
นโยบายการจดัการคกุกี. 
(วนัที&ปรบัปรงุ: มกราคม2021) 

 
นโยบายการจัดการคกุกี. .นี. (จากนี.จะเรยีกวา่ "นโยบายคกุกี*") เป็นของเว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนั 
(จากนี.จะเรยีกวา่ "ไซต"์) ทีBเผยแพรโ่ดย BELIEVE SAS หรอืบรษัิทในเครอืบรษัิทหนึBงบรษัิทใด รวมถงึ 
TUNECORE (จากนี.จะเรยีกวา่ "Believe" หรอื "เรา" "ของเรา") ซึBงศลิปิน โปรดวิเซอร ์ผูจั้ดการ 
คา่ยเพลงอสิระ ลกูคา้ ผูใ้ชง้านทัBวไปใช ้(จากนี.จะเรยีกวา่ "ทา่น" หรอื "ของทา่น”) 
วตัถปุระสงคข์องนโยบายนี.คอืเพืBอใหข้อ้มลูทีBเกีBยวขอ้งทั .งหมดทีBเกีBยวกบัการใชค้กุกี.บนเว็บไซตข์องเรา 
 
1. เหตผุลที9ตอ้งมนีโยบายการจดัการคกุกี* 
วตัถปุระสงคข์องนโยบายการจัดการคกุกี.นี.คอืเพืBอใหข้อ้มลูแกท่า่นเกีBยวคกุกี.ทีBทํางานในไซตข์องเราเกีBยว
กบัสทิธขิองทา่น ในการยอมรับหรอืปฏเิสธคกุกี.เหลา่นี. และผลทีBจะเกดิขึ.น 
เกีBยวกบัวตัถปุระสงคข์องคกุกี.เหลา่นี. และระยะเวลาของการเก็บรักษาคกุกี.ไว ้ 

2. คกุกี*คอือะไร 
คกุกี. (หรอืตวัตดิตาม) คอืไฟลค์อมพวิเตอรท์ีBมขีอ้มลูจํานวนหนึBงเก็บไวใ้นอปุกรณ์ของทา่น (คอมพวิเตอร ์
สมารท์โฟน หรอืแท็บเล็ต) เมืBอทา่นเขา้ไปยงัไซตข์องเรา 
คกุกี.เป็นสิBงทีBมปีระโยชนเ์พราะทําใหเ้ราสามารถทีBจะจดจําอปุกรณ์/เครืBองปลายทางของทา่นได ้
เมืBอทา่นกลบัเขา้ทีBไซตข์องเรา 
ดงันั.นจงึปรับปรงุประสบการณ์และการเรยีกดสูิBงตา่งของทา่นบนไซตข์องเราใหด้ขี ึ.น 
หรอืเสนอการบรกิารทีBออกแบบเฉพาะสําหรับทา่น ตวัอยา่งเชน่ 
โดยการเก็บขอ้มลูเกีBยวกบัสิBงทีBทา่นชืBนชอบเพืBอทีBจะจดจําทา่นได ้

ในระหวา่งการเขา้มาทีBไซตใ์นครั.งตอ่ไปของทา่น 
บรษัิทบคุคลภายนอกจะวางคกุกี.ไวด้ว้ยเมืBอทา่นเขา้ไปทีBไซตข์องเราเพืBอวตัถปุระสงคต์า่งๆ เชน่ 
การวดัจํานวนผูช้มหรอืการโฆษณา เฉพาะผูท้ีBออกคกุกี.เทา่นั.นทีBอาจจะอา่นหรอืดดัแปลงขอ้มลูทีBอยูใ่นนั.น 
รายชืBอบรษัิทบคุคลภายนอกมแีสดงไวใ้นไซตข์องเรา 
(ซึBงจะตอ้งมกีารปรับเปลีBยนหากปรากฏในศนูยก์ารตั .งคา่)  
 
3. บทบาทของ Believe 
ในฐานะบรรณาธกิารของไซตข์องเรา เราเป็นผูค้วบคมุการประมวลผลคกุกี.ทีBเราเก็บไวท้ีBนัBน 

และเรารับรองการควบคมุคกุกี.ทีBบรษัิทบคุคลภายนอกเป็นผูเ้ก็บไว ้
เมืBอเราตดัสนิรว่มกนักบับรษัิทบคุคลภายนอกเกีBยวกบัวตัถปุระสงคแ์ละวธิกีารใชค้กุกี. 
เรามคีวามรับผดิชอบรว่มกนักบับคุคลภายนอกนการประมวลผลขอ้มลู 
เมืBอบคุคลภายนอกปฏบิตังิานในฐานะผูรั้บเหมาชว่ง พวกเขาจะปฏบิตังิานในชืBอและในนามของเรา (เชน่ 
เอเจนซโีฆษณา) 
 
