
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของ ทูซีทูพี

วนัที่มีผลใช้บังคบั : วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ก่ียวข้องกับการรวบรวม, การใช้, การเก็บรักษา, การแบ่งปัน และการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ ซึ่งจะใช้กับเว็บไซต์ทูซีทูพี, แอปพลิเคชั่น, บริการ, เคร่ืองมือ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเข้าถงึหรือใช้ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม  

ขอบเขตและความยินยอม

ผู้ ใช้บริการได้ยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้มื่อผู้ ใช้บริการได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ หรือใช้ผลิตภัณฑ์, 

บริการ, คอนเท้นท์, ฟีเจอร์, เทคโนโลยี หรือฟังก์ชั่นที่เสนอบนเว็บไซต์ทูซีทูพี รวมทัง้เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องทัง้หมด (รวมเรียกว่า “บริการทูซีทูพี”) โดยวตัถปุระสงค์ของนโยบายนีม้ีขึน้เพื่อวางกฎระเบียบการใช้บริการทูซีทูพี 

(และให้รวมถึงการใช้ในเชิงการค้าหรือธุรกิจด้วย) เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ทูซีทูพีอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย 

การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลนีไ้ด้ตลอดเวลาโดยประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบัแก้ไขไว้บนเว็บไซต์ทูซีทูพี

ซึง่จะมีผลใช้บงัคบัทนัทีในวนัที่ประกาศบนเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีมีความจ าเป็นต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ ทูซีทูพีจะสอบถามผู้ ใช้บริการ หรือผู้ ใช้บริการจะอนุญาตให้ 

ทูซีทูพีติดต่อเพื่อให้บริการหรือด าเนินการเก่ียวกับธุรกรรมซึ่งผู้ ใช้บริการได้ขอใช้บริการ ตัวอย่างเช่น การขอรับข้อมูลเก่ียวกบั

ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของทูซีทูพี, การขอรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล, การใช้บริการแบบพิเศษซึ่งจ ากัดการเข้าถึง 

บนเว็บไซต์หรือการใช้บริการ, การสมัครเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการเข้าอบรมต่างๆ หรือเมื่อท ารายการซือ้ขาย ดาวน์โหลด  

และ/หรือลงทะเบียนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทูซีทูพี ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ทูซีทูพีเก็บรวบรวมนีจ้ะรวมถึงชื่อ, หัวข้อ, ชื่อบริษัท

หรือองค์กร, อีเมลที่ใช้ในการท างาน, เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน, ที่อยู่ที่ท างานหรือบ้าน, ข้อมูลเก่ียวกับการหน้าที่การงานของ

ผู้ใช้บริการ, ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทที่ผู้ใช้บริการท างาน และข้อมลูบตัรเครดิตของผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์ทูซีทูพีจะเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเย่ียมชมของผู้ ใช้บริการ เช่น ชื่อของผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต และที่อยู่ไอพี 

(IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ ใช้บริการ, วันที่และเวลาของการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ หน้าเพจที่ผู้ ใช้บริการ 

เข้าเยี่ยมชมขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกบัเว็บไซต์ของทูซีทูพี โดยข้อมลูเหลา่นีจ้ะน ามาใช้เพื่อ

ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ทซูีทพูี, วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) และควบคมุการท างานของเว็บไซต์

ข้อมูลที่ ผู้ใช้บริการให้กับทูซีทูพี  :  ทูซีทูพีอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ ใช้บริการให้เมื่อใช้บริการทูซีทูพี รวมถึง

เมื่อผู้ ใช้บริการกรอกข้อมูลบนแบบในเว็บไซต์, กรอกหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลบัญชีผู้ ใช้ของผู้ ใช้บริการ, 



เข้าร่วมแสดงความเห็นในสังคมออนไลน์, พูดคุยหรือระงับข้อพิพาท หรือกระท าการอื่นใดซึ่งเป็นการติดต่อกับทูซีทูพี 

