นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การของ ทูซีทพ
ู ี
วันที่มีผลใช้ บังคับ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ
นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้เกี่ยวข้ องกับการรวบรวม, การใช้ , การเก็บรักษา, การแบ่งปั น และการคุ้มครองข้ อมูล
ส่ว นบุคคลของผู้ใ ช้ บ ริ การ ซึ่ง จะใช้ กับ เว็ บ ไซต์ ทู ซี ทูพี , แอปพลิเ คชั่น , บริ การ, เครื่ อ งมื อ และเว็ บ ไซต์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อง
ไม่ว่าผู้ใช้ บริการจะเข้ าถึงหรือใช้ ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม
ขอบเขตและความยินยอม
ผู้ใช้ บริ การได้ ยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุค คลนี ้เมื่อผู้ใช้ บริ การได้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าสู่ระบบ หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ ,
บริ การ, คอนเท้ นท์ , ฟี เจอร์ , เทคโนโลยี หรื อฟั งก์ ชั่นที่เสนอบนเว็บไซต์ ทูซีทูพี รวมทั ้งเว็บไซต์ , แอพพลิเคชั่น และบริ การอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมด (รวมเรียกว่า “บริการทูซีทูพี”) โดยวัตถุประสงค์ ของนโยบายนี ้มีขึ ้นเพื่อวางกฎระเบียบการใช้ บริ การทูซี ทูพี
(และให้ รวมถึงการใช้ ในเชิงการค้ าหรื อธุรกิจด้ วย) เว้ นแต่จะตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื่น ทั ้งนี ้ ทูซีทูพีอาจแก้ ไขเพิ่มเติมนโยบาย
การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้ได้ ตลอดเวลาโดยประกาศนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ ไขไว้ บนเว็บไซต์ ทูซีทูพี
ซึง่ จะมีผลใช้ บงั คับทันทีในวันที่ประกาศบนเว็บไซต์
การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณีมีความจาเป็ นต้ องการข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ ทูซีทูพีจะสอบถามผู้ใช้ บริ การ หรื อผู้ใช้ บริ การจะอนุญาตให้
ทูซีทูพีติดต่อเพื่อให้ บริ การหรื อ ดาเนินการเกี่ยวกับ ธุรกรรมซึ่งผู้ใช้ บริ การได้ ขอใช้ บริ การ ตัวอย่างเช่น การขอรับข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภั ณฑ์ แ ละบริ การต่ า งๆ ของทูซี ทูพี , การขอรั บ ข้ อ มูลข่ า วสารทางอี เ มล, การใช้ บ ริ การแบบพิ เ ศษซึ่ง จ ากัดการเข้ า ถึง
บนเว็บไซต์ หรื อ การใช้ บริ การ, การสมัครเข้ าร่ วมงานอีเวนต์ ห รื อการเข้ าอบรมต่ างๆ หรื อเมื่อทารายการซื ้อขาย ดาวน์ โหลด
และ/หรื อลงทะเบียนใช้ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของทูซีทูพี ซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลที่ ทูซีทูพีเก็บรวบรวมนี ้จะรวมถึงชื่อ, หัวข้ อ, ชื่อบริ ษัท
หรื อองค์ กร, อีเมลที่ ใช้ ในการทางาน, เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน, ที่อยู่ที่ทางานหรื อบ้ าน, ข้ อมูลเกี่ยวกับการหน้ าที่การงานของ
ผู้ใช้ บริการ, ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ผ้ ใู ช้ บริการทางาน และข้ อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้ บริการ
เว็ บ ไซต์ ทูซี ทูพี จ ะเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การเข้ า เยี่ ยมชมของผู้ใ ช้ บริ การ เช่ น ชื่ อ ของผู้ใ ห้ บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต และที่ อ ยู่ไ อพี
(IP Address) ผ่านการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ต ของผู้ใช้ บริ การ, วันที่และเวลาของการเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้ าเพจที่ผ้ ใู ช้ บริ การ
เข้ าเยี่ยมชมขณะเข้ าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของทูซีทูพี โดยข้ อมูลเหล่านี ้จะนามาใช้ เพื่อ
ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ทซู ีทพู ี, วิเคราะห์แนวโน้ ม (Trend) และควบคุมการทางานของเว็บไซต์
ข้ อมูลที่ผ้ ู ใช้ บริ การให้ กับทูซีทูพี : ทูซีทูพีอาจรวบรวมและจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การให้ เมื่อใช้ บริ การทูซีทูพี รวมถึง
เมื่ อ ผู้ใ ช้ บ ริ การกรอกข้ อ มูลบนแบบในเว็ บ ไซต์ , กรอกหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ข้ อ มูลบัญชี ผ้ ูใ ช้ ข องผู้ใ ช้ บ ริ ก าร,

