นโยบายความเป็ นส่ วนตัว

นโยบายการปกป้ องข้ อมูลส่ วนบุคคล
นโยบายการปกป้ องข้ อมูลของ The-plus-club
การปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคล (ซึง่ ในที่นี ้เรียกว่า "ความปลอดภัยของข้ อมูล") เป็ นความรับผิดชอบทางสังคมที่ The-plus-club และกลุม่ บริษัท
(ซึง่ ต่อไปเรียกรวมกันว่า " The-plus-club") ได้ ให้ รายละเอียดในนโยบายพื ้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้ อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ได้ รับความปลอดภัยสูงสุด
นโยบายพื ้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้ อมูล
The-plus-club เคารพในความเป็ นส่วนตัวของผู้เข้ าชมเว็บไซต์และได้ เพิ่มนโยบายต่อไปนี ้เพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคล
1. จะแจ้ งจุดประสงค์ของการใช้ งานให้ คณ
ุ ทราบ รวมถึงบุคคลที่ต้องติดต่อเพื่อสอบถามข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ระบบจะขอให้ คณ
ุ ระบุข้อมูล
ส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เท่านัน้ The-plus-club จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ ขอบเขตที่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการใช้ งานที่คณ
ุ ได้ ตกลงแล้ วเท่านัน้ The-plus-club จะไม่สง่ มอบหรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ แก่
บุคคลที่สาม ยกเว้ นในกรณีทคี่ ณ
ุ ได้ ยนิ ยอมไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
2. The-plus-club จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ บรรทัดฐาน และสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล จัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล
ไว้ อย่างปลอดภัย และเพิ่มการดาเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ ไขต่อการเข้ าถึงที่ผิดกฎหมาย การสูญหาย การทาลาย การปลอม
แปลง และการรั่วไหลของข้ อมูล
3. หากคุณต้ องการตรวจสอบ แก้ ไข อัปเดต หรือลบข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา The-plus-clubจะพยายามตอบสนอง
ตามคาขอของคุณอย่างเหมาะสม
4. The-plus-clubจะพยายามพัฒนาระบบควบคุมการป้องกันที่เหมาะสมสาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ ตรงตามความต้ องการของ
คุณ The-plus-club จะปฏิบตั ิตามโปรแกรมที่เกี่ยวข้ องกับการปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลซึง่ จะต้ องปฏิบตั ติ าม และดาเนินการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
1. วัตถุประสงค์ ของการรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าโดยการนาเสนอประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ ้น รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ข้ อมูล และบริการให้ ตรงตามที่ต้องการ เราอาจจะสอบถามข้ อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ที่อยูบ่ ริษัท หมายเลข
โทรศัพท์ของบริษัท เป็ นต้ น เพื่อ:
•
•
•
•

การสมัครเข้ าร่วมการสัมมนา งานอีเว้ นท์ และแคมเปญ
การตอบแบบสอบถามออนไลน์
การพิสจู น์ตวั ตนสาหรับคาขอและการสอบถาม
ข้ อมูลอื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ ้นระหว่างคุณและ The-plus-club
สาหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ด้านบนนี ้ จะแจ้ งให้ คณ
ุ ทราบถึงวัตถุประสงค์นนๆ
ั ้ อย่างชัดเจน

2. การใช้ และการให้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ใช้ งานข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณและส่งข้ อมูลกลับไปหาคุณภายใต้ ขอบเขตต่อไปนี ้:

•
•
•
•

1. โดยข้ อตกลงแล้ ว The-plus-club จะไม่รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยที่ไม่ได้ แสดงเนื ้อหาของบริการและวัตถุประสงค์
หรือไม่ได้ รับอนุญาต
2. The-plus-clubอาจติดต่อกับคุณผ่านทางสื่อ เช่น อีเมล จดหมาย แฟ็ กซ์ หรือโทรศัพท์โดยใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถ
ติดต่อหาเราได้ ทกุ เวลาเพื่อปฏิเสธบริการต่อไปนี ้:
การนาเสนอข้ อมูลการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบริการอื่นๆ
การส่งแผ่นพับ นิตยสาร และเอกสารอืน่ ๆ
การส่งคาเชิญเข้ าร่วมนิทรรศการ สัมมนา แคมเปญ แบบสอบถามออนไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ
การแสดงข้ อมูลจาเป็ นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คณ
ุ ซื ้อไปแล้ วหรือบริการที่คณ
ุ ได้ สมัครใช้ งานแล้ ว
3. The-plus-clubจะพยายามตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อคาขอของคุณในการตรวจสอบ ยืนยัน แก้ ไข หรือลบข้ อมูลส่วนบุคคลของ
คุณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการอัปเดตข้ อมูล โปรดติดต่อเรา
3. การเปิ ดเผยต่ อบุคคลที่สาม
จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า ยกเว้ นในกรณีตอ่ ไปนี ้:

1. การได้ รับการยินยอมจากลูกค้ า
2. การเปิ ดเผยต่อบุคคลทีส่ าม (ที่ได้ ลงนามในข้ อตกลงการรักษาความลับกับ The-plus-club) ตามขอบเขตที่จาเป็ น เพื่อการส่งมอบ
บริการและข้ อมูลของเราให้ แก่ลกู ค้ า
3. การแชร์ ข้อมูลอย่างเหมาะสมกับบริษัทในเครือของเราและตัวแทนซึง่ มีหน้ าที่ตอบสนองหรือติดตามผลลูกค้ า
4. การได้ รับคาขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎหมายและข้ อบังคับ
4. การจัดการข้ อมูลส่ วนบุคคลอย่ างเป็ นธรรม
จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้เพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ:
1. จะเพิ่มมาตรการด้ านความปลอดภัยทีเ่ ข้ มงวดเพื่อป้องกันการสูญหาย การนาไปใช้ ในทางทีผ่ ิด หรือการดัดแปลงข้ อมูลส่วนบุคคลภายใต้ การ
จัดการของบริษัท
2. จะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ ให้ อยูส่ ภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยซึง่ ป้องกันด้ วยไฟร์ วอลล์ โดยที่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับอนุญาตจะไม่สามารถ
เข้ าถึงได้
5. การใช้ คุกกี ้
เว็บไซต์ของเราจะใช้ คกุ กี ้อยูเ่ ป็ นครัง้ คราว เพื่อปรับปรุงข้ อมูลและบริการที่มีอยูแ่ ละเพื่อช่วยให้ การเข้ าชมไซต์สะดวกยิ่งขึ ้น เราจะใช้ คกุ กี ้เพื่อ
ระบุตวั ตนของคุณเมื่อคุณกลับเข้ ามาชมเว็บไซต์อีกครัง้ ในภายหลัง คุกกี ้จะไม่ละเมิดความเป็ นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถตังค่
้ าเว็บ
เบราว์เซอร์ ให้ แจ้ งให้ คณ
ุ ทราบล่วงหน้ าก่อนที่จะยอมรับคุกกี ้ใหม่หรือปฏิเสธคุกกี ้ทังหมด
้
คุณสามารถปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราและ/หรือปฏิเสธคุกกี ้ในเบราว์เซอร์ ของคุณ แต่อาจส่งผลให้ คณ
ุ ลักษณะหรือบริการบางอย่าง
ของเราทางานไม่ถกู ต้ อง

