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นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ข้ อมูลทัวไป
บริษัท ซีเอ เรคคอมเมนด์ส จํากัด (“TZ”; “Tripizee”; “พวกเรา”; “เรา”; “ของเรา”) เคารพและสัญญาทีจะปกป้องข้ อมูลส่วน
บุคคล และดําเนินการตามข้ อบังคับภายใต้ กฎหมายความคุ้มครองข้ อมูล (ส่วนบุคคล) (“กฎหมาย”)
TZ สามารถจัดเก็บ นําไปใช้ ดําเนินการ และเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านในขณะทีท่านเข้ าใช้ งานเว็บไซต์นี (“เว็บไซต์”( และสินค้ า
และบริการ )“สินค้ าและบริการ”) ให้ บริ การโดย TZ หรือผู้ขายซึงเป็ นบุคคลทีสาม (“ผู้ขาย”)
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี (“นโยบายความเป็ นส่วนตัว”) ระบุถงึ ข้ อมูลส่วนตัวที Tripizee (“TZ”) จัดเก็บเกียวกับท่าน
โดยมีรายละเอียดเกียวกับการนําไปใช้ งาน เปิ ดเผย และปกป้องข้ อมูลนีโดย TZ เช่นเดียวกับการเข้ าถึงและสิทธิในการแก้ ไข
ข้ อมูลของท่าน
กรุณาอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีอย่างละเอียด หากท่านตัดสินใจทีจะดําเนินการใช้ งานแพลตฟอร์ มเหล่านีต่อ ท่าน
ยืนยันว่าได้ อา่ น เข้ าใจ อนุญาต และยอมรับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ซึงได้มีการแก้ ไขเป็ นครังคราวโดยเกียวข้ องกับ
การจัดเก็บ นําไปใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่าน
การจัดเก็บข้ อมูลส่วนตัว
TZ สามารถจัดเก็บข้ อมูลของท่านผ่านแหล่งทีมาหลากหลายทางรวมถึง ข้ อมูลทีเราจัดเก็บจากท่านโดยตรงในขณะทีท่านกําลัง
ใช้ งานเว็บไซต์นี เช่นเดียวกับข้ อมูลเกียวกับวิธีทีท่านใช้ งาน ดูข้อมูล หรือดําเนินการจองบริการต่างๆ หรือใช้ งานต่างๆ บน
เว็บไซต์นี
ขณะทีท่านกําลังใช้ งานเว็บไซต์หรือติดต่อสือสารกับเรา เราสามารถจัดเก็บข้ อมูลส่วนตัว ความต้ องการในการสังซือ ข้ อมูลการ
ชําระเงิน และอืนๆ ทีเกียวข้ องของท่านได้ ข้ อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้ อมูลส่วนตัวทีเกียวข้ อง หรือมีสว่ นเกียวข้ องกับบุคคลหนึง
เช่น ชือ-นามสกุล ทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมล (“ข้ อมูลส่วนตัว”)
การใช้งานคุก้ กี
เราอาจมีการใช้ งาน “คุ้กกี” ด้ วยเช่นกัน (ไฟล์ขนาดเล็กทีถูกจัดเก็บบนเครืองคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยคุ้กกีจัดเก็บข้ อมูลส่วน
น้ อยทีเกียวข้ องโดยตรงกับท่าน และจดจํากิจกรรมต่างๆ ทีทํากระทําบนเว็บไซต์)
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การกระทํานีเพือให้ เราปรับปรุงการเข้ าใช้ งานของท่านในอนาคต เราไม่ใช้ ค้ กุ กีเพือจัดเก็บข้ อมูลทีสามารถยืนยันตัวตนของ
บุคคลได้
คอมพิวเตอร์ ของท่านสามารถติดตังโปรแกรมเพือแจ้ งเตือนว่ามีการใช้ งานคุ้กกี หากท่านมีความประสงค์ทจะไม่
ี ใช้ งานคุ้กกี
ท่านสามารถปรับและตังค่าคอมพิวเตอร์ ของท่านให้ ป้องกันการใช้ งานคุ้กกีได้
ลิ งก์ ไปยังเว็บไซต์ บคุ คลทีสาม
เราอาจจัดทําลิงก์เพือไปยังเว็บไซต์ของบุคคลทีสามบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของบุคคลทีสามมีนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ขึนอยู่กบั แต่ละเว็บไซต์ และจะไม่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี
การดําเนินการจองผ่านเว็บไซต์:
