Private & Policy

Organika House Co., Ltd. is committed to protecting your privacy. You
can visit most pages on our site without giving us any information about
yourself. But sometimes we do need information to provide services that
you request.
Collection of your personal information
We will ask you when we need information that personally identifies you
(personal information) or allows us to contact you. Generally, this information
is requested when you are registering before entering a contest, ordering email newsletters, joining a limited-access premium site or signing up for an
event or training. Personal information collected by organikahouse.com
often is limited to e-mail address, address, name, age, gender, but may
include other information when needed to provide a service you requested.
organikahouse.com also collects certain information about your computer
hardware and software. This information may include: your IP address,
browser type, operating system, domain name, access times and referring
Web site addresses. This information is used for the operation of the service,
to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding
use of organikahouse.com, organikahouse.com also collects information
about which pages our customers visit within organikahouse.com This site
visitation data is identified only by a unique ID number.
Control of your Personal Information
When you register, or otherwise give us personal information,
organikahouse.com will not share that information with third parties, other
than for the limited exceptions if required to do so by law or in the goodfaith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the
law or comply with legal process served on Organika House Co., Ltd or the
site; (b) protect and defend the rights or property of Organika House Co.,
Ltd.
Registering also allows you to tell us how or whether you want
organikahouse.com to communicate with you. In the member section of
organikahouse.com, you can decide what information you want to receive
and how you want to receive it. Or you can tell us not to contact you by
removing check marks from the contact option boxes.

Access to your Personal Information
We will provide you with the means to ensure that your personal information
is correct and current.
If you register on organikahouse.com or subscribe to a newsletter, you can
review and edit your personal information. You will be asked to enter your
email address and password before viewing your personal information.
You can:

View and edit personal information you have already given us at
organikahouse.com
Tell us whether you want organikahouse.com to send you
marketing information.
Subscribe, or cancel subscriptions, to newsletters about our
services and products.

Use of cookies
When someone visits the site, a cookie is placed on the customer's machine
(if the customer accepts cookies) or is read if the customer has visited the site
previously. One use of cookies is to assist in the collection of the site
visitation statistics described above. We also use cookies to collect
information on which newsletter links are clicked by customers. This
information is used to ensure we are sending information customers want to
read.
Copyright All rights reserved.
Any text, images, graphics, sound files, animation files, video files, and their
arrangement on this website are subject to copyright and other intellectual
property protection. These objects may not be copied for commercial use or
distribution, nor may these objects be modified or reposted to other sites.
This site may also contain images that are subject to third party copyrights
Trademarks
Unless otherwise indicated, all marks displayed on this website are registered
trademarks of Organika House Co., Ltd.
No licenses
We have sought to create an innovative website that we hope you will enjoy
using. However, we hope you will also appreciate that we must protect our

intellectual property, including its patents, trademarks and copyrights.
Accordingly, please appreciate that no license to our intellectual property or
the intellectual property of third parties has been granted by this website.
Animal Testing
The Organika House has been against animal testing since we establish and
we have never tested our products, active ingredients or raw materials on
animals at any point in the product development or manufacturing process.
Thank you for your interest and we hope this statement has clarified our
position.

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ออกานิก้าเฮ้าส์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
คุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูล
ของตัวคุณเอง ทั้งนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการในสิ่ง
ที่คุณต้องการ
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ซึ่งใน
กรณีนี้ คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิ
พิเศษ พร้อมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่
รวบรวมโดยออกานิก้าเฮ้าส์ (organikahouse.com)นั้น จะมีทั้งอีเมล์ ที่อยู่ ชื่อ อายุ เพศ
ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆ ด้วยเมื่อคุณต้องการรับบริการจากเรา
นอกจากนี้ ออกานิก้าเฮ้าส์ ยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating
system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล
และเพื่อบันทึกข้อมูลสถิติ organikahouse.com ยังทำการบันทึกหน้าที่ลูกค้าเข้าไป
เยี่ยมชมเอาไว้ โดยใช้ ID number เป็นตัวบันทึก
ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว organikahouse.com จะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็น
ความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็น คือ เพื่อ