อนัเนื่องมาจากบริการทซูีทพูี ซึง่รวมถงึการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ ใช้บริการเก่ียวกบัธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ 

โดยหากผู้ใช้บริการได้เปิดบญัชีทซูีทพูี หรือใช้บริการทซูีทพูี ทซูีทพูีจะเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆ ตามชนิดของข้อมลูดงัต่อไปนี ้

 ข้อมลูเพื่อใช้ติดต่อ เช่น ชื่อของผู้ใช้บริการ, ที่อยู่, เบอร์โทรศพัท์, อีเมล และข้อมลูอื่นในท านองเดียวกนั 

 ข้อมูลด้านการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและ/หรือหมายเลขบัตรเครดิตต่างๆ ซึ่งใช้เชื่อมโยงกับบัญชี 

ทซูีทพูีของผู้ใช้บริการ หรือที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมลูเมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการทซูีทพูี

 รายละเอียดข้อมลูสว่นบคุคล เช่น วนัเกิดของผู้ใช้บริการ หรือหมายเลขบตัรประชาชน 

โดยทูซีทูพีจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือที่เก่ียวกับผู้ ใช้บริการจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านทางการติดต่อกับผู้ ใช้บริการ, 

ผลสรุปของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ ใช้บริการได้ท าแบบส ารวจ, การปฏิสมัพนัธ์ของผู้ ใช้บริการกบับริษัทในเครือทูซีทูพีหรือบริษัทอื่นๆ 

(ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของบริษัทเหล่านัน้และกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ) และจากบัญชีผู้ ใช้อื่นๆ 

ซึ่งทูซีทูพีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ ใช้บริการเป็นผู้ ควบคุมดูแลอยู่ (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) นอกจากนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ 

ในด้านคุณภาพและการฝึกอบรม ทูซีทูพีอาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างทูซีทูพีกับผู้ ใช้บริการหรือ

บคุคลอื่นใดที่กระท าการแทนผู้ใช้บริการ หรือเพื่อการคุ้มครองทซูีทพูี โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้ทูซีทพูีฟัง, ตรวจสอบ หรือบนัทกึ 

โดยไม่ต้องแจ้งหรือเตือนให้ทราบก่อน

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ  :  ทูซีทูพีอาจได้รับข้อมูลเก่ียวกับผู้ ใช้บริการจากบุคคลอื่น อาทิเช่น ศูนย์ข้อมลูบัตรเครดิต 

(Credit Bureau) และการบริการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุตัวตน (Identity Verification Services) ผู้ใช้บริการอาจเลือกให้

ทูซีทูพีเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใช้บริการที่จัดเก็บโดยบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์สงัคมออนไลน์ต่างๆ (เช่น Facebook) 

ฯลฯ โดยข้อมูลที่ทูซีทูพีได้รับอาจแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และถูกควบคุมโดยเว็บไซต์นัน้ๆ ทัง้นี ้โดยการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ 

ที่จัดการโดยบุคคลอื่นกับบัญชีทูซีทูพีของผู้ ใช้บริการ และผู้ ใช้บริการอนุญาตให้ทูซีทูพีเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ ใช้บริการ 

ตกลงว่าทซูีทพูีอาจรวบรวม, จดัเก็บ และใช้ข้อมลูนีไ้ด้ในกรณีที่เก่ียวข้องกบันโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลนี ้

การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ  :  ทูซีทูพีอาจเสนอให้ผู้ ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับบริการทูซีทพูีโดยใช้อปุกรณ์

เคลื่อนที่  หรือผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น หรือผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  (Mobile Optimized Website) 

ซึง่ข้อก าหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ะน ามาใช้กับทกุการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลือ่นที่และการใช้อุปกรณ์

เคลื่อนที่ โดยเมื่อผู้ ใช้บริการดาวน์โหลด หรือใช้โมบายแอพพลิเคชั่นของทูซีทูพี หรือเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์ที่ใช้บนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ (Mobile Optimized Sites) ของทูซีทูพี ทูซีทูพีอาจได้รับข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ที่ผู้ ใช้บริการอยู่และรายละเอียด

