ตัวอย่ างนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่วนตัว
[www.tepinnovation.co.th] ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริ ษทั ในการรักษาความลับสําหรับ
ข้อมูลของลูกค้า หรื อบุคคลใดทีได้เข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ดังต่อไปนี
การติดต่อสื อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านัน โดยจะ
พิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่ วนหัวเรื องของอีเมล์จะทําการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุก
ครัง
หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่วา่ จะเป็ นเรื องสิ นค้าหรื ออืน ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา"
หรื อการอีเมล์หรื อโทรศัพท์ ตามข้อมูลทีแจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึงท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน
10 นาที
การเข้าเยียมชมเว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th]
ท่านสามารถเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของ [www.tepinnovation.co.th] ได้ เพือการค้นหาสิ นค้าและบริ การต่างๆ
ของบริ ษทั โดยทีท่านไม่ตอ้ งแจ้งข้อมูลเกียวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจาก
บริ ษทั ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามทีบริ ษทั กําหนด โดยทีท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่ ง
อีเมล์มาที [tepinnovation@gmail.com]
เว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งเว็บไซต์อย่างต่อเนือง บริ ษทั อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพือการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูล ของผูท้ ีเขัามาเยียมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ งบริ ษทั จะ
นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพือการปรับปรุ งเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งข้อมูลทีมีการรวบรวมจะเป็ นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยียมชมเว็บไซต์ 2) การดู
หน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาทีใช้ในการเยียมชม 4) ประเภทของการสื บค้น 5) ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต และ 6)
การเข้าเยียมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทังก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ]
[www.tepinnovation.co.th] อาจทําการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูล ของลูกค้าทีเป็ นสมาชิกของ
เว็บไซต์ และใช้บริ การต่างๆ โดยส่วนหนึงของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นนั บริ ษทั อาจ
ใช้ระบบ "คุกกี" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งของผูเ้ ข้าเยียมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี" นัน
คือข้อมูลทีได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื องคอมพิวเตอร์ของผูเ้ ข้าเยียมชมเว็บไซต์ ในขณะทีผูเ้ ข้าเยียมชม
เว็บไซต์นนกํ
ั าลังเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั โดย "คุกกี" นันจะได้รับการติดตังโดยเว็บไซต์ของบริ ษทั

ซึงจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี
• [หมายเลขไอพี (IP Address)
• ชนิดของ Browser ทีใช้ในการเข้าถึง
• Web Page ทีเข้าเยียมชม
• เวลาทีเยียมชม (Access Time)
• เว็บไซต์ทีอ้างถึงเว็บของบริ ษทั (Referring Website)]
การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทีเกียวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] นัน จะถูกนําไปใช้เพือวัตถุประสงค์
ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน อันประกอบไปด้วย การเพิมประสิ ทธิภาพ
ให้บริ การ และนําไปใช้เพือการออกแบบสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ทีดีขึนกว่าเดิม ซึ ง
เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนําไปใช้ เก็บรวบรวม หรื อรักษาไว้โดยไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณี ทีบริ ษทั ต้องการเก็บข้อมูลโดยทีไม่มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
หากท่านเลือกทีจะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังต่อไปนี ผ่านกระบวนการสมัคร
• ชือ-นามสกุล
• ทีอยู่
• Email เบอร์โทรศัพท์หรื อเบอร์โทรสาร
ให้กบั เว็บไซต์บริ ษทั ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรื อการดําเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริ ษทั
แล้ว บริ ษทั จะรักษาข้อมูลเหล่านันไว้เป็ นความลับ และจะปฏิ บตั ิตามทีกฎหมายกําหนด
ข้อมูลเกียวกับลูกค้าของบริ ษทั จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาทีบริ ษทั และท่านยังคง
มีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี เมือท่านได้ส่ง e-mail มายังบริ ษทั บริ ษทั จะเก็บเนือหาใน e-mail ที
อยูข่ อง e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพือตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรื อเพือความจําเป็ นในการ
ติดตามผล และเพือตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ในส่วนทีท่านมีขอ้ สงสัย
นันว่าได้รับการแก้ไขหรื อไม่
การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
เว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] จะไม่ส่งต่อหรื อขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บคุ คลภายนอกอืน
เพือวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านให้แก่องค์กรอืนใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อาํ นาจแก่เว็บไซต์บริ ษทั ในการดําเนิ นการ หรื อ 2.

ข้อมูลทีส่งต่อนันเป็ นไปเพือช่วยให้การเริ มต้นธุรกรรมของท่านสําเร็ จลุล่วงลง หรื อ 3. การเปิ ดเผยข้อมูลนัน
เป็ นไปตามทีกฎหมายอนุญาต หรื อเป็ นไปตามที กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น
เว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] อาจได้รับการร้องขอให้ทาํ การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับลูกค้าของบริ ษทั
ตามคําสังศาล หรื อตามหมายศาล หรื อหน่วยงานอืนๆ ทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย ในการณ์นีทาง
เว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] จะทําการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] อาจทําความตกลงไว้กบั ผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Third Party) ในการทีจะ
พัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริ ษทั และการจัดสรรทรัพยากรหรื อ
บริ การในนามของบริ ษทั ซึ งบุคคลภายนอกทีเข้ามาดําเนิ นงานให้กบั บริ ษทั หรื อเข้ามาดําเนินการในนาม
ของบริ ษทั นัน จะต้องตกลงทีจะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] ไว้เป็ นความลับ
ด้วยเช่นกัน อีกทังยังต้องผูกพันต่อกฎหมายทีมีผลใช้บงั คับด้วย เมือใดก็ตามที
เว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] ได้วา่ จ้างองค์กรอืนใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริ การของบริ ษทั
องค์กรเหล่านันจะต้องปฎิบตั ิ ตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็ นความลับของบริ ษทั ด้วยเช่นกัน
กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพือการปกป้ องข้อมูล
เว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด ทังนี เพือ
วัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสี ยหาย หรื อการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอาํ นาจ
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] มีกระบวนการในการสร้างความมันใจว่า ข้อมูลของท่านเป็ นข้อมูลที
ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี บริ ษทั ยังมีกระบวนการในการ
แก้ไขข้อมูลทีผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลทีผิดพลาดด้วย
วิธีการดังนี [อธิบาย]
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ [www.tepinnovation.co.th] มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทังในส่ วน
ทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลอืนๆ ของท่าน [อธิบายตามความเป็ นจริ ง]