เข้ า ร่ ว มแสดงความเห็ น ในสัง คมออนไลน์ , พูดคุยหรื อ ระงับ ข้ อ พิ พ าท หรื อ กระท าการอื่ น ใดซึ่ ง เป็ น การติ ด ต่ อ กับ ทู ซี ทู พี
อันเนื่องมาจากบริการทูซีทพู ี ซึง่ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้ใช้ บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้ บริ การ
โดยหากผู้ใช้ บริการได้ เปิ ดบัญชีทซู ีทพู ี หรือใช้ บริการทูซีทพู ี ทูซีทพู ีจะเก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ตามชนิดของข้ อมูลดังต่อไปนี ้



ข้ อมูลเพื่อใช้ ติดต่อ เช่น ชื่อของผู้ใช้ บริการ, ที่อยู่, เบอร์ โทรศัพท์, อีเมล และข้ อมูลอื่นในทานองเดียวกัน
ข้ อมูลด้ านการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและ /หรื อหมายเลขบัตรเครดิ ต ต่ างๆ ซึ่งใช้ เชื่อมโยงกับ บัญชี



ทูซีทพู ีของผู้ใช้ บริการ หรือที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ ให้ ข้อมูลเมื่อผู้ใช้ บริการใช้ บริการทูซีทพู ี
รายละเอียดข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิดของผู้ใช้ บริการ หรือหมายเลขบัตรประชาชน



โดยทูซีทูพีจะเก็บรวบรวมข้ อ มูล จากหรื อที่เกี่ ยวกับ ผู้ใช้ บ ริ การจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านทางการติดต่อกับ ผู้ใช้ บ ริ ก าร,
ผลสรุปของผู้ใช้ บริการเมื่อผู้ใช้ บริ การได้ ทาแบบสารวจ, การปฏิสมั พันธ์ ของผู้ใช้ บริ การกับบริษัทในเครื อทูซีทูพีหรือบริษัท อื่นๆ
(ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กับ นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคลของบริ ษัทเหล่านั ้นและกฎหมายที่มีผลใช้ บังคับ) และจากบัญชีผ้ ใู ช้ อื่นๆ
ซึ่งทูซีทูพีมีเหตุอันควรเชื่ อได้ ว่ า ผู้ใ ช้ บ ริ การเป็ น ผู้ควบคุมดูแ ลอยู่ (ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อ บางส่วน) นอกจากนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์
ในด้ านคุณภาพและการฝึ กอบรม ทูซีทูพีอาจตรวจสอบหรื อบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ระหว่างทูซีทูพีกับผู้ใช้ บริ การหรือ
บุคคลอื่นใดที่กระทาการแทนผู้ใช้ บริการ หรือเพื่อการคุ้มครองทูซีทพู ี โดยผู้ใช้ บริการยินยอมให้ ทูซีทพู ีฟัง, ตรวจสอบ หรือบันทึก
โดยไม่ต้องแจ้ งหรือเตือนให้ ทราบก่อน
ข้ อมูลจากแหล่ ง ข้ อ มูล อื่ นๆ