 เมือท่านเข้ าไปยังเว็บไซต์นี ดําเนินการจองบริการ หรือใช้ บริการต่างๆ เราสามารถจัดเก็บและดําเนินการตามข้ อมูลทีท่าน
ให้ ซึงอาจจะรวมถึงข้ อมูลส่วนตัว หรือข้ อมูลทัวไป แต่ยงั คงมีความสัมพันธ์กบั ข้ อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึง แต่ไม่จํากัด
เพียงแค่:
o ข้ อมูลฉบับคัดลอกของการติดต่อสือสารผ่านช่องทางต่างๆ (ผ่านช่องทางอีเมล ระบบส่งข้ อความทันที
แอพพลิเคชัน WhatsApp สือสังคมออนไลน์ ข้ อความส่วนตัว และอืนๆ) ระหว่างท่านและเรา
o และระหว่างท่านและผู้ขายและพาร์ ทเนอร์ทีเกียวข้ อง
 ข้ อมูลการใช้ งานเว็บไซต์นีของท่าน (รวมถึงการติดตามจํานวนครังทีท่านเข้ าเว็บไซต์ จํานวนหน้ าทีท่านเข้ าชม ข้ อมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลแหล่งทีอยู่ ระยะเวลาทีท่านใช้ บนเว็บไซต์ และชือโดเมนต้ นทางของบริการอินเทอร์ เน็ต
ของผู้ใช้ งาน) ข้ อมูลเหล่านีจะถูกนําไปรวบรวม ดังนันเราจะไม่สามารถแยกแยะอัตลักษณ์ของผู้ใช้ งานแต่ละบุคคลได้
 คําติชมและการตอบรับแบบสํารวจที TZ อาจจัดทําขึน ซึงเกียวข้ องกับบริการและจดหมายข่าวทีอาจมีการโฆษณา
แจกจ่าย เผยแพร่ หรือ หมุนเวียน
 ข้ อมูลทีถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ ของเราโดยอัตโนมัติและเซิร์ฟเวอร์ ของบุคคลทีสาม โดยการใช้ งานหรือเข้ าชมเว็บไซต์นี
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การจัดเก็บข้ อมูลส่วนตัว
ข้ อมูลส่วนตัวและข้ อมูลอืนๆ ทีถูกจัดเก็บอาจถูกโยกย้ าย ดําเนินการ และจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ ของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ของบุคคล
ทีสาม
TZ พึงพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพือรักษาขันตอนการดําเนินการทังแบบตัวต่อตัว อิเล็กทรอนิกส์ และขององค์กร เพือให้
แน่ใจว่าขข้ อมูลส่วนตัวและข้ อมูลอืนๆ ของท่านนันปลอดภัย และเป็ นไปตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี และเพือปกป้องข้ อมูล
จากการเข้ าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาต หรือวิธีการอืนๆ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต หรือการทําลายข้ อมูล
TZ จะใช้ ขนตอนการดํ
ั
าเนินการทีเข้ มงวดและกลไกทีปลอดภัยเพือป้องกันการเข้ าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาต TZ ไม่แต่งตังตัวแทน
รับรอง หรือสัญญาว่าข้ อมูลส่วนตัวทีท่านได้ ให้ เอาไว้ จะปลอดภัยในทุกช่วงเวลา และเมือ TZ ได้ ดําเนินการตามสมควรแล้ ว TZ
จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนกับท่าน หรือเกิดขึนจากการเข้ าถึงหรือการ
ใช้ ข้อมูลของท่านโดยไม่ได้ รับอนุญาต
รายการชําระเงินทังหมดบนเว็บไซต์ของเราจะกระทําผ่านระบบชําระเงินทีปลอดภัย ซึงดําเนินการโดยพาร์ทเนอร์ ของเราซึงเป็ น
ผู้ให้ บริการระบบชําระเงิน การดําเนินการทังหมดจะถูกเข้ ารหัสโดยการใช้ เทคโนโลยีการเข้ ารหัสออนไลน์ TZ ไม่จดั เก็บข้ อมูล
บัตรเครดิตและ (หรือ) บัตรเดบิตทีท่านได้ ระบุไว้ ในระบบของเรา
เรานําข้ อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ งานอย่างไร
เราใช้ ข้อมูลเพือจัดหาและเพือพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ของเรา TZ จะไม่ขายหรือให้ เช่าข้ อมูลส่วนตัวกับบุคคลทีสาม เราอาจใช้
ข้ อมูลส่วนตัวของท่านมากกว่าหนึงจากทังหมดนี:






