นโยบายความเป็ นส่วนตัว
เราตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายพิทกั ษ์สิทธิสว่ นบุคคลเป็ นอย่างยิ่ง เราขอยืนยันการเก็บ
รักษาข้ อมูลส่วนตัวของท่านไว้ เป็ นความลับอย่างดีที่สดุ กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทกั ษ์สิทธิ
ส่วนบุคคลนี ้และกรุณาทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องพร้ อมทังข้
้ อมูลส่วนตัวของท่าน ซึง่
นโยบายเหล่านี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิก
เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียน
สมัครเป็ นสมาชิก การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนาเสนอสินค้ า และบริการ
ต่างๆ ที่ตรงกับความต้ องการและความสนใจของท่าน
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรื อสูญหาย
เสียหายอันเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั หรื อไม่ว่ากรณีใดๆทังสิ
้ ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด
จากเหตุดงั กล่าวทังหมด
้
2. Cookies
Cookies คือ ข้ อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ ในบราวเซอร์ ของท่าน เพื่อทาการเก็บข้ อมูลการ
เข้ าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิ ดเข้ าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครัง้ ในคราวหลังเครื่ องก็จะจาได้ ทนั ทีว่าท่านเคย
เข้ ามาเยี่ยมชมแล้ ว
Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้ าไปอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ งานแล้ วทาลายไฟล์ตา่ งๆ แต่มี
ไว้ เพื่อช่วยให้ เราคอยติดตามว่าผู้ใช้ แวะเยี่ยมหน้ าใดบ้ าง เริ่มต้ นจากหน้ าไหนจบลงด้ วยหน้ าไหนและบ่อย
แค่ไหน เราไม่ได้ ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ นี ้เคยเข้ ามา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ ว
Cookies ไม่ได้ ใช้ สาหรับเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies
เข้ าไปอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ ของท่าน ท่านสามารถสัง่ ให้ บราวเซอร์ ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

ประโยชน์ของ Cookies :
(1). ใช้ จดั เก็บข้ อมูลของผู้แวะเข้ ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้ อมูลของสมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ ในการนาเสนอ
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้ า และบริการให้ ตรงตามความต้ องการของแต่ละท่านมากที่สดุ
(2). ใช้ ประเมินจานวนผู้เข้ าชม การใช้ บราวเซอร์ แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป
ทาให้ สามารถจาแนกการใช้ งานของผู้เข้ าชมทังที
้ ่เป็ นสมาชิกและมิได้ เป็ นสมาชิกได้ ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ น
ประโยชน์ในการนาเสนอโฆษณาให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมายโดยประเมินจากความสนใจ และพฤติกรรมการ
ใช้ อินเทอร์ เน็ต
(3). ใช้ ตรวจสอบความถี่ในการใช้ งาน หรื อรูปแบบการเข้ าชม การตรวจสอบ Cookies นี ้นอกจากจะทาให้
เราเข้ าใจถึงลักษณะนิสยั และพฤติกรรมของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตแล้ ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของเรา
เนื ้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละ
บุคคล
3. การใช้ ข้อมูลของสมาชิก
จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้ อมูลสมาชิก คือ นาเสนอบริการที่เหมาะสมที่สดุ แก่สมาชิกใน
ช่วงเวลาที่ทา่ นเข้ ามาแวะเยี่ยมชม และใช้ บริ การเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆทังสิ
้ ้น ซึง่ ในบางครัง้ อาจมี
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์สง่ ถึงท่าน เพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่างๆ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่สนใจ
หรื อไม่มีความประสงค์ในการรับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิกได้ ทกุ เมื่อ
สาหรับข้ อมูลทุกชนิดที่ท่านมอบให้ บริษัทฯ ท่านมอบสิทธิในการใช้ ทาสาเนา แก้ ไข ลบทิ ้งทังหมด
้
ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และนาไปสร้ างสรรค์งาน และ/หรื อ นาข้ อมูลดังกล่าวเข้ าประกอบกับสื่อหรื อ
เทคโนโลยีทกุ รูปแบบที่มีอยูใ่ นโลกใบนี ้โดยไม่จาต้ องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ทา่ น ทังนี
้ ้ การมอบสิทธิใน
ส่วนนี ้เป็ นการมอบสิทธิแบบถาวร ไม่คิดมูลค่า และไม่อาจเพิกถอนได้ อนึง่ ท่านมอบอนุญาตแบบไม่
เฉพาะตัวให้ แก่ผ้ ใู ช้ แต่ละรายของบริ ษัทฯ ในการเข้ าถึงข้ อมูลของท่านผ่านทางไซต์เหล่านี ้ และเพื่อใช้ ทาซ ้า
เผยแพร่ จัดทางานอันมีข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่วนประกอบ ตลอดจนนาเสนอและแสดงข้ อมูลดังกล่าวตามที่
ได้ รับอนุญาตผ่านการใช้ งานเชิงฟั งก์ชนั่ ของไซต์เหล่านี ้
ทังนี
้ ้ บริษัทฯเป็ นผู้ใช้ ดลุ ยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการใช้ ข้อมูลทังปวงที
้
่ทา่ นมอบให้ และ/หรื อ บริษัท
ในเครื อสงวนสิทธิในการแก้ ไข ตัดทอน หรื อลบข้ อมูลอย่างหนึง่ อย่างใดใช้ ดลุ ยพินิจฝ่ ายเดียวพิจารณาแล้ ว