:

ทูซีทูพีอาจได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับผู้ใช้ บ ริ การจากบุคคลอื่น อาทิเช่น ศูนย์ ข้อมูลบัตรเครดิ ต

(Credit Bureau) และการบริการตรวจสอบข้ อมูลเพื่อระบุตัวตน (Identity Verification Services) ผู้ใช้ บริการอาจเลือกให้
ทูซีทูพีเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การที่จัดเก็บโดยบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ สงั คมออนไลน์ ต่างๆ (เช่น Facebook)
ฯลฯ โดยข้ อมูลที่ทูซีทูพีได้ รับอาจแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และถูกควบคุมโดยเว็บไซต์ นั ้นๆ ทั ้งนี ้ โดยการเชื่อมโยงบัญชีผ้ ใู ช้
ที่จัดการโดยบุคคลอื่นกับบัญชีทูซีทูพีของผู้ใช้ บริ การ และผู้ใช้ บริ การอนุญาตให้ ทูซีทูพีเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าว โดยผู้ใช้ บริ การ
ตกลงว่าทูซีทพู ีอาจรวบรวม, จัดเก็บ และใช้ ข้อมูลนี ้ได้ ในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้
การใช้ อุปกรณ์ เคลื่อนที่ของผู้ ใช้ บริ การ : ทูซีทูพีอาจเสนอให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถเชื่อมต่อกับบริ การทูซีทพู ีโดยใช้ อปุ กรณ์
เคลื่ อ นที่ หรื อ ผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชั่ น หรื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ที่ ใ ช้ บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ( Mobile Optimized Website)
ซึง่ ข้ อกาหนดในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้จะนามาใช้ กับทุกการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลือ่ นที่และการใช้ อุป กรณ์
เคลื่อนที่ โดยเมื่อผู้ใช้ บ ริ การดาวน์ โหลด หรื อใช้ โมบายแอพพลิเ คชั่นของทูซีทูพี หรื อเข้ าถึงหนึ่งในเว็บ ไซต์ ที่ใ ช้ บ นอุป กรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Optimized Sites) ของทูซีทูพี ทูซีทูพีอาจได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ที่ ผ้ ใู ช้ บ ริ การอยู่แ ละรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ของผู้ใช้ บริ การ รวมทั ้งเอกลักษณ์ เฉพาะที่ระบุถึงอุปกรณ์ เคลื่อนที่ของผู้ใช้ บริ การ โดยทูซีทูพีจะใช้
ข้ อมูลที่ได้ รับนี ้เสนอการให้ บริ การบอกตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น การโฆษณา, ผลการค้ นหา, และเนื ้อหาเฉพาะบุคคลอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เคลือ่ นที่ต่างๆ ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริการเลือกได้ ว่าจะปิ ดการให้ บริการบอกตาแหน่ง (Location
Service)

ในเมนู ตั ง้ ค่ า ( Setting’s Menu) และหากผู้ ใช้ บริ ก ารมี ค าถามเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารตั ง้ ค่ า ไม่ แ สดงการให้ บริ ก าร

บอกตาแหน่งดังกล่าว ทูซีทพู ีแนะนาให้ ผ้ ใู ช้ บริการติดต่อกับผู้ให้ บริการเครือข่ายของอุปกรณ์เคลือ่ นที่ของผู้ใช้ บริการหรือ ผู้ผลิต
อุปกรณ์เคลือ่ นที่ของผู้ใช้ บริการโดยเฉพาะ
การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การที่ถูกเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ นี ้ จะถูกนามาใช้ เพื่อจัดการเว็บไซต์ และให้ บริ การต่างๆ หรื อใช้
ติดตามธุรกรรมที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ร้องขอหรือที่ผ้ ใู ช้ บริการอนุญาต
และเพื่อสนับสนุนการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริการ ทูซีทพู ีอาจใช้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บ ริ การ
แก่ผ้ ใู ช้ บริ การมากยิ่งขึ ้น และอาจนามาใช้ ปรับปรุ งเว็บไซต์ , ผลิตภัณฑ์ และบริ การของทูซีทูพี รวมทั ้งเพื่อสร้ างเว็บไซต์ ทูซีทพู ี
ให้ สะดวกต่ อ การใช้ ง านโดยลดสิ่ง จ าเป็ น ของผู้ใ ช้ บ ริ การ เพื่ อ ให้ ผ้ ูใ ช้ บ ริ การสามารถเข้ า ถึง ข้ อ มูลที่ เ ข้ า ถึง ไปแล้ ว ได้ หรื อ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ ตามการแสดงหรือความสนใจของผู้ใช้ บริ การ
ทูซีทพู ีอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการเพื่อให้ ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสินค้ าหรือบริการของทูซีทพู ีที่ผ้ ใู ช้ บริการกาลังใช้ อยู่
ซึง่ รวมไปถึงการแจ้ งเตือนต่างๆ และการอัพเดตที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม ทูซีทพู ีอาจส่งข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การต่ างๆ
ของทูซีทูพี และ/หรื อแบ่งปั นข้ อมูลข่ าวสารกับ บริ ษัทพันธมิ ตรของทูซีทูพี ดังนั ้น บริ ษัทพันธมิตรของทูซี ทูพีจึงอาจส่ง ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของพวกเขาให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการได้
ทูซีทพู ีจะรวบรวมข้ อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์กับสถิติผ้ เู ข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่ไม่ระบุตัวตนมาประมวลผล และนาผลรวมที่ไ ด้ รับ
มาจัดเตรียมเนื ้อหาที่มีความเกี่ยวข้ อง และหากผู้ใช้ บริการอนุญาต ทูซีทพู ีจะนาข้ อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์กบั ข้ อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใ ช้ บ ริ การมาประมวลผล เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ นื อ้ หาสาระที่ มี ลักษณะเฉพาะสาหรั บ ผู้ใ ช้ บริ การ อย่ า งไรก็ ตาม หากท่ า นปฏิ เ สธ
การดาเนินการดังกล่าว ทูซีทพู ีจะไม่รวบรวมข้ อมูลและจัดส่งเนื ้อหาดังกล่าวให้ เมื่อท่านลงทะเบียนรับข้ อมูลข่าวสารหรือข้ อมูล
โปรโมชัน่ ทางอีเมล ทูซีทพู ีจะติดตามลิ ้งค์ที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ คลิก และจะนาข้ อมูลที่ได้ มาประมวลผลเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบถึง
อีเมล หรือการซื ้อสินค้ าที่ผ้ ใู ช้ บริการมีความสนใจเป็ นพิเศษ หากผู้ใช้ บริ การไม่ต้องการรับข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถคลิก
ลิ ้งค์ยกเลิกได้
ในบางบริ การของทูซีทูพี ทูซีทูพีอาจเสนอให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเลือกเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองสู่สาธารณะได้ เช่น บริ ษัท
พัน ธมิ ตรของทูซี ทูพี ที่ต้อ งการให้ เผยแพร่ ข้อ มูลในการติ ดต่ อ เพื่ อ เป็ นส่ว นหนึ่ง ในการเสนอบริ ก ารทางธุรกิ จ เป็ น ต้ น ทัง้ นี ้
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเสนอให้ ผ้ ใู ช้ บริ การตัดสินใจว่าจะเลือกเปิ ดเผยข้ อมูลหรือไม่เสมอ
การตลาด
ในกรณีที่ทูซีทูพีท าการว่ าจ้ า งบริ ษัทอื่ นๆ ในการให้ บริ การบางส่วนในนามของทูซี ทูพี เช่น การดูแลเว็บไซต์ , การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และการส่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ , การให้ บริ การแบบพิเศษ และการให้ บริ การอื่นๆ ทูซีทูพีจะให้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลตามที่จาเป็ น โดยบริษัทเหล่านั ้นต้ องรักษาความลับของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ และถูกห้ ามไม่ให้ ใช้ ข้ อมูล
เหล่านั ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

