Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บ ไซต์ www.messagedd.com ซึ่ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น การของ บริษัท คอนเนค บิส สิเ นส ออนไลน์ จ ากัด ให้
ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัดและเท่าทีจ่ าเป็ น โดยขึน้ อยู่กบั ประเภทของบริการทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ใช้บริการ โดยผ่านทางช่องทาง การสมัครสมาชิก และการใช้งานเว็บไซต์โดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
•
•
•
•
•

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด เพศ เป็ นต้น
ข้อมูลการติ ดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ เป็ นต้น
ข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ประวัตกิ ารใช้งาน เป็ นต้น
ข้อมูลการทาธุรกรรมและการเงิ น เช่น ประวัตกิ ารสั ่งซื้อ รายละเอียดการชาระเงิน เป็ นต้น
ข้อมูลทางเทคนิ ค เช่น IP Address, Cookies เป็ นต้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•
•
•
•
•

เพื่อสร้าง และจัดการบัญชีผใู้ ช้งาน
เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
เพื่อปรับปรุงบริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
เพื่อบริการหลังการขาย
เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นในระหว่างทีค่ ุณเป็ นสมาชิก เพื่อให้การบริการแก่คณ
ุ
เป็ นไปอย่างเรียบร้อยและดีเยีย่ ม และอาจจาเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนัน้ หากมีกฎหมายกาหนดไว้ เราจะลบ
และทาลายข้อมูลเมื่อสิน้ สุดความจาเป็ น หรือสิน้ สุดระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของคุณ โดยไม่นาไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลทีส่ าม เพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ เป็ นอันขาด
เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทเ่ี จ้าของข้อมูล ร้องขอในการขอรับบริการ หรือเป็ นไปตามภาระผูกพันตาม
สัญญา หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เปิ ดเผย หรืออนุญาตให้ดาเนินการได้

สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสทิ ธิในการดาเนินการดังต่อไปนี้
สิ ทธิ ขอถอนความยิ นยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็ นความยินยอมทีค่ ุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บงั คับ
หรือหลังจากนัน้ คุณมีสทิ ธิทจ่ี ะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
สิ ทธิ ขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสทิ ธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของเรา และ
ขอให้เราทาสาเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิ ดเผยว่าเราได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร
สิ ทธิ ขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีทเ่ี ราได้จดั ทาข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทท่ี างานได้โดยอัตโนมัตแิ ละสามารถใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ รวมทัง้ มีสทิ ธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว
ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ และมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ราส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเหตุ
ทางเทคนิค
สิ ทธิ ขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสทิ ธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลา
ใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีท่ าขึน้ เพื่อการดาเนินงานทีจ่ าเป็ นภายใต้ประโยชน์
โดยชอบด้ว ยกฎหมายของเราหรือ ของบุค คลหรือ นิ ติบุ คคลอื่น โดยไม่ เ กิน ขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อ ย่าง
สมเหตุสมผลหรือเพื่อดาเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
สิ ทธิ ขอให้ลบหรือทาลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสทิ ธิขอลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั คุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
เกีย่ วข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สทิ ธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สทิ ธิขอคัดค้านตามทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว

สิ ท ธิ ข อให้ ร ะงับ การใช้ ข้อ มู ล (right to restriction of processing) คุ ณ มีสิท ธิข อให้ร ะงับ การใช้ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล
ชัวคราวในกรณี
่
ทเ่ี ราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคาร้องขอใช้สทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอ่นื
ใดทีเ่ ราหมดความจาเป็ นและต้องลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแต่คุณขอให้เราระงับการ
ใช้แทน
สิ ทธิ ขอให้ แก้ ไขข้อมูล (right to rectification) คุ ณมีสิท ธิข อแก้ไ ขข้อ มูลส่ ว นบุค คลของคุณให้ถู ก ต้อ ง เป็ น ปั จ จุบนั
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
คุณสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นได้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยดาเนินการส่งคาขอแจ้งให้ทางเราทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรหรือผ่านทางอีเมล support@messagedd.com

การใช้คกุ กี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) หมายถึงข้อมูลขนาดเล็กทีเ่ ว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้บนบราวเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทีเ่ ข้าชมเว็บไซต์ ทัง้ นี้ทางเราใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อจัดเก็บข้อมูลภายหลังจากทีค่ ุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน เพื่อให้
เว็บไซต์จดจาผูใ้ ช้งาน และเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่ตอ้ งการให้มคี ุกกีไ้ ว้
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตัง้ ค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งอาจส่งผลให้
เว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สาหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ สาหรับสมาชิกของเราเท่านัน้ หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อ่นื
แม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็ นไปตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเว็บไซต์นนั ้ ซึง่ เราไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เป็ นครัง้ คราว โดยคุณสามารถทราบข้อก าหนดและเงื่อ นไขนโยบายที่ได้ร ับ การ
ปรับเปลีย่ นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุด และมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564

บริษทั คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จากัด
131 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล support@messagedd.com