เก่ียวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ ใช้บริการ รวมทัง้เอกลกัษณ์เฉพาะที่ระบุถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ ใช้บริการ โดยทูซีทูพีจะใช้

ข้อมูลที่ได้รับนีเ้สนอการให้บริการบอกต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น การโฆษณา, ผลการค้นหา, และเนือ้หาเฉพาะบคุคลอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม อปุกรณ์เคลือ่นที่ต่างๆ สว่นใหญ่จะอนญุาตให้ผู้ใช้บริการเลอืกได้ว่าจะปิดการให้บริการบอกต าแหน่ง (Location

Service) ในเมนูตัง้ค่า (Setting’s Menu) และหากผู้ ใช้บริการมีค าถามเก่ียวกับวิธีการตัง้ค่าไม่แสดงการให้บริการ 



บอกต าแหน่งดงักลา่ว ทซูีทพูีแนะน าให้ผู้ใช้บริการติดต่อกบัผู้ให้บริการเครือข่ายของอปุกรณ์เคลือ่นที่ของผู้ใช้บริการหรือผู้ ผลิต

อปุกรณ์เคลือ่นที่ของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการที่ถูกเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี ้จะถูกน ามาใช้เพื่อจัดการเว็บไซต์ และให้บริการต่างๆ หรือใช้

ติดตามธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอหรือที่ผู้ใช้บริการอนุญาต

และเพื่อสนบัสนนุการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทซูีทพูีอาจใช้ข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการ

แก่ผู้ ใช้บริการมากย่ิงขึน้ และอาจน ามาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์และบริการของทูซีทูพี รวมทัง้เพื่อสร้างเว็บไซต์ทูซีทพูี 

ให้สะดวกต่อการใช้งานโดยลดสิ่งจ าเป็นของผู้ ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงไปแล้วได้ หรือ

ปรับเปลีย่นรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ตามการแสดงหรือความสนใจของผู้ใช้บริการ

ทซูีทพูีอาจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้ข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวกบัสนิค้าหรือบริการของทูซีทพูีที่ผู้ ใช้บริการก าลงัใช้อยู่

ซึง่รวมไปถงึการแจ้งเตือนต่างๆ และการอพัเดตที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม ทซูีทพูีอาจสง่ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภัณฑ์และบริการต่างๆ 

ของทูซีทูพี และ/หรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับบริษัทพันธมิตรของทูซีทูพี ดังนัน้ บริษัทพันธมิตรของทูซีทูพีจึงอาจส่งข้อมูล

เก่ียวกบัผลติภัณฑ์และบริการต่างๆ ของพวกเขาให้แก่ผู้ใช้บริการได้   

ทซูีทพูีจะรวบรวมข้อมูลการเย่ียมชมเว็บไซต์กับสถิติผู้ เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบตุัวตนมาประมวลผล และน าผลรวมที่ได้รับ

มาจดัเตรียมเนือ้หาที่มีความเกี่ยวข้อง และหากผู้ใช้บริการอนญุาต ทซูีทพูีจะน าข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์กบัข้อมูลสว่นตัวของ

ผู้ ใช้บริการมาประมวลผล เพื่อให้ได้เนือ้หาสาระที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับผู้ ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธ  

การด าเนินการดงักลา่ว ทซูีทพูีจะไม่รวบรวมข้อมูลและจัดส่งเนือ้หาดงักล่าวให้ เมื่อท่านลงทะเบียนรับข้อมลูข่าวสารหรือข้อมูล

โปรโมชัน่ทางอีเมล ทซูีทพูีจะติดตามลิง้ค์ที่ผู้ ใช้บริการได้คลกิ และจะน าข้อมลูที่ได้มาประมวลผลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึง

อีเมล หรือการซือ้สนิค้าที่ผู้ ใช้บริการมีความสนใจเป็นพิเศษ หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถคลิก

ลิง้ค์ยกเลกