไมอ่าจไดรั้บการรับรองวา่จะปลอดภัย 100% 
และแมว้า่เราจะพยายามปกป้องขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ 
แตเ่ราไมอ่าจรับรองหรอืรับประกันไดว้า่จะมคีวามปลอดภัยโดยสมบูรณ์ 

 
6. ฉนัจะสามารถเขา้ถงึหรอืแกไ้ขขอ้มูลของฉนัไดอ้ยา่งไร 

เฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่เคารพในอ านาจการควบคุมทีคุ่ณมตีอ่ขอ้มูลของคณุ  ในบางสถา

นการณ์ 
คณุอาจเยีย่มชมไซตข์องเราตัง้แตห่นึง่ไซตข์ึน้ไปเพือ่ตรวจสอบและปรับป
รุงขอ้มลูบางอยา่ง (เชน่ 
ขอ้มลูบัญชบีางอยา่งของตัวแทนจ าหน่ายและสมาชกิพเิศษใน 

MyHerbalife) เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 
เราจะยนืยันวา่เราเก็บขอ้มลูทีเ่ราไดร้วบรวมมาจากคณุไวห้รอืไม ่
หรอืก าลังประมวลผลขอ้มูลดังกลา่วอยูห่รอืไม ่
คณุมสีทิธิท์ีจ่ะแกไ้ขหรอืปรับปรุงขอ้มูลสว่นบคุคลทีไ่มเ่ทีย่งตรงหรอืไมค่ร

บถว้น รอ้งขอใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
หรอืรอ้งขอไมใ่หเ้ราใชข้อ้มลูนัน้อกีตอ่ไป ภายใตบ้างสถานการณ์ 
เราจะไมส่ามารถตอบสนองค าขอของคุณได ้เชน่ 
หากเป็นการขัดตอ่ขอ้ผูกมัดทีเ่ป็นขอ้บังคับของเรา 

หากสง่ผลกระทบทางดา้นกฎหมาย 
หากเราไมส่ามารถยนืยันตัวตนของคณุได ้



หรอืหากเกีย่วขอ้งกับค่าใชจ้่ายหรอืความพยายามในระดับทีไ่ม่เหมาะสม 
แตไ่มว่า่ในกรณีใดก็ตาม 

เราจะตอบค าขอของคณุภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสมและใหค้ าอธบิายแก่
คณุ เวลาตามปกตขิองเราในการตอบสนองตอ่ค าขอคอื 30 วัน 
หากตอ้งการท าการรอ้งขอในเรือ่งเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคล 
โปรดตดิตอ่เราทางออนไลน์หรอืออฟไลน์โดยใชข้อ้มูลทีร่ะบดุา้นลา่ง 

สง่ค าขอของคณุทีน่ี่: https://privacyportal.onetrust.com/webform/4
6601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-
b765-717966e11235 
7. การถา่ยโอนระหวา่งประเทศ 

 
ไซตต์า่งๆ มสี านักงานใหญ่อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา โปรดทราบวา่ 
ขอ้มลูทีค่ณุมอบใหเ้ราหรอืขอ้มลูทีเ่ราไดรั้บโดยเป็นผลสบืเน่ืองจากการที่
คณุใชง้านไซต ์อาจมกีารเก็บรวบรวมไวใ้นประเทศของคณุ 

และหลังจากนัน้ มกีารถา่ยโอนไปยังประเทศอืน่ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
การใชง้านไซตเ์ป็นการแสดงวา่คณุยนิยอมใหด้ าเนินการประมวลผลขอ้มลู
ตามทีม่กีารอธบิายไวใ้นนโยบายน้ี 
 

8. ขอ้มูลของเด็ก 
 
ไซตเ์ป็นเว็บไซตส์ าหรับผูช้มทั่วไป 
ซึง่ไมไ่ดมุ้ง่หมายส าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 13 ปี เราไมม่กีารเก็บรวบรวม 

ใชง้าน หรอืเผยแพร่ขอ้มลูสว่นบุคคลจากเด็กทีม่อีายุต ่ากวา่ 13 ปี 
โดยเจตนา เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
หากคณุเชือ่วา่เราไดร้วบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากบุตรหลานของคณุไวบ้น
ไซต ์