เพือช่วยให้ เราระบุอตั ลักษณ์ของเราและบัญชีทท่ี านมีกบั เรา
การบริหารจัดการ
การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ความต้ องการและความชืนชอบในบริการของลูกค้ า (ผู้ใช้ งาน)
การตลาด
o สําหรับเราและ (หรือ) พาร์ ทเนอร์ ทางธุรกิจของเราในการติดต่อท่านผ่านจดหมาย โทรศัพท์ SMS ข้ อความ
รูปภาพ หรือคลิปวิดิโอ อีเมลเกียวกับสินค้ าและบริการ โปรโมชัน และสิทธิพเิ ศษต่างๆ
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การป้องกันและการตรวจสอบการทุจริต
การชําระเงินและการสังสินค้ า
การปรับแต่งเว็บไซต์และเนือหาเพือให้ เหมาะสมกับความต้ องการของท่าน
เพือแจ้ งเตือนท่านเกียวกับการเปลียนแปลงบนเว็บไซต์ หรือบริการของเราทีอาจมีผลกระทบต่อท่าน






การรับรองการประพฤติและปฏิบัติ
เพือปรับปรุงบริการของเรา
เพือจัดการแข่งขัน ชิงโชค หรือเข้ าร่วมโปรโมชันต่างๆ
เพือวัตถุประสงค์อนๆ
ื ทีได้ แจ้ งให้ ท่านทราบเมือมีการจัดเก็บข้ อมูลของท่าน

TZ อาจใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพือติดต่อสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการใช้ เว็บไซต์และบริการ เพือช่วยให้ เราสามารถ
ปรับปรุงเว็บไซต์ หรือนําเสนอสิทธิพเิ ศษ หรือโปรโมชันให้ กบั ท่านตราบทีท่านยินยอมรับข่าวสารนัน หากท่านไม่ต้องการรับ
ข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถเลือกทีจะหยุดรับข่าวสารโดยการคลิกทีลิงก์ซงจะปรากฏอยู
ึ
่บนข่าวสารและ (หรือ) ช่องทางการ
สือสารอืนๆ
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว
TZ สามารถแบ่งปั นและเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวและข้ อมูลอืนๆ ของท่านกับบุคคลทีสามเป็ นครังคราวเมือจําเป็ น ซึงบุคคลทีสาม
อาจจะมีทอยู
ี ่นอกประเทศทีท่านพํานักอยู่ โดยกรณีการแบ่งปั นและเปิ ดเผยข้ อมูลจะเกิดขึนรวมถึง โดยไม่มีข้อจํากัดดังนี:





หากท่านเป็ นผู้ใช้ บริการของผู้ขายซึงเป็ นพาร์ ทเนอร์กบั บริการทีท่านได้ ทาํ การจองหรือมีความต้ องการจอง
เพือดําเนินการจอง การสังซือออนไลน์ให้ เสร็จสิน หรือการใช้ ข้อตกลงการใช้ งานของเรา
หากท่านเป็ นผู้ขายให้ กบั ผู้ซอซึ
ื งมีความเกียวข้ องกับบริการทีท่านให้ บริการ
สําหรับผู้ให้ บริการบุคคลทีสาม (รวมถึง Google Analytics) ซึง TZ มีสว่ นเกียวข้ องในการวัดผลบริ การของเรา เช่น Webhosting การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด การสํารวจข้ อมูล และเพือนําเสนอการบริการลูกค้ าแก่ทา่ น
 หากมีความจําเป็ นในระดับหนึงตามกฎหมายทีกําหนด คําสังของศาล หรือคําขอของภาครัฐให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
 สําหรับทีปรึกษาของเรา เอเจนซี บริ ษัทภายในเครือข่าย ผู้ให้ เครดิตทางการค้ า พาร์ ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือบุคคลทีเกียวข้ อง
ในการปกป้องสิทธิและทรัพย์สนิ ของ TZ
 ในกรณีอนๆ
ื ทีเกียวข้ องกับบุคคลทีสามโดยได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากท่าน

Office: CA Recommends Co., Ltd
Address: 142 Two Pacific Place, Unit #1203
12th Floor, Sukhumvit Road,
Klong Toey, Bangkok 101
Telephone: +662 105 4463
GST Reg. No.: 0105559060665

การเข้ าถึงและการแก้ ไขข้ อมูล
ท่านสามารถแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวของท่านโดยส่งคําขอเป็ นอีเมลมาที sawadee@tripizee.com เมือท่านส่งคําขอเข้ าใช้ ข้อมูล
TZ มีสิทธิทีจะตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ยนคํ
ื าขอ เพือให้ แน่ใจว่าผู้ยนคํ
ื าขอมีอํานาจสามารถเข้ าถึงข้ อมูลและยืนคําขอเพือ
แก้ ไขข้อมูลได้
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีได้ รับการตรวจสอบเป็ นครังราว TZ จะแจ้ งเกียวกับการเปลียนแปลงทีเกียวข้ องกับนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวในหน้ านี เราแนะนําให้ ท่านเข้ ามาตรวจสอบข้ อมูลและการอัปเดตทีหน้ านีเป็ นประจํา
หากท่านมีคําถามหรือข้ อสงสัยประการใดเกียวกับข้ อมูลส่วนตัวของท่าน เพือตรวจสอบข้ อมูล หรือดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
เกียวกับข้ อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลที sawadee@tripizee.com
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