เห็นว่ามีลกั ษณะที่ละเมิดแนวปฏิบตั ิวา่ ด้ วยการใช้ ข้อมูลหรื อข้ อกาหนดใดๆ ที่ระบุในเอกสารนี ้ และบริ ษัทฯ
ไม่อาจรับประกันว่าท่านจะได้ เข้ ามีสว่ นในการแก้ ไขหรื อลบข้ อมูลที่ท่านได้ ให้ ไว้ และโดยทัว่ ไปแล้ ว การให้
คะแนนสินค้ าหรื อความคิดเห็นของลูกค้ าจะปรากฏบนระบบสาธารณะภายในสองถึงสี่วนั นับจากวันที่
โพสต์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะลบโพสต์หรื อข้ อมูลใดๆ ที่ท่านได้ โพสต์หรื อให้ ไว้ โดยไม่จาต้ อง
ชี ้แจงถึงเหตุแห่งการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
4. การเก็บข้ อมูลของสมาชิก
ในกรณีที่มีการขอข้ อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเป็ นผู้รับทราบและเก็บข้ อมูลเหล่านันแต่
้ เพียงผู้
เดียว ยกเว้ นในบางกรณีที่มีการนาเสนอข้ อมูลต่อผู้อื่น เช่น รายการส่งเสริมการขาย หรื อกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดใดๆ ที่เกิดขึ ้นใน http://www.certainty.co.th/ อาจได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทต่างๆ หรื ออาจมีการ
สนับสนุนร่วมกันจากบริษัทคูค่ ้ าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ ข้ อมูลของสมาชิกบางส่วน หรื อข้ อมูลทังหมดที
้
่ถกู
เก็บรวบรวมจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาจถูกนาเสนอต่อบริษัทที่ให้ การสนับสนุน
หมายเหตุ: ในกรณีที่ทา่ นเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มี link อยู่บน http://www.certainty.co.th/ อาจสามารถเก็บ
ข้ อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งในกรณีนี ้ข้ อมูลเหล่านันมิ
้ ได้ รวมอยูใ่ นนโยบายพิทกั ษ์สิทธิสว่ นบุคคลของทาง
บริษัทฯ
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน
ปกติแล้ วเรามิได้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้ นแต่ในกรณีพิเศษ ดังนี ้
5.1 ข้ อมูลสาหรับบริษัทในเครื อ บริษัทคูค่ ้ าและ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทังผู
้ ้ ให้ การสนับสนุนทางธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทในเครื อ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้ การสนับสนุนทางธุรกิจ
5.2 ในรายการส่งเสริมการขายบางรายการอาจมีการขอข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้ การสนับสนุนซึง่ การขอ
ข้ อมูลเหล่านี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปิ ดเผยข้ อมูลสมาชิกของท่านต่อผู้ให้ การสนับสนุน เพื่อให้ เราสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของท่านได้ ในอนาคต
5.3 ในบางกรณี ท่านอาจได้ รับเสนอโอกาสเพื่อรับข้ อมูลหรื อข่าวสารพิเศษจากบุคคลอื่นๆ เมื่อท่านตกลง
ยินยอมรับข้ อมูลดังกล่าว ชื่อ และ email address ของท่านจะถูกเปิ ดเผย

5.4 บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกรณีพิเศษเมื่อทางบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ จะมี
ผลต่อการจาแนก การติดต่อ และการดาเนินการด้ านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไข การให้ บริการของทาง
บริษัทฯ หรื อเป็ นต้ นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรื อความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้ บริ การของทางบริษัทฯ
จากการแทรกแซงหรื อละเมิดสิทธิ์และสมบัตใิ ดๆ ไม่วา่ ด้ วยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม นอกจากนี ้บริ ษัทฯ สามารถ
เปิ ดเผยข้ อมูลหากได้ รับการร้ องขอจากทางราชการ ภายใต้ อานาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อด้ วย
วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ทางบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจาเป็ นต่อการรักษา การพัฒนา การให้ บริ การ
ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การของบริษัทฯ
6. ข้ อมูลที่ท่านมอบให้ กบั ทางบริ ษัท
ในการระบุข้อมูลใดๆ บนหรื อผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรื อ บริษัทในเครื อ หรื อผู้ให้ บริการ ท่านมีความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
- ท่านเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้ อมูลนัน้
- ข้ อมูลนันเป็
้ นความจริงและถูกต้ อง
- ข้ อมูลนันจะไม่
้
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรื อนิติบคุ คลใด
- ข้ อมูลนันมิ
้ ใช่ข้อมูลที่ได้ มาโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า กรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ์ในการ

เผยแพร่และความเป็ นส่วนตัว
- ข้ อมูลนันไม่
้ ละเมิดบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับใดๆ
- ข้ อมูลนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะสบประมาท กล่าวร้ าย ดูถกู เกลียดชัง หรื อก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง

ศาสนา หรื อคุกคามบุคคลหนึง่ บุคคลใด
- ข้ อมูลนันต้
้ องไม่อ้างถึงเว็บไซต์ ที่อยูอ่ ีเมล์ ที่อยูต่ ิดต่อ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ของเว็บไซต์หรื อ

บุคคลอื่น
- หากข้ อมูลนันมี
้ ความคล้ ายคลึงหรื อมีการระบุชื่อของบุคคลผู้มีตวั ตน ท่านต้ องได้ รับความยินยอม

จากบุคคลดังกล่าวในการระบุความคล้ ายคลึง/ชื่อของบุคคลดังกล่าวในข้ อมูล
- ข้ อมูลนันต้
้ องไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมหรื อไฟล์อย่างหนึง่ อย่างใดที่มีลกั ษณะ
บ่อนทาลายและอาจก่อให้ เกิดความเสียหาย