โปรดตดิตอ่ privacy@herbalife.com และเราจะใชค้วามพยายามอยา่งเห
มาะสมในการลบออกจากบันทกึขอ้มูลของเราตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
9. คกุกีแ้ละการตดิตาม 

 
เฮอรบ์าไลฟ์ นวิทรชิัน่ 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235
https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235
https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235
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และบคุคลภายนอกบางสว่นทีจ่ัดหาเน้ือหาและฟังกช์นัการใชง้านอืน่ในไซ
ตข์องเรา ใชง้านคุกกี ้เว็บบคีอน การเล่นซ ้าเซสชัน่/การจับภาพหนา้จอ 

และเทคโนโลยอีืน่ทีค่ลา้ยคลงึกัน เพือ่จุดประสงคท์ีห่ลากหลาย 
รวมทัง้เพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้ ดแูลเว็บไซต ์
ตดิตามความเคลือ่นไหวของผูใ้ชใ้นไซต ์
และรวบรวมขอ้มูลสถติปิระชากรเกีย่วกับฐานผูใ้ชข้องเราโดยรวม 

 
คกุกีเ้ป็นขอ้มลูขนาดเล็กซึง่จัดเก็บอยู่ในฮารด์ไดรฟ์คอมพวิเตอร ์
คกุกีช้ว่ยใหห้น่วยงานทีใ่สค่กุกีล้งในอปุกรณ์ของคณุสามารถจดจ าไดเ้มือ่คุ
ณอยูบ่นเว็บไซต ์บรกิาร อุปกรณ์ และเซสชัน่การเรยีกดทูีห่ลากหลาย เชน่ 

เราอาจใชง้านคกุกีเ้พือ่ใหจ้ดจ าคณุไดเ้มือ่คณุกลับสูไ่ซตเ์พือ่สง่มอบประส
บการณ์ผูใ้ชท้ีด่ยี ิง่ขึน้ใหแ้กค่ณุ 
เราอาจอนุญาตใหบ้คุคลภายนอกใชง้านคกุกีใ้นไซต ์
แตเ่ราจะไมม่กีารควบคุมการใชง้านหรอืเน้ือหาของคกุกีท้ีเ่ป็นของบุคคลภ

ายนอก บอ่ยครัง้ 
เว็บเบราวเ์ซอรเ์ปิดโอกาสใหค้ณุก าหนดคา่เบราวเ์ซอรใ์หย้อมรับคกุกีท้ัง้ห
มด ปฏเิสธคกุกีท้ัง้หมด หรอืแจง้ใหค้ณุทราบเมือ่มกีารสง่คกุกี ้
หากคณุเลอืกทีจ่ะปฏเิสธคกุกี ้

โปรดทราบวา่คณุจะไมส่ามารถไดรั้บประโยชน์อยา่งเต็มทีจ่ากคณุลักษณะ
และฟังกช์นัตา่งๆ ของไซต ์
หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับคกุกีแ้ละวธิกีารจัดการคกุกี ้
โปรดไปที ่http://www.allaboutcookies.org/ 

 
เว็บบคีอนและเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกันเป็นโคด้ชิน้เล็กๆ 
ทีฝั่งอยูใ่นหนา้เว็บ โฆษณา และอเีมล 
โดยท าหนา้ทีส่ือ่สารกับบคุคลทีส่าม เชน่ 

เราใชเ้ว็บบคีอนเพือ่นับจ านวนผูใ้ชท้ีม่าเยอืนหนา้เว็บเฉพาะ 
เพือ่สง่คกุกีห้รอืสือ่สารกับคกุกี ้
และเพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกับรูปแบบการใชง้าน 
เรายังอาจใสเ่ว็บบคีอนไวใ้นอเีมลอกีดว้ยเพือ่จะไดท้ราบวา่ไดม้กีารเปิด 

จัดการ หรอืสง่ตอ่ขอ้ความหรอืยัง 
 
ยังมทีีจ่ัดเก็บภายในและเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตอืน่ๆ เชน่ 

http://www.allaboutcookies.org/


ออบเจ็กตท์ีม่กีารแบง่ปันในเครือ่ง (เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “คกุกีแ้ฟลช”), 
ทีจ่ัดเก็บในเครือ่ง HTML5 และสครปิตฝั์ง 