4. วธิกีารต ั*งคา่คกุกี* 
ทา่นสามารถตั .งคา่คกุกี.วา่ทา่นยอมรับหรอืปฏเิสธไดใ้นศนูยก์ารต ั*งคา่ 
ทีBสามารถเขา้ไดจ้ากหนา้ใดก็ไดข้องไซต ์ทา่นสามารถเปลีBยนตวัเลอืก/การตั .งคา่เมืBอใดก็ได ้
การเปลีBยนแปลงหรอืการปฏเิสธ 
การตั &งคา่บางอยา่งอาจมผีลกระทบตอ่การทํางานอยา่งถกูตอ้งของไซต ์ 
การยอมรับคกุกี&เป็นใหค้วามยนิยอมของทา่น 
หากทา่นยงัคงเรยีกดขูอ้มลูโดยการปิดศนูยก์ารตั &งคา่ คกุกี&ทั &งหมดจะถกูปฏเิสธ 
นอกจากตวัเลอืกการกําหนดคา่ในศนูยก์ารต ั+งคา่ 
ทา่นสามารถปฏบิตัติามขั &นตอนวธิสํีาหรับการใชค้กุกี&บางชนดิทีMเจาะจงกบัอปุกรณข์องทา่น  
สําหรับขอ้มลูเพิMมเตมิ โปรดตดิตอ่เราทีM: 
http://www.allaboutcookies.org/. เราขอเรยีนอกีคร ้&งวา่ในกรณีนี& 
อาจมผีลกระทบตอ่การเขา้ถงึโปรโมชนัหรอืคณุสมบตับิางประการของไซต ์

ไซตข์องเราไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้กนัไดก้บัสญัญาณหา้มตดิตามบนเบราวเ์ซอร ์
 



5. คกุกี*ท ี9มคีวามจาํเป็นอยา่งยิ9ง  
คกุกี.เทคนคิเป็นคกุกี.ทีBมคีวามจําเป็นอยา่งยิBงในการทําใหท้า่นสามารถไปยังจดุตา่งๆ ใชฟั้งกช์นัตา่งๆ 
ของไซต ์และการเขา้ถงึสว่นทีBปลอดภยั (เชน่ การถงึสว่นบญัชขีองทา่น/ลกูคา้) 
ซึBงเป็นสว่นทีBเปิดใชง้านเมืBอทา่นมกีารดําเนนิการในไซต ์โดยไมเ่ก็บขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ 
และไมจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่น เมืBอไมม่คีกุกี.เหลา่นี. 
จะไมส่ามารถใหบ้รกิารฟังกช์ัBนการทํางานบางอยา่งได ้
ทา่นสามารถกําหนดคา่เบราวเ์ซอรข์องทา่นเพืBอใหบ้ล็อคคกุกี.เหลา่นี. 
ซึBงจะทําใหบ้างสว่นของไซตทํ์างานไมไ่ดอ้กีตอ่ไป  
 
คกุกี.เหลา่นี. โดยทางเทคนคิจะทําใหท้า่นสามารถทีBจะ:  
 

- เก็บตวัเลอืกของทา่นไวใ้นศนูยก์ารต ั*งคา่ 
- พสิจูนต์วัตนของทา่นและรักษาความปลอดภยัใหก้บัการพสิจูนต์วัตนนี. (เชน่ 
การจํากดัความพยายามในการเขา้ถงึจากหุน่ยนตห์รอืทีBไมค่าดคดิ) 

- เก็บสิBงทีBอยูใ่นตะกรา้ชอ้ปปิ.งในไซตร์า้นคา้อยูใ่นหน่วยความจํา 
และสง่ใบเรยีกเก็บเงนิหลงัการซื.อผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารไปใหท้า่น  

