นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั สารสู่ อนาคต จํากัด ผูผ้ ลิตหนังสื อพิมพ์ไทยโพสต์ และเว็บไซต์ไทยโพสต์ www.thaipost.net บริ ษทั มี
ความยินดีเป็ นอย่างยิงG ทีGท่านให้ความสนใจในการใช้บริ การในเครื อบริ ษทั จึงขอเรี ยนให้ท่านทราบถึงนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าหรื อผูเ้ ยียG มชม ดังนีN
นโยบายส่ วนบุคคลฉบับนีNครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริ การในเครื อของบริ ษทั สารสู่ อนาคต จํากัด ได้แก่
เว็บไซต์ไทยโพสต์ www.thaipost.net ,โซเชียลมีเดีย (Social Media), แอปพลิเคชัน ในระบบปฏิบตั ิการ Adroid
,IOS เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอืGนๆ ในอนาคต
ทัNงนีN เนืGองจากบริ ษทั มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุ งบริ การอย่างต่อเนืGอง ดังนัNนเราอาจปรับปรุ งแก้ไขนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนีNเป็ นครัNงคราว ในกรณี ทีGมีการเปลีGยนแปลงทีGสาํ คัญๆ เกีGยวกับนโยบายฉบับนีN
และการนําข้อมูลส่ วนตัวของคุณไปใช้ บริ ษทั จึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนีN โปรดติดตาม
อ่านดูนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลล่าสุ ดของเราอยูเ่ สมอ
ท่านรับทราบว่า เมืGอท่านใช้บริ การของบริ ษทั นีN ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนีN และฉบับแก้ไขเพิGมเติมในอนาคต
อ่านเพิGมเติม นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนีN
จุดประสงค์ ในการรวบรวมข้ อมูลเกีย< วกับบุคคล
จุดประสงค์ขอ้ หนึGงของเว็บไซต์ไทยโพสต์ คือ การชีNแจงให้คุณทราบว่าเราคือใคร และเราทําอะไรบ้าง เราจะ
รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (ซึGงได้แก่ ชืGอ ทีGอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) เพืGอช่วยในการจัดหาบริ การ
หรื อให้ขอ้ มูลทีGคุณต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงG ขึNน จุดประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณ มี
ดังนีN:
•
•
•
•
•

เพืGอตอบคําถามและข้อสงสัย หรื อดําเนินการตามคําร้องขอทีGคุณส่ งมาให้เรา
ประมวลผลข้อมูลการสังG ซืNอ หรื อใบสมัครของคุณทีGส่งมาให้เรา
บริ หารหรื อดําเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ
คาดการณ์และแก้ไขปัญหาทีGอาจเกิดขึNนเกีGยวกับสิ นค้าหรื อบริ การทีGส่งมอบให้คุณ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การทีGจะตอบสนองความต้องการของคุณได้

เพืGอให้บริ การของเรามีคุณภาพสู งสุ ด เราอาจต้องการทีGจะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพืGอประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง ไทยโพสต์เคารพในสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัว ดังนัNน เราจึงจะใช้ขอ้ มูล
ส่ วนตัวของคุณเพืGอจุดประสงค์นN ีกต็ ่อเมืGอได้แจ้งให้คุณทราบแล้วเท่านัNน และหากจําเป็ น เราจะขอคํายินยอม
ล่วงหน้าจากคุณก่อนทีGจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง
หากคุณต้องการทีGจะให้เราเลิกใช้ขอ้ มูลของคุณเพืGอจุดประสงค์ขอ้ ใดข้อหนึGงหรื อทุกข้อข้างต้น ไม่วา่ จะในเวลา
ใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคําชีNแจงทีGให้ไว้ดา้ นล่าง เราจะยกเลิกการใช้ขอ้ มูลของคุณในการดําเนินการเพืGอ
จุดประสงค์ดงั กล่าวโดยเร็ วทีGสุดเท่าทีGจะสามารถทําได้
นอกจากนีN ข้อมูลส่ วนบุคคลทีGรวบรวมได้จะถูกถ่ายโอนไปให้บุคคลภายนอกทีGเลือกสรรแล้ว ทัNงนีN โดยถือว่า