ซึง่สามารถท างานในลักษณะคลา้ยกันกับคกุกีท้ีอ่ธบิายขา้งตน้ 
โปรดทราบวา่เทคโนโลยเีหลา่น้ีมคีวามแตกตา่งจากคกุกี ้
และคณุจะไมส่ามารถควบคมุไดโ้ดยใชเ้ครือ่งมอืและการตัง้คา่มาตรฐานข
องเบราวเ์ซอร ์หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการจัดการคกุกีแ้ฟลช 

โปรดคลกิ www.adobe.com/privacy.html หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกี่
ยวกับ Adobe Analytics และหากตอ้งการเลอืกไม่รับ 
คลกิ  www.adobe.com/privacy.html 
 

เราสามารถใชง้านเทคโนโลย ีBluetooth Beacon 
เพือ่ปรับปรุงประสบการณ์ Nutrition Club 
อปุกรณ์มอืถอืทีม่กีารเปิดใชง้านบลทูธูจะสามารถไดรั้บสัญญาณเมือ่อยูใ่น
ชว่งการท างานของบคีอน จะไมม่กีารไดรั้บสัญญาณ 

เวน้แตผู่ใ้ชจ้ะเปิดบลทูธู ตดิตัง้แอปพลเิคชนัมอืถอื Herbalife Nutrition 
และเปิดใชง้านการแจง้เตอืนแบบพุช 
ฟังกช์นัการท างานของบคีอนอาจยนิยอมใหม้กีารแจง้เตอืน 
การเช็คอนิของลกูคา้ 

และการช าระเงนิ  คณุสามารถปิดใชง้านฟังกช์นัการท างานของบคีอนไดใ้
นการตัง้คา่ของแอป 
 
10. ไมต่อ้งตดิตาม 

 
เว็บเบราวเ์ซอรอ์าจอนุญาตใหค้ณุสง่ค าขอ “ไมต่อ้งตดิตาม” ในขณะน้ี 
เราไมม่กีารด าเนนิการใดๆ เพื่อตอบสนองตอ่สัญญาณ “ไมต่อ้งตดิตาม” 
เน่ืองจากในปัจจุบัน ไมม่มีาตรฐานอตุสาหกรรมทีร่ะบวุา่หากมสีิง่ใดเกดิขึน้ 

เว็บไซตค์วรท าอยา่งไร เมือ่ไดรั้บสัญญาณเหลา่น้ี 
เรามกีารตรวจสอบเทคโนโลยใีหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่อง 
และอาจรับเอามาตรฐานมาใชโ้ดยทันทใีนกรณีทีม่กีารจัดท าขึน้ 
 

11. การโฆษณาออนไลน ์
 
เราอาจแสดงโฆษณาในเว็บไซตข์องเราและร่วมมอืกับบคุคลภายนอกในก

https://www.adobe.com/privacy.html
https://www.adobe.com/privacy.html


ารจัดการโฆษณาบนเว็บไซตอ์ืน่ๆ 
เพือ่น าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา 

เรายังอาจร่วมมอืกับบคุคลภายนอกอกีดว้ย รวมทัง้คูค่า้ทางธรุกจิ 
เครอืขา่ยโฆษณา และผูใ้หบ้รกิารโฆษณารายอืน่ๆ 
เพือ่ใหพ้วกเขารวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับคุณบนไซตข์องเราและไซตอ์ืน่ๆ 
เพือ่จัดแสดงโฆษณาใหแ้กค่ณุบนไซตแ์ละทีอ่ืน่ๆ ในระบบออนไลน์ 

โดยองิตามประวัตกิารเรียกดขูองคณุ และปรับแตง่ใหเ้หมาะกับความสนใจ 
ความชอบ และลักษณะนสิัยของคณุ คกุกีห้รอืเทคโนโลยอีืน่ๆ 
ทีค่ลา้ยคลงึกันสามารถน ามาใชเ้พือ่สง่มอบโฆษณาใหแ้กค่ณุ 
โดยยดึตามกจิกรรมการเรยีกดแูละความสนใจของคณุ 