- ปรับรปูแบบสว่นตอ่ประสานใหเ้ขา้กบับคุคล (ตวัเลอืกภาษา หรอืการนําเสนอบรกิาร) 
เมืBอการปรับรปูแบบใหเ้หมาะกบับคุคลดงักลา่วเป็นองคป์ระกอบภายในและเป็นสิBงทีBคาดวา่จะมขี
องการบรกิาร คกุกี.เหลา่นี.ใชเ้พืBอสรา้งตวัระบ ุ
โดยใชข้อ้มลูทีBเก็บโดยอตัโนมัตจิากอปุกรณ์สําหรับคณุลกัษณะบางอยา่ง (เชน่ ทีBอยู ่IP) 
ตวัระบนุี.จะใชเ้พืBอระบอุปุกรณ์อกีคร ้.ง 

- สรา้งความสมดลุใหก้บัภาระโหลดของเครืBองมอืทีBทําหนา้ทีBในการบรกิารสืBอสาร 
- ทําใหไ้ซตสํ์าหรับการชาํระเงนิสามารถจํากดัการเขา้ถงึตวัอยา่งเนื.อหาโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

(ทีBกําหนดจํานวนไวล้ว่งหนา้และ/หรอืในระยะเวลาทีBจํากดั 
- วดัจํานวนผูช้ม (เพยีงในกรณีทีBไมจํ่าเป็นตอ้งใหค้วามยนิยอม) หาก:   

o คกุกี.ถกูจํากดัอยา่งเขม้งวดในการวดัจํานวนผูช้มของไซต ์(การวดัประสทิธภิาพ 
การตรวจจับปัญหาการนําทางของไซต ์
การปรับใหป้ระสทิธภิาพดา้นเทคนคิหรอืการยศาสตรม์คีวามเหมาะสม 
การประเมนิพลงังานของเซริฟ์เวอรท์ีBจําเป็น การวเิคราะหเ์นื.อหาทีBใหคํ้าปรกึษา) 
สําหรับบญัชขีองเราแตผู่เ้ดยีว  

o คกุกี.ไมส่ามารถทําใหเ้กดิการตดิตามการนําทางทัBวไปในการไปยังไซตห์รอืแอปพลเิคชนั
อืBน 

o ขอ้มลูทีBเก็บใชเ้พยีงเพืBอสรา้งสถติทิีBไมร่ะบชุืBอ 
o ขอ้มลูทีBเก็บไมส่ามารถทําใหเ้กดิการอา้งองิโยงกบัขอ้มลูอืBน 
และสง่ขอ้มลูนั.นไปใหบ้คุคลภายนอก  

 
6. คกุกี*ท ี9เลอืกหรอืไมก็่ได ้  
 

- คกุกี*สําหรบัการวดัจาํนวนผูช้มหรอืการวเิคราะห ์
คกุกี.เก็บขอ้มลูทีBทําใหเ้ราสามารถทราบวา่ทา่นใชไ้ซต ์(เชน่ หนา้ทีBเขา้ไปบอ่ยทีBสดุ 
หรอืหากขอ้ความขอ้ผดิพลาดปรากฏบนไซต)์ 
คกุกี.ตอ้งไดรั้บความยนิยอมเมืBอพันธมติรการสง่คกุกี.ระบวุา่ 
พวกเขากําลงัใชซํ้.าขอ้มลูสําหรับวตัถปุระสงคข์องตนเอง 

 
- คกุกี*สําหรบัวดัประสทิธภิาพของโฆษณา: การวเิคราะหผ์ูช้ม และการพัฒนาผลติภณัฑ ์
รวมถงึประสทิธภิาพของโฆษณา 
และการวดัประสทิธผิลของเนื.อหาและการโฆษณาทีBปรับรปูแบบเฉพาะสําหรับแตล่ะบคุคล 

- คกุกี*เพื9อวดัประสทิธภิาพของเนื*อหา: การวเิคราะหแ์ละการวดัจํานวนผูช้ม 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของเนื.อหาทีBทา่นดหูรอืมปีฏสิมัพันธด์ว้ย 
คกุกี.สามารถใชเ้พืBอปรับปรงุผลติภณัฑ ์เนื.อหา และซอฟตแ์วรท์ีBมอียูเ่ดมิ 
หรอืเพืBอพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่



- คกุกี*ท ี9ทาํใหส้ามารถทาํวจิยัตลาดเพื9อสรา้งขอ้มลูคนด ู
ซึBงทําใหพั้นธมติรบคุคลภายนอกในการเรยีนรูเ้พิBมเตมิเกีBยวกบัผูช้มทีBเขา้มายังไซต ์
ใชแ้อปพลเิคชนั และเห็นโฆษณา  

 
7. คกุกี+ฟังักช์นัที4ใชใ้นการสรา้งประสบการณท์ี4ปรบัรปูแบบใหเ้ขา้กบัแตล่ะบคุคลมากขึ+น  
 
