นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
[www.thewisdomconsultants.com] ขอแจ้ งให้ ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริ ษัท
ในการรักษาความลับสาหรับข้ อมูลของลูกค้ า หรื อบุคคลใดที่ได้ เข้ ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
การติดต่ อสื่อสารกับลูกค้ า
ทางเว็ บ ไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] จะติ ด ต่ อ กับ ท่ า นผ่ า นทางอี เ มล์ แ ละการ
โทรศัพท์เท่านัน้ โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่ องของอีเมล์จะทาการแจ้ งวัตถุประสงค์ในการ
ติดต่อทุกครัง้
หากท่านต้ องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสินค้ าหรื ออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ ทางหน้ า “ติดต่อเรา” หรื อทาง
อีเมล์หรื อโทรศัพท์ ตามข้ อมูลที่แจ้ งในทุกหน้ าของเว็บไซต์ ซึง่ ท่านจะได้ รับการติดต่อกลับภายใน 10 นาที
การเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com]
ท่านสามารถเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ [www.thewisdomconsultants.com] ได้ เพื่อการค้ นหา
สินค้ าและบริ การต่างๆ ของบริ ษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้ งข้ อมูลเกี่ ยวกับตัวท่านให้ แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้ องการรั บ
ข่าวสารจากบริ ษัท ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ตามที่บริ ษัท กาหนดโดยที่ทา่ นสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ โดยส่งอีเมล์
มาที่ [weekit@thewisdomconsultants.com] เว็บไซต์ของบริ ษัท ได้ ดาเนินการปรับปรุ งเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่อง บริ ษัท อาจใช้ อปุ กรณ์ ซอฟต์แวร์
เพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูลในด้ านพฤติกรรมการสืบค้ นข้ อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทจะนา
ข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ
การรวบรวมจะเป็ นข้ อมูล
1) วัน และเวลาในการเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์
2) การดูหน้ าเว็บเพจต่างๆ
3) เวลาทีใ่ ช้ ในการเยีย่ มชม
4) ประเภทของการสืบค้ น
5) ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
6) การเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตา่ งๆ ทังก่
้ อนและหลังการเข้ าชมเว็บไซต์ของบริษัท]

ซึง่ ข้ อมูลทีม่ ี

[www.thewisdomconsultants.com] อาจทาการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้ นข้ อมูล ของ
ลูกค้ าที่เป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้ บริ การต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นนั ้
บริ ษัท อาจใช้ ระบบ “คุกกี”้ (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้ องแท้ จริ งของผู้เข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี”้
นัน้ คือ ข้ อมูลที่ได้ ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้เข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผ้ ูเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์นนั ้
กาลังเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษัท โดย “คุกกี”้ นันจะได้
้
รับการติดตังโดยเว็
้
บไซต์ของบริ ษัท ซึ่งจะเก็บข้ อมูลของท่าน
ดังต่อไปนี ้
• [หมายเลขไอพี (IP Address)
• ชนิดของ Browser ที่ใช้ ในการเข้ าถึง
• Web Page ที่เข้ าเยีย่ มชม
• เวลาที่เยีย่ มชม (Access Time)
• เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท (Referring Website)]
การรวบรวมและการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ตัว ลูก ค้ า ของเว็ บ ไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] นัน้ จะถู ก
นาไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดาเนินงานของบริ ษัท และถูกต้ องตามกฎหมายเท่านัน้ อันประกอบไปด้ วย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ บริ การ และนาไปใช้ เพื่อการออกแบบสินค้ าหรื อบริ การต่างๆ และข้ อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ ้นกว่าเดิม ซึ่ง
เป็ น ไปตามความต้ อ งการของลูก ค้ า ข้ อ มูลของลูก ค้ า จะไม่ ถูก น าไปใช้ เก็ บ รวบรวม หรื อ รั ก ษาไว้ โดยไม่ ต รงตาม
วัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริ ษัท ต้ องการเก็บข้ อมูลโดยที่ไม่มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท จะเก็บ
รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้ อมูลจากท่านโดยตรง
หากท่านเลือกที่จะให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้ ผ่านกระบวนการสมัคร
• ชื่อ-นามสกุล
• ที่อยู่
• Email เบอร์ โทรศัพท์หรื อเบอร์ โทรสาร
• ฯลฯ (โปรดระบุ)

ให้ กบั เว็บไซต์บริ ษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรื อการดาเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริ ษัทแล้ ว บริ ษัท จะรักษา
ข้ อมูลเหล่านันไว้
้ เป็ นความลับ และจะปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าของบริ ษัท จะถูกเก็บรวบรวม
และรักษาไว้ ในระหว่างระยะเวลาที่บริ ษัท และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี ้ เมื่อท่านได้ สง่ e-mail
มายังบริ ษัท บริ ษัทจะเก็บเนื ้อหาใน e-mail ที่อยูข่ อง e-mail และการโต้ ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้ อสงสัย
ให้ แก่ทา่ น หรื อเพื่อความจาเป็ นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ ตอบระหว่างลูกค้ าและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
ในส่วนที่ทา่ นมีข้อสงสัยนันว่
้ าได้ รับการแก้ ไขหรื อไม่
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] จะไม่ส่งต่อหรื อขายข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้ แก่บคุ คลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนาไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้ แก่องค์กรอื่นใด เว้ นแต่
1.ท่านได้ ร้องขอและให้ อานาจแก่เว็บไซต์บริ ษัท ในการดาเนินการ หรื อ
2.ข้ อมูลที่สง่ ต่อนันเป็
้ นไปเพื่อช่วยให้ การเริ่ มต้ นธุรกรรมของท่านสาเร็ จลุลว่ งลง หรื อ
3.การเปิ ดเผยข้ อมูลนันเป็
้ นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายต้ องการ ตัวอย่างเช่น
เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] อาจได้ รับการร้ องขอให้ ทาการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ า
ของบริ ษั ท ตามค าสั่ง ศาล หรื อตามหมายศาล หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ มี อ านาจตามกฎหมาย ในการณ์ นี ท้ าง
เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] จะทาการติดต่อแจ้ งท่านล่วงหน้ าเสมอ
เว็บ ไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] อาจทาความตกลงไว้ กับ ผู้ให้ บริ การภายนอก (Third
Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริ ษัท และการจัดสรร
ทรัพยากรหรื อบริ การในนามของบริ ษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ ามาดาเนินงานให้ กบั บริ ษัท หรื อเข้ ามาดาเนินการในนาม
ของบริ ษัท นัน้ จะต้ องตกลงที่จะรักษาข้ อมูลลูกค้ าของเว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] ไว้
เ ป็ น ค ว า ม ลั บ ด้ ว ย เ ช่ น กั น อี ก ทั ้ง ยั ง ต้ อ ง ผู ก พั น ต่ อ ก ฎ ห ม 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] ได้ ว่าจ้ างองค์กรอื่นใด เข้ ามาให้ การสนับสนุนการบริ การ
ของบริ ษัท องค์กรเหล่านันจะต้
้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรักษาข้ อมูลเป็ นความลับของบริ ษัท ด้ วยเช่นกัน
กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้ องข้ อมูล
เว็บไซต์ [www.thewisdomconsultants.com] จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย
โดยเคร่งครัด ทังนี
้ ้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรื อการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอานาจ

