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นโยบายความเป็นส่วนตวั 

[www.thewisdomconsultants.com] ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท 

ในการรักษาความลบัส าหรับข้อมลูของลกูค้า หรือบคุคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

ทางเว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการ

โทรศพัท์เท่านัน้ โดยจะพิจารณาติดตอ่ผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในสว่นหวัเร่ืองของอีเมล์จะท าการแจ้งวตัถปุระสงค์ในการ

ติดตอ่ทกุครัง้  

 

หากท่านต้องการติดต่อกลบัมาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือทาง

อีเมล์หรือโทรศพัท์ ตามข้อมลูที่แจ้งในทกุหน้าของเว็บไซต์ ซึง่ทา่นจะได้รับการติดตอ่กลบัภายใน 10 นาที 

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com]  

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ [www.thewisdomconsultants.com] ได้ เพื่อการค้นหา

สินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับ

ขา่วสารจากบริษัท ทา่นสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัท ก าหนดโดยที่ทา่นสามารถยกเลกิการรับขา่วสารได้โดยสง่อีเมล์

มาที่ [weekit@thewisdomconsultants.com] เว็บไซต์ของบริษัท ได้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่าง

ตอ่เนื่อง บริษัท อาจใช้อปุกรณ์ ซอฟต์แวร์ 

 

เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมลูในด้านพฤติกรรมการสบืค้นข้อมลู ของผู้ที่เขาัมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่บริษัทจะน า

ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในวตัถปุระสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ข้อมลูทีม่ี

การรวบรวมจะเป็นข้อมลู  

1) วนั และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  

2) การดหูน้าเว็บเพจตา่งๆ  

3) เวลาทีใ่ช้ในการเยีย่มชม  

4) ประเภทของการสบืค้น  

5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตา่งๆ ทัง้ก่อนและหลงัการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท] 

mailto:weekit@thewisdomconsultants.com


[www.thewisdomconsultants.com] อาจท าการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมลู ของ

ลกูค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภยัของเว็บไซต์นัน้ 

บริษัท อาจใช้ระบบ “คกุกี”้ (cookie) ในการตรวจสอบความถกูต้องแท้จริงของผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คกุกี”้ 

นัน้ คือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  ในขณะที่ผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นัน้

ก าลงัเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดย “คุกกี”้ นัน้จะได้รับการติดตัง้โดยเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเก็บข้อมลูของท่าน

ดงัตอ่ไปนี ้

• [หมายเลขไอพี (IP Address) 

• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถงึ 

• Web Page ที่เข้าเยีย่มชม 

• เวลาที่เยีย่มชม (Access Time) 

• เว็บไซต์ที่อ้างถงึเว็บของบริษัท (Referring Website)] 

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลที่เ ก่ียวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์  [www.thewisdomconsultants.com] นัน้ จะถูก

น าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ อนัประกอบไปด้วย การเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้บริการ และน าไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึน้กว่าเดิม ซึ่ง

เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกน าไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตาม

วตัถปุระสงค์ 

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัท ต้องการเก็บข้อมลูโดยที่ไม่มีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น  บริษัท จะเก็บ

รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยการขอข้อมลูจากทา่นโดยตรง  

 

หากทา่นเลอืกที่จะให้ข้อมลูสว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้ผา่นกระบวนการสมคัร 

• ช่ือ-นามสกลุ 

• ที่อยู ่

• Email เบอร์โทรศพัท์หรือเบอร์โทรสาร 

• ฯลฯ (โปรดระบ)ุ 

 

 

 

 



ให้กบัเว็บไซต์บริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการด าเนินธุรกรรมใดๆ ของทา่นแก่เว็บไซต์บริษัทแล้ว บริษัท จะรักษา

ข้อมลูเหลา่นัน้ไว้เป็นความลบั และจะปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด ข้อมูลเก่ียวกับลกูค้าของบริษัท จะถูกเก็บรวบรวม 

และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัท และท่านยงัคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกนั นอกจากนี ้เมื่อท่านได้สง่ e-mail 

มายงับริษัท บริษัทจะเก็บเนือ้หาใน e-mail ที่อยูข่อง e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดงักลา่วไว้ เพื่อตอบข้อสงสยั

ให้แก่ทา่น หรือเพื่อความจ าเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหวา่งลกูค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

ในสว่นท่ีทา่นมีข้อสงสยันัน้วา่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้แก่บคุคลภายนอกอื่น เพื่อวตัถปุระสงค์ในการน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนญุาต นอกจากนี ้บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูสว่น

บคุคลของทา่นให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต ่ 

1.ทา่นได้ร้องขอและให้อ านาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการด าเนินการ หรือ  

2.ข้อมลูที่สง่ตอ่นัน้เป็นไปเพื่อช่วยให้การเร่ิมต้นธุรกรรมของทา่นส าเร็จลลุว่งลง หรือ  

3.การเปิดเผยข้อมลูนัน้เป็นไปตามที่กฎหมายอนญุาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตวัอยา่งเช่น 

เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] อาจได้รับการร้องขอให้ท าการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้า

ของบริษัทตามค าสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ในการณ์นีท้าง

เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com]  จะท าการติดตอ่แจ้งทา่นลว่งหน้าเสมอ 

เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] อาจท าความตกลงไว้กับผู้ ให้บริการภายนอก (Third 

Party) ในการที่จะพฒันาและดแูลรักษาระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจดัสรร

ทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบคุคลภายนอกที่เข้ามาด าเนินงานให้กบับริษัท หรือเข้ามาด าเนินการในนาม

ของบริษัท นัน้ จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมลูลกูค้าของเว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] ไว้

เ ป็ น ค ว า ม ลับ ด้ ว ย เ ช่ น กั น  อี ก ทั ้ง ยั ง ต้ อ ง ผู ก พั น ต่ อ ก ฎหม า ย ที่ มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ด้ ว ย  เ มื่ อ ใ ด ก็ ต า ม ที่

เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนบัสนุนการบริการ

ของบริษัท องค์กรเหลา่นัน้จะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการรักษาข้อมลูเป็นความลบัของบริษัท ด้วยเช่นกนั 

 

กระบวนการรักษาความปลอดภยัเพื่อการปกป้องข้อมูล  

เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภยั

โดยเคร่งครัด ทัง้นี ้

 

เพื่อวตัถปุระสงค์ในการปกปอ้งความเสยีหาย หรือการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยไมม่ีอ านาจ 