เราไมอ่าจรับผดิชอบตอ่วธิปีฏบัิตดิา้นความเป็นสว่นตัวของบคุคลภายนอกเ
หลา่น้ี 
และวธิปีฏบัิตติอ่ขอ้มูลของบคุคลเหลา่น้ีก็มไิดอ้ยูภ่ายใตค้วามครอบคลมุข
องนโยบายน้ี 

 
บคุคลภายนอกบางรายมกีารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับผูใ้ชไ้ซตข์องเรา 
เพือ่น าเสนอโฆษณา โดยองิตามความสนใจ บนไซตข์องเราและทีอ่ืน่ๆ 
ซึง่รวมถงึเบราวเ์ซอรแ์ละอปุกรณ์ตา่งๆ 

บคุคลภายนอกเหลา่น้ีสามารถใชข้อ้มลูทีพ่วกเขารวบรวมจากไซตข์องเราเ
พือ่คาดการณ์เกีย่วกับความสนใจของคุณเพือ่น าเสนอโฆษณา 
(จากเราและบรษัิทอืน่ๆ) บนอนิเทอรเ์น็ตใหแ้กค่ณุ 
บคุคลภายนอกบางรายเหลา่น้ีอาจเขา้ร่วมในโครงการทีอุ่ตสาหกรรมพัฒน

าขึน้ 
ซึง่ออกแบบมาเพือ่มอบทางเลอืกใหแ้กผู่บ้รโิภคในการเลอืกวา่ตอ้งการทีจ่
ะไดรั้บโฆษณาทีก่ าหนดกลุม่เป้าหมายหรอืไม ่
เน่ืองจากมคีวามแตกตา่งกันระหวา่งการใชง้านแอปกับการใชง้านเว็บไซต์

บนอปุกรณ์มอืถอื 
คณุจงึอาจจ าเป็นตอ้งด าเนนิขัน้ตอนเพิม่เตมิในการปิดใชง้านเทคโนโลยโี
ฆษณาทีก่ าหนดกลุม่เป้าหมายในแอปมอืถอื 
อปุกรณ์มอืถอืจ านวนมากเปิดโอกาสใหคุ้ณเลอืกทีจ่ะไมรั่บโฆษณาทีก่ าหน

ดกลุม่เป้าหมายส าหรับแอปมอืถอื 
โดยใชก้ารตัง้คา่ภายในแอปมอืถอืหรอือุปกรณ์มอืถอืของคณุ 
หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตรวจสอบการตัง้คา่มอืถอืของคณุ 



คณุยังสามารถถอนการตดิตัง้แอปของเราโดยใชก้ระบวนการถอนการตดิตัง้
มาตรฐานทีม่ใีหใ้นอปุกรณ์มอืถอืของคณุหรอื App Marketplace 

 
หากประสงคจ์ะเลอืกไมรั่บโฆษณาตามความสนใจบนเบราวเ์ซอรแ์ละอปุกร
ณ์จากบรษัิททีเ่ขา้ร่วมในโครงการเลอืกไมรั่บของ Digital Advertising 
Alliance หรอื Network Advertising Initiative 

โปรดไปทีเ่ว็บไซตภ์ายใตก้ารควบคุมของ Network Advertising 
Initiative (//www.networkadvertising.org/choices/) และ Digital 
Advertising Alliance (//www.aboutads.info/choices/) 
คณุยังอาจสามารถเลอืกไม่รับโฆษณาตามความสนใจผ่านทางการตัง้คา่ภ

ายในแอปมอืถอืหรอือุปกรณ์มอืถอืของคุณไดอ้กีดว้ย 
แตตั่วเลอืกการเลอืกไม่รับของคณุจะสามารถน ามาใชไ้ดเ้ฉพาะกับเบราวเ์ซ
อรห์รอือปุกรณ์ทีค่ณุก าลังใชง้านอยูใ่นขณะทีค่ณุเลอืกไมรั่บ ดังนัน้ 
คณุจงึควรเลอืกไมรั่บในแต่ละเบราวเ์ซอรแ์ละอปุกรณ์ของคณุ 

หากคณุตอ้งการปิดใชง้านการเชือ่มโยงระหวา่งอปุกรณ์ทัง้หมดส าหรับโฆ
ษณาตามความสนใจ 
คณุสามารถดขูอ้มูลเพิม่เตมิทีเ่ป็นภาษาทอ้งถิน่ไดท้ี ่www.youronlinech
oices.com/ โปรดทราบวา่ 