กระทำตามบทบัญญัติหรือ กระบวนการทางกฏหมายที่ออกานิก้าเฮ้าส์ ระบุเอาไว้ หรือ
เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางออกานิก้าเฮ้าส์ จำกัด
นอกจากนี้ การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่คุณมีต่อเรา เพื่อให้เรา
ได้ปรับปรุงการให้ให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ในหน้าส่วนของ
สมาชิก organikahouse.com คุณสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารในแบบที่คุณชอบ ว่า
ต้องการแบบไหน หรือสะดวกรับทางใด หรือหากคุณไม่ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากเรา ก็ทำได้เช่นกัน เพียงระบุไว้ในช่อง contact option ที่เรามีไว้ให้
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีระบบตรวจสอบเพื่อให้คุณเช็คข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งหากคุณลง
ทะเบียนผ่าน organikahouse.com หรือสมัครรับข่าวสารกับทางเรา คุณจะสามารถ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องได้ โดยคุณจะต้องระบุ email address และ
password ก่อนที่จะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ
คุณสามารถ:

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ระบุไปแล้ว ผ่านทาง
organikahouse.com
ระบุถึงความต้องการรับ/ ไม่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง
organikahouse.com
สมัครหรือยกเลิกการรับข่าวสาร รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล
เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วย
ความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะ
ทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูล
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ดังที่กล่าวมา
นอกจากนี้ ระบบ Cookies ยังใช้รวบรวมข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ newsletter ซึ่งลูกค้าจะ
สามารถคลิกเข้าไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่า ข่าวสารและข้อมูลของเรา ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าอย่างแท้จริง
สงวนลิขสิทธิ์
เว็บไซต์ของออกานิก้าเฮ้าส์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดยข้อความ รูปภาพ กราฟิก
เสียง ไฟล์อนิเมชั่น วิดีโอ รวมทั้งการจัดการข้อมูลทุกชนิด ถือเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่
ห้ามล่วงละเมิดทุกประการ จึงห้ามมิให้มีการลอกเลียนแบบเพื่อการค้า แจกจ่าย หรือนำ
ไปตัดต่อ ขยาย และจัดวางโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทโดยเด็ดขาด
เครื่องหมายการค้า

นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมด เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ล้วนได้
รับการรับรองเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายของบริษัท ออกานิก้าเฮ้าส์
จำกัด
อนุญาตประกอบการ
เราได้พัฒนาเว็บไซต์ของออกานิก้าเฮ้าส์ขึ้น โดยมุ่งหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์และ
ความเพลิดเพลิน อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าคุณจะเห็นชอบกับการปกป้องลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา รวมทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
ของเว็บไซต์ออกานิก้าเฮ้าส์

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์
บริษัท ออกานิก้าเฮ้าส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการต่อต้านการทดลองในสัตว์ตั้งแต่ก่อตั้ง
นอกจากนี้เราไม่เคยทดลองผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ หรือวัตถุดิบใดๆ กับสัตว์ในทุกขั้น
ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
เราขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจของทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแถลง
การณ์ฉบับนี้จะช่วยสร้างความกระจ่างในจุดยืนของเรามากยิ่งขึ้น

Refund Policy
Once your return is received and inspected, we will send you
an email to notify you that we have received your returned item. We
will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a
credit will automatically be applied to your credit card or original
method of payment, within a certain amount of days.
เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนสินค้าของคุณแล้วเราจะส่งอีเมลแจ้ง
ให้คุณทราบว่าเราได้รับรายการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึง
การอนุมัติหรือการปฏิเสธการคืนเงินของคุณ
หากคุณได้รับการอนุมัติการคืนเงินของคุณจะถูกดำเนินการและเครดิต
จะถูกนำไปใช้กับบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินดั้งเดิมของคุณโดย
อัตโนมัติภายในจำนวนวันที่แน่นอน