การแบ่ งปั นข้ อมูลให้ แก่ บุคคลอื่น
ทูซีทพู ี จะแบ่งปั นข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริการกับ


บริษัทในเครือทูซีทพู ีที่ให้ บริ การคอนเท้ นท์, ผลิตภัณฑ์ และบริการร่วมกับ ทูซีทพู ี (เช่น การลงทะเบียน, ธุรกรรม
ต่างๆ และหน่วยงานลูกค้ าสัมพันธ์ ) เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย, การละเมิดนโยบายของทูซีทพู ี และเพื่อ
แนะแนวทางการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ , บริ การ, และการติ ด ต่ อ สื่อ สารของทู ซี ทู พี บริ ษั ท ในเครื อ
ทูซีทูพีจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในทางการตลาด เพื่อส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเฉพาะในกรณีที่ ผ้ ใู ช้ บริ การร้ องขอบริ การของ




ทูซีทพู ี
ศูนย์ข้อมูลบัตรเครดิต (Credit Bureau) และหน่วยงานต่างๆ ที่รายงานข้ อมูลด้ านบัญชีตามที่กฎหมายอนุญาต
บริ ษั ท ซึ่ง ทูซี ทูพี มี แ ผนที่ จ ะควบรวมหรื อ ได้ ม า (โดยไม่ ว่ า การรวมกัน ของบริ ษั ท จะเกิ ดขึน้ แบบใด ทูซี ทูพี จ ะ
เรี ยกร้ องให้ บ ริ ษั ท ที่ รวมเข้ า มาใหม่ นั ้นต้ องปฏิ บัติตามนโยบายการคุ้ม ครองข้ อ มูลส่ว นบุคลของผู้ใ ช้ บริ การ
ซึง่ จะต้ องเคารพข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การ หากข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริการถูกใช้ โดยขัดแย้ งกับนโยบายการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคลนี ้ ผู้ใช้ บริการจะได้ รับหนังสือแจ้ งก่อน)



หน่วยงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อบุคคลอื่นๆ ซึ่งถูกเรี ยกตัวด้ วยหมายศาล, คาสัง่ ศาล หรื อขั ้นตอน
ตามกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรือกฎการใช้ บัตรเครดิต หรือเมื่อ ทูซีทพู ีเชื่อหรื อ
ใช้ ดุลพินิจว่าการเปิ ดเผยข้ อ มูลส่วนบุคคลนั ้นเป็ น สิ่งจ าเป็ นเพื่อป้ องกันอันตรายที่อ าจเกิดขึ ้น, ป้องกัน ความ
เสียหายทางการเงิน หรื อเพื่อรายงานความสุ่มเสียงที่อ าจเกิดการกระท าการใดๆ ที่ ผิดกฎหมาย หรื อเพื่อหา
สาเหตุการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในการใช้ บริ การของทูซีทพู ี



เป็ นกรณีจาเป็ นและเร่ งด่วนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของพนักงาน, ตัวแทน หรื อผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
ของทูซีทพู ี หรือบุคคลทัว่ ไป โดยข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ ของทูซีทพู ี อาจถูกนาไปเก็ บหรื อ
ดาเนินการในประเทศไทยหรื อ ประเทศอื่ นที่ ซึ่งมี บ ริ ษั ท สาขาของทูซีทูพีตัง้ อยู่ และอาจถูกนาไปใช้ ภ ายนอก
ประเทศของผู้ใช้ บริการด้ วยความยินยอมของผู้ใช้ บริ การ