เป็ นส่ วนหนึGงของการให้บริ การผ่านทางเว็บไซต์ของไทยโพสต์ กรณี เช่นนีNอาจเกิดขึNนได้ เมืGอเรามีเซิร์ฟเวอร์ใน
ต่างประเทศ หรื อผูใ้ ห้บริ การของเราตัNงอยูใ่ นต่างประเทศ
บุคคลภายนอกเหล่านีNจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพืGอจุดประสงค์อืGนใด นอกเหนือไปจากทีGได้ตกลงไว้กบั
เรา ไทยโพสต์จะขอร้องให้บุคคลภายนอกใช้มาตรการคุม้ ครองทีGมีประสิ ทธิภาพในการป้องกันข้อมูลส่ วนบุคคล
ของคุณให้ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
นอกเหนือจากทีGได้ชN ีแจงไว้ในนโยบายฉบับนีN เราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวใดๆ ทีGจะสามารถระบุตวั ตนของ
คุณได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเสี ยก่อน ยกเว้นกรณี ทีGไทยโพสต์ มีสิทธิตามกฎหมาย หรื อจําเป็ นทีGจะต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมืGอกฎหมายบังคับ หรื อจําเป็ นต้องเปิ ดเผยเพืGอจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง
หรื อการประกอบอาชญากรรมอืGนๆ) หรื อในกรณี ทีGเราเชืGอว่าจําเป็ นต้องทําเช่นนัNน เพืGอคุม้ ครอง และ/หรื อ
ปกป้องสิ ทธิ ทรัพย์สิน หรื อความปลอดภัยของบุคลากรของไทยโพสต์ ตลอดจนผูใ้ ช้บริ การ/ลูกค้าของไทย
โพสต์ หรื อบุคคลอืGน
หากคุณไม่ตอ้ งการทีGจะให้เราใช้ขอ้ มูลของคุณเพืGอจุดประสงค์ใดก็ตาม และได้ระบุไว้เมืGอส่ งข้อมูลมาให้เรา หรื อ
ในภายหลัง เราขอรับรองให้คุณมันG ใจได้วา่ เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลของคุณเพืGอจุดประสงค์นN นั ๆ
สิ ทธิเกีย< วกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ท่านมีสิทธิทีGจะเพิกถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้ สําหรับวัตถุประสงค์ทีGท่านได้ให้ความยินยอมให้
บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถขอแก้ไข หรื อเปลีGยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ในกรณี ทีGขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านไม่
ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และทําให้ขอ้ มูลของท่านเป็ นปัจจุบนั
การเชื< อมโยงข้ อมูลส่ วนบุคคลกับโซเชียลมีเดีย (Social Media)
หากท่านสมัครใจใช้บญั ชีโซเชียลมีเดียในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ และบริ การในเครื อของบริ ษทั สารสู่
อนาคต จํากัด ได้แก่ เว็บไซต์ไทยโพสต์ www.thaipost.net ,แอปพลิเคชันของบริ ษทั บริ ษทั อาจเข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านทีGท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน ผ่านผูใ้ ห้บริ การรายนัNนๆ ภายใต้นโยบาย
ต่างๆ ของผูใ้ ห้บริ การ บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายส่ วนบุคคลของบริ ษทั
บริ ษทั จะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อเมืGอท่านสมัครใจเท่านัNน หากท่านเลือกทีGจะไม่ยนิ ยอมให้
เก็บข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านสามารถส่ งข้อมูลเพืGอเพิกถอนความยินยอมการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านให้กบั
บริ ษทั ทัNงนีN บริ ษทั อาจไม่สามารถให้บริ การ หรื อปรับปรุ งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ ทํา
ให้ท่านเสี ยโอกาสทีGจะได้รับสิ ทธิพิเศษ หรื อบริ การทีGบริ ษทั หรื อพันธมิตรจัดทําขึNน

นโยบายเกีย< วกับการใช้ งานคุกกีD (Cookies)
คําว่า “คุกกีN” ทีGเราใช้จะหมายถึงคุกกีNและเทคโนโลยีอืGนๆ ทีGคล้ายคลึงกัน ซึGงอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดตามคําสังG ของ