คกุกี.เหลา่นี.เก็บขอ้มลูเกีBยวกบัทา่น เชน่ ประเทศทีBทา่นเขา้มาในไซต ์ภาษาทีBใช ้หรอืภมูภิาคทีBทา่นอยู ่
ขอ้มลูนี.จงึสามารถใชเ้พืBอมอบประสบการณ์ทีBเหมาะสมกบัทา่นมากขึ.นจากตวัเลอืกของทา่น 
ขอ้มลูทีBเก็บโดยคกุกี.เหบา่นี.จะถกูทําใหไ้มร่ะบชุืBอ 
คกุกี.ไมส่ามารถใชเ้พืBอตดิตามกจิกรรมการเรยีกดสูิBงตา่งๆ 
ในไซตอ์ืBนไดโ้ดยสามารถเปิดใชง้านไดโ้ดยเราหรอืพันธมติรบคุคลภายนอก 

ซึBงเป็นเจา้ของบรกิารทีBใชใ้นหนา้ตา่งๆ ในไซต ์หากทา่นปฏเิสธคกุกี.เหลา่นี. . 
การบรกิารบางสว่นหรอืทั .งหมดของไซตอ์าจทํางานไมถ่กูตอ้ง  
 

- คกุกี*เพื9อเก็บและ/หรอืเขา้ถงึขอ้มลูที9เก็บไวใ้นอปุกรณ์/อปุกรณ์ปลายทาง: 
คกุกี.เหลา่นี.เป็นตวัระบอุปุกรณ์/อปุกรณ์ปลายทางของทา่น 
หรอืขอ้มลูอืBนทีBอาจเก็บไวห้รอืเขา้ถงึบนอปุกรณ์/อปุกรณ์ปลายทางของทา่นโดยตรงโดยพันธมติ
ร  

- คกุกี*ท ี9เชื9อมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์/อปุกรณ์ปลายทางตา่งๆ กบัทา่นหรอืกบัครัวเรอืนเดยีวกนั  
- คกุกี*สําหรบัการระบพุกิดัที9แมน่ยาํ เพืBอเก็บและประมวลผลขอ้มลูการระบพุกิดัทีBแมน่ยํา 

(ในระยะไมก่ีBเมตร) เพืBอสนับสนุนวตัถปุระสงคห์นึBงประการขึ.นไป  
- คกุกี*ท ี9จบัคูแ่ละผสานรวมแหลง่ขอ้มลูออฟไลน:์  
ทําใหข้อ้มลูทีBไดแ้บบออฟไลนผ์สานรวมกบัขอ้มลูทีBเก็บแบบออนไลนเ์พืBอสนับสนุนวตัถปุระสงค์
หนึBงประการขึ.นไป  

- คกุกี*ท ี9ทาํใหส้ามารถทาํการวเิคราะหเ์ชงิรกุเกี9ยวกบัคณุลกัษณะของอปุกรณ์ปลายทาง
สําหรบัการระบตุวัตน:   
ทําใหพั้นธมติรบคุคลภายนอกสามารถสรา้งตวัระบทุีBใชข้อ้มลูทีBเก็บผา่นการวเิคราะหเ์ชงิรกุจากอุ
ปกรณ์ปลายทาง เพืBอการระบคุณุลกัษณะบางประการ (เชน่ ฟอนตห์รอืความละเอยีดหนา้จอ) 
โดยยังมปีระโยชนใ์นการระบซํุ.าอปุกรณ์ปลายทางบบนพื.นฐานของตวัระบทุีBสรา้งขึ.น   

 
8. คกุกี+ท ี4ใชส้าํหรบัการเลอืกกลุม่เป้าหมายสาํหรบัการโฆษณา  
                             
คกุกี.เหลา่นี.เก็บขอ้มลูเกีBยวกบัอปุนสิยัในการเรยีกดขูอ้มลูของทา่น 
เพืBอทีBโฆษณาทีBเสนอมคีวามสมัพันธก์บัสิBงทีBทา่นสนใจมากขึ.น 
คกุกี.จะใชเ้พืBอจํากดัจํานวนครั.งทีBโฆษณาหรอืแคมเปญโฆษณาแสดง 
และเพืBอวดัประสทิธผิลของโฆษณานั.น โดยทัBวไป 
เอเจนซโีฆษณาบคุคลภายนอกจะเป็นผูว้างโดยเราเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม คกุกี.จะบนัทกึเว็บไซตท์ีBเขา้ชม 
และขอ้มลูนี.จะมกีารแบง่ปันกบัผูโ้ฆษณา 
หลายครั.งทีBคกุกี.เหลา่นี.เชืBอมโยงกบัคณุสมบตัขิองไซตท์ีBองคก์รบคุคลภายนอกเป็นผูใ้หบ้รกิาร 
หากทา่นไมย่อมรับคกุกี.เหลา่นี. โฆษณาของทา่นจะมคีวามตรงเป้าหมายนอ้ยกวา่ 
 