ผู้ใช้ บริการยินยอมให้ การจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ หากไม่ได้ ตกลงเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใ ช้ บ ริ การฉบับ นี ้ ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บ ริ การที่ ไ ด้ ใ ห้ บนเว็ บไซต์ ทูซีทูพี จะไม่ถูกน าไป
เผยแพร่ แก่บุคคลภายนอก นอกจากบริ ษัทในเครื อ, บริ ษัท ลูก หรื อบริ ษัทสาขาของทูซีทูพี โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
ผู้ใช้ บริการก่อน
อย่างไรก็ตาม การยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้และข้ อตกลงอื่นๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ตกลงบน
เว็บไซต์ในการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การแก่ทูซีทูพี จะถูกนามาพิจารณาแยกจากผลิตภัณฑ์และบริ การของ
ทูซีทพู ี

ทูซีทพู ีจะส่งอีเมลแจ้ งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ บริการด้ านเทคโนโลยี หรือเหตุด้านความปลอดภัยที่เกี่ ยวข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของทูซีทพู ีแก่ผ้ ใู ช้ บริการเป็ นระยะๆ หรือยืนยันการให้ บริการกับผู้ใช้ บริ การในการใช้ ผลิตภั ณฑ์
หรือบริการของทูซีทพู ี ทั ้งนี ้ ผู้ใช้ บริการรับทราบว่า ในบางบริการของทูซีทพู ี การติดต่อลูกค้ าถือเป็ นสิง่ สาคัญของการ
ให้ บริ การ โดยผู้ใช้ บริ การจะไม่สามารถเลือกไม่ให้ มีการส่งอีเมลแจ้ งข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ เพราะสิ่งนี ้ได้ รับการ
พิจารณาจากทูซีทพู ีแล้ วว่าเป็ นสิง่ สาคัญในการให้ บริการที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ เลือกใช้ บริการของทูซีทพู ี
การรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ
ทูซีทูพีตกลงว่าจะรักษาความปลอดภั ยของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใ ช้ บ ริ การ โดยทูซีทูพีจะใช้ เทคโนโลยีการรั กษา
ความปลอดภัยที่หลากหลาย และปฏิ บัติตามระเบียบต่ างๆ เพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใ ช้ บ ริ การจากการ
เข้ า ถึง ของผู้ที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ อนุญาต, ใช้ , หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มูลเหล่า นัน้ ตัว อย่ า งเช่ น ทูซี ทูพี เ ก็ บ ข้ อ มูลส่ว นบุคคลของ
ผู้ใ ช้ บ ริ การบนคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ( Computer Server) ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นสถานที่ ที่ ถูกควบคุม และจ ากัดการเข้ า ถึ ง
นอกจากนั ้น เมื่อ ทูซีทูพี รับ-ส่ง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความสาคัญของผู้ใช้ บริ การ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ) ผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ทูซี ทูพี จ ะมี วิ ธี การปกป้ อ งความปลอดภัยของข้ อมูลเหล่า นัน้ ด้ ว ยการเข้ า รหัสข้ อ มูล ( Encryption)
เช่น การใช้ มาตรฐานการรั กษาความปลอดภั ยของข้ อ มูลที่ รับ ส่ง ผ่านอินเทอร์ เ น็ต

(the SSL protocal) และ TLS

(Transport Layer Security) เป็ นต้ น
การรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์
2C2P.com เป็ นเว๊ ปไซต์ สาหรับบุคคลทั่วไป

และไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่า ข้ อมูล ส่วนบุคคลที่ไ ด้ ม านั ้นเป็ น ของ