สหภาพยุโรปว่าด้วยการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวในการติดต่อสืG อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
คุกกีD คืออะไร
คุกกีN คือ แฟ้มข้อมูลเล็กๆ ทีGเบราว์เซอร์จดั เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ของคุณ คุกกีNจะช่วยเบราว์เซอร์
ของคุณในการนําทางไปยังส่ วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกีNไม่สามารถทีGจะรวบรวมข้อมูลทีGเก็บ
บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรื อในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของคุณได้
เมืGอเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกีN ข้อมูลจากคุกกีNจะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริ การทีGเป็ น
มิตรหรื อตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ได้มากขึNน เพืGอคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวของคุณ เบราว์เซอร์จะยอมให้
เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกีNทีGส่งไปให้คุณแล้วเท่านัNน

เหตุผลในการใช้ คุกกีD
เราใช้คุกกีNเพืGอทีGจะได้เรี ยนรู ้เพิGมเติมว่าคุณมีปฏิสมั พันธ์กบั เนืNอหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพืGอช่วยในการ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ทีGจะให้ความพึงพอใจแก่คุณมากยิงG ขึNน เมืGอคุณเข้าเยียG มชมเว็บไซต์ของเรา
คุกกีNจะจดจําประเภทของเบราว์เซอร์ทีGคุณใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ทีGคุณติดตัNงเพิGมเติม นอกจากนัNน คุกกีNยงั
จะจดจําสิG งทีGคุณชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึGงจะถูกกําหนดให้เป็ นค่าตัNงอัตโนมัติเมืGอคุณกลับเข้ามาเยียG มชม
เว็บไซต์อีก และคุกกีNจะอนุญาตให้คุณให้คะแนนเว็บเพจต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้วย
คุกกีNบางตัวทีGเราใช้ เป็ นคุกกีNแบบช่วงเวลา และจะคงอยูจ่ นกว่าคุณจะปิ ดเบราว์เซอร์ทีGคุณใช้ คุกกีNตวั อืGนๆ เป็ น
คุกกีNถาวร ซึGงจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็ นระยะเวลาทีGนานกว่า หาก
การใช้ คุกกีขD องบุคคลภายนอก
สําหรับการทํางานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรานัNน เราจะใช้บริ การทีGจดั หาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น
เมืGอคุณเข้ามาเยียG มชมเว็บเพจทีGมีวดี ีโอจากยูทูบฝังอยู่ หรื อมีลิงค์เชืGอมไปยังยูทูบ วีดีโอหรื อลิงค์เหล่านีN (และ
เนืNอหาอืGนๆ ทีGจดั หาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกีNของบุคคลภายนอกอยูด่ ว้ ย คุณอาจต้องการทีGจะอ่านดู
นโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านีN เพืGอหาข้อมูลเกีGยวกับการใช้คุกกีNของพวกเขา
การปฏิเสธและการลบทิงD คุกกีจD ะทําได้ อย่ างไร
เราจะไม่ใช้คุกกีNในการรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลทีGสามารถระบุตวั ตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่
ต้องการทีGจะยอมรับคุกกีN คุณสามารถเลือกทีGจะปฏิเสธ หรื อสกัดกัNนคุกกีNทีGสยามรัฐ หรื อเว็บไซต์ของผูจ้ ดั หา
บริ การทีGเป็ นบุคคลภายนอกกําหนดไว้ให้คุณได้ โดยเปลีGยนค่าทีGตN งั ไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ – โปรดหาข้อมูล
เพิGมเติม โดยดูทีGเมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกีN
โดยอัตโนมัติ ดังนัNน หากคุณไม่ประสงค์ทีGจะให้ใช้คุกกีN คุณอาจจะต้องคอยสกัดกัNนหรื อลบคุกกีNทิNงอยูเ่ สมอ