- คกุกี*ทาํใหส้ามารถเลอืกโฆษณามาตรฐานได:้ จากเนื.อบรรณาธกิารทีBไดรั้บคําปรกึษา 
แอปพลเิคชนัทีBใช ้และตําแหน่งทีBตั .งโดยประมาณ (รัศมขีั .นตํBา 500 เมตร) 
ของชนดิของอปุกรณ์ปลายทางทีBทา่นใช ้ทีBอยู ่IP, URL ฯลฯ  

- หรอืเพื9อสรา้งโปรไฟลท์ี9ปรบัรปูแบบเฉพาะบคุคลและเลอืกโฆษณาหรอืเนื*อหาที9ปรบัรปูแ
บบเฉพาะบคุคล: จากความสนใจของทา่น (ขอ้มลูทีBรวบรวมเกีBยวกบักจิกรม ความสนใจ ไซต ์
แอปพลเิคชนัหรอืเนื.อทีBด ูขอ้มลูประชากรศาสตรห์รอืตําแหน่งทีBอยู ่ 

- คกุกี*สําหรบัการพฒันาผลติภณัฑ ์
คกุกี.เหลา่นี.ทําใหพั้นธมติรบคุคลภายนอกสามารถใชข้อ้มลูเพืBอปรับปรงุผลติภณัฑท์ีBมโีดยการเพิB
มคณุสมบตัใิหมเ่ขา้ไป คกุกี.เหลา่นี.ยงัทําใหส้ามารถพัฒนาผลติภณัฑ ์
และสรา้งรุน่และอลักอรทิมึใหมโ่ดยใชก้ารเรยีนรูข้องระบบเครืBอง  



 
9. คกุกี*จากเครอืขา่ยสงัคมและ/หรอืแพลตฟอรม์ดนตร ี   
คกุกี.เหลา่นี.ทําใหท้า่นสามารถแบง่ปันประสบการณ์บนเครอืขา่ยสงัคม (Facebook, Twitter, Instagram, 
Google Plus, Pinterest ฯลฯ) และ/หรอืแพลตฟอรม์ดนตรตีา่งๆ ได ้(Deezer, Spotify, Apple Music ฯลฯ) 
คกุกี.เหลา่นี.ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ BELIEVE 
แมว้า่ทา่นไมไ่ดใ้ชปุ้่ มแบง่ปันหรอืแอปพลเิคชนัทีBเกีBยวขอ้ง 
เป็นไปไดท้ีBเครอืขา่ยสงัคมอาจตดิตามการนําทางของทา่น 
หากเซสชนั/บญัชขีองทา่นเปิดอยูใ่นคอมพวิเตอรข์องทา่นในเวลานั.นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจะเชืBอมโยงกั
บโฆษณาหรอืกจิกรรม 
การกําหนดกลุม่เป้าหมายตามนโยบายความเป็นสว่นตวัหรอืการคุม้ครองการเก็บรักษาขอ้มลูทีBเป็นความลั
บทีBเจาะจงกบัแตล่ะเครอืขา่ยสงัคม  
 
ทา่นสามารถเลอืกทีBจะยอมรับหรอืปฏเิสธคกุกี.ทีBเลอืกหรอืไมก็่ไดทั้ .งหมด 
และเปลีBยน่ตวัเลอืกของทา่นเมืBอใดก็ไดผ้า่นศนูยก์ารต ั*งคา่ 
 
10. ระยะเวลาในการเก็บคกุกี*  
เราจะเก็บคกุกี.ไวเ้ป็นเวลา 6 เดอืน ยกเวน้สําหรับคกุกี.บางชนดิทีBใชว้ดัจํานวนผูช้มทีBเก็บไว ้13 เดอืน 
(เฉพาะทีBไมต่อ้งขอความยนิยอม)  
 
สําหรับขอ้มลูเพิBมเตมิ โปรดดใูนนโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา 
 

 