แมว้า่คณุจะใชว้ธิกีารเลอืกไม่รับโฆษณาตามความสนใจโดยยดึตามอตุสา
หกรรม แตค่ณุจะยังคงไดรั้บโฆษณาทั่วไป 
และประสบการณ์การใชง้านไซตข์องเราอาจมคีณุภาพลดลง 
 

12. ฟอรมัออนไลน ์
 
ไซตอ์าจน าเสนอฟอรัมชมุชนทีส่าธารณชนสามารถเขา้ถงึได ้
คณุพงึตระหนักวา่ขอ้มูลใดก็ตามทีค่ณุใหไ้วใ้นฟอรัมเหลา่น้ีจะเป็นสาธารณ

ะและสามารถอา่น เก็บรวบรวม และใชง้านไดโ้ดยผูอ้ืน่ทีเ่ขา้ถงึ 
หากคณุประสงคจ์ะขอลบขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุออกจากฟอรัมเหลา่น้ี 
โปรดสง่อเีมลถงึเราที ่privacy@herbalife.com  ในบางกรณี 
เราอาจไมส่ามารถลบขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุออกได ้

 
13. ลงิกข์องบุคคลภายนอก 
 

https://www.youronlinechoices.com/
https://www.youronlinechoices.com/
mailto:privacy@herbalife.com


ไซตอ์าจมลีงิกไ์ปยังเว็บไซตท์ีค่วบคุมและดแูลโดยบคุคลภายนอก 
ซึง่เราไมม่อี านาจควบคมุ 

ขอ้มลูใดก็ตามทีค่ณุมอบใหแ้ก่เว็บไซตข์องบคุคลภายนอกจะไดรั้บการคว
บคมุดแูลอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของนโยบายความเป็นสว่นตัวของแต่ละเว็บ
ไซต ์
และเราขอแนะน าใหค้ณุตรวจสอบดนูโยบายเหลา่น้ีกอ่นทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู

ใดๆ แกผู่ค้วบคมุเว็บไซตข์องบุคคลภายนอก 
เราไมม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบหรอืจะไมรั่บผดิตอ่เนื้อหา การกระท า 
หรอืนโยบายของเว็บไซตข์องบุคคลภายนอก 
การใสล่งิกท์ีเ่ชือ่มโยงไปสูเ่ว็บไซตข์องบคุคลภายนอกในไซตข์องเราไมถ่ื

อเป็นการรับรองเนื้อหา การกระท า 
หรอืนโยบายของเว็บไซตเ์หลา่นัน้แตอ่ย่างใด 
 
14. ฟงักช์นัการท างานของบุคคลภายนอก 

 
บางฟังกช์นัการท างานในไซตอ์าจจัดใหม้ขีึน้โดยบคุคลภายนอกทีม่ไิดเ้ป็น
บรษัิทในเครอืของเฮอรบ์าไลฟ์ 
องคก์รเหลา่น้ีอาจรวบรวมหรอืไดรั้บขอ้มูลบางอยา่งเกีย่วกับการทีค่ณุใชง้า

นไซตเ์หลา่น้ี รวมทัง้ผ่านทางการใชง้านคกุกี ้เว็บบคีอน 
และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกัน 
เฮอรบ์าไลฟ์ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่วธิปีฏบัิตดิา้นความเป็นสว่นตัวขององคก์ร
เหลา่น้ี 

 
หากคณุเขา้ถงึบรกิารของบคุคลภายนอก เชน่ Facebook, Google หรอื 
Twitter ผ่านทางไซต ์หรอืใชเ้พือ่เขา้สู่ระบบของไซต ์
หรอืแบง่ปันขอ้มูลเกีย่วกับประสบการณ์ของคณุบนไซตก์ับผูอ้ืน่ 

บรกิารเหลา่น้ีทีเ่ป็นของบคุคลภายนอกอาจสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่ว
กับตัวคณุ รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกับกจิกรรมของคณุบนไซต ์
และอาจแจง้ผูอ้ืน่ขณะทีค่ณุอยูบ่นบรกิารของบคุคลภายนอกเรือ่งการใชง้า
นไซตข์องคณุ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นสว่นตัวของพวกเขา 