ผู้เยาว์ได้
การใช้ คุกกี ้ (Cookies)
ทูซีทูพีได้ ใช้ คุกกี ้บนเว็บไซต์ ทูซีทูพี เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าขั ้นตอนการลงทะเบียนเข้ าสู่เว็บไซต์ มีความสมบูรณ์ และ
เพื่อทาให้ เกิดความเป็ นส่วนตัวบนหน้ าเว็บไซต์
คุกกี ้เป็ นไฟล์ข้อความเล็กๆ ที่วางอยู่บนฮาร์ ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ บริ การโดยการกระทาของเว็บเพจแม่ข่ าย
(Web page Server) คุกกี ้จะไม่สามารถนามาใช้ รันโปรแกรมหรื อส่งไวรัสไปสู่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ บริ การได้
อีกทั ้ง คุกกีจ้ ะถูกสร้ า งให้ มีเอกลักษณ์ เ ฉพาะสาหรับ ผู้ใช้ บริ การแต่ ละท่า น และถูกอ่านได้ ด้วยโดเมน

2C2P.com

เท่านั ้น
หนึ่งในวัตถุประสงค์ หลักของคุกกี ม้ ีขึ ้นเพื่อช่วยให้ ฟีเจอร์ มีความสะดวกสบายในการใช้ งาน ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
สามารถประหยัดเวลาได้ มากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ บริ การทาหน้ าเว็บเพจให้ เป็ นแบบส่วนตัว หรือท่องภายใน
เว็บไซต์ คุกกี ้จะช่วยเรี ยกข้ อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามลาดับการเยี่ยมชม ซึ่งจะทาให้ การส่งคอนเท้ นท์ ที่เกี่ยวข้ อง

และการท่องเว็บไซต์เป็ นไปได้งา่ ยขึน� เป็ นต้น และเมื�อคุณกลับเข้าสูห่ น้าเว็บไซต์ทซู ีทพู ี ข้อมูลที�ผใู้ ช้บริการได้ให้บน
เว็บไซต์ก่อนหน้านีจ� ะถูกเรียกคืนมา ผูใ้ ช้บริการจึงสามารถใช้งานเว็บไซต์ท�ีถกู ปรับแต่งโดยคุณได้งา่ ยขึน� เช่นเดียวกัน
Web Beacons, Clear gif Technology หรือ Action Tags เป็ นเทคโนโลยีท�ีใช้ รวบรวมข้อมูลทางสถิติของ
ผูใ้ ช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์ 2C2P.com เช่น จํานวนครัง� ของการคลิกลิง� ค์หรือกราฟฟิ คบนเว็บเพจ 2C2P.com,
บล็อก หรือข่าวสาร เป็ นต้น โดยทูซีทพู ีอาจแบ่งปั นข้อมูลสถิตดิ งั กล่าวกับพันธมิตรของทูซีทพู ีดว้ ย
ทัง� นี � ผูใ้ ช้บริการสามารถเลือกที�จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกีไ� ด้ เนื�องจากเว็บเบราว์เซอร์สว่ นใหญ่จะยอมรับคุกกีโ� ดย
อัตโนมัติ แต่หากต้องการปฏิเสธคุกกี � ผูใ้ ช้บริการสามารถปรับเปลี�ยนการตัง� ค่าเบราวเซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม หาก
ผูใ้ ช้บริการเลือกที�จะปฏิเสธคุกกี � ผูใ้ ช้บริการอาจไม่สามารถพบกับประสบการณ์เต็มรูปแบบในการสื�อสารระหว่างคุณ
กับเว็บไซต์ทซู ีทพู ี หรือเว็บไซต์อ�ืนๆ ที�ผใู้ ช้บริการเข้าเยี�ยมชมได้
การติดต่อ
ทูซีทพู ีพร้อมรับข้อเสนอที�เกี�ยวข้องกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี � และหากผูใ้ ช้บริการเห็นว่าทูซีทพู ี
ไม่ได้ยดึ มั�นในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีแ� ล้ว โปรดติดต่อหาเราโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยทางไปรษณียต์ ามที�อยูข่ า้ งใต้ และทูซีทพู ีจะพยายามแก้ไขปั ญหาที�เกิดขึน� ให้เร็วที�สดุ
ห้ องเลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์ ฝั�งใต้ ชัน� 17
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร : (+662) 116-7000
อีเมล : dpo@2c2p.com