 
15. การแกไ้ขนโยบายนี ้
 



นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีไดรั้บการปรับปรุงครัง้ลา่สดุในวันทีท่ีร่ะบอุยู่ใน
ตอนตน้ของนโยบายน้ี เฮอรบ์าไลฟ์ 

นวิทรชิัน่สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีไดต้ลอ
ดเวลา 
หากเรามคีวามประสงคจ์ะท าการเปลีย่นแปลงใดก็ตามทีม่คีวามส าคัญ 
เราจะแจง้ใหค้ณุทราบผ่านทางประกาศในหนา้น้ีกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงนัน้

จะมผีล 
การใชง้านไซตเ์หลา่น้ีโดยคณุหลังจากนัน้จะไดรั้บการพจิารณาวา่เป็นการ
ยอมรับการเปลีย่นแปลงนัน้ 
คณุควรตรวจสอบนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีเป็นระยะๆ 

เพือ่ความม่ันใจวา่คณุจะคุน้เคยกับเนื้อหาฉบับลา่สดุของนโยบาย 
เมือ่ใชง้านไซตห์ลังจากทีม่กีารตดิประกาศการเปลีย่นแปลงเกีย่วกับนโยบ
ายความเป็นสว่นตัวน้ี แสดงวา่คณุยอมรับการเปลีย่นแปลงทัง้หมดนัน้ 
 

16. หากมขีอ้สงสยั ตอ้งท าอยา่งไร 
 
เฮอรบ์าไลฟ์ 
นวิทรชิัน่ใหค้วามส าคัญกับขอ้กังวลเรือ่งความเป็นสว่นตัวอยา่งจรงิจัง 

หากคณุมคี าถามหรอืความคดิเห็น คณุสามารถตดิต่อเราไดท้ี:่ 800 West 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015 (ถงึ: 
Privacy Dept.), privacy@herbalife.com , 866-866-4744 
 

สว่นภาคผนวกของนโยบายความเป็นสว่นตวัส าหรบัประเทศไทย 

หากคณุเป็นบคุคลผูพ้ านักอาศัยอยูใ่นประเทศไทย 
ขอ้ก าหนดเฉพาะตอ่ประเทศไทยตอ่ไปนี้ 
(“ภาคผนวกส าหรับประเทศไทย”) 
จะบังคับใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุแทน 

และเพิม่เตมิจากขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในนโยบายความเป็นสว่นตัวบนระบบออนไ
ลน์ระดับสากลของเฮอรบ์าไลฟ์ (“นโยบาย”) 
ขา้งตน้  ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้ระหวา่งขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในนโยบายขา้งตนแล
ะขอ้ก าหนดในภาคผนวกส าหรับประเทศไทยน้ี 

ใหย้ดึตามภาคผนวกส าหรับประเทศไทย 

mailto:privacy@herbalife.com


นติบิคุคลของเฮอรบ์าไลฟ์ทีรั่บผดิชอบต่อการเก็บรวบรวมและประมวลผลข ้
อมลูสว่นบุคคลของคณุ คอื เฮอรบ์าไลฟ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด)์ 

ลมิเิต็ด 93/1 อาคารจพีเีอฟวทิย ุอาคาร B หอ้งที ่114/1 และ 212 
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

  

เจา้หนา้ทีฝ่่ายคุม้ครองขอ้มูล 

หากคณุมคี าถามหรอืขอ้กังวลใดเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามพระ
ราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) 
คณุจะตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายคุม้ครองขอ้มูลในพืน้ทีข่องเราไดท้ี:่ WantanS
@herbalife.com , +66- 818704398 หรอืทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวข้า้งตน้  

  

ขอ้รอ้งเรยีน 

หากคณุไมพ่งึพอใจในการด าเนนิการของเราทีเ่กีย่วขอ้งกับค ารอ้งขอของ
คณุ 

คณุมสีทิธิร์อ้งเรยีนไปยังส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ตามทีร่ะบไุวใ้น PDPA 

ภาคผนวกส าหรบัประเทศไทย: แกไ้ขลา่สุด – [พฤษภาคม 2021] 
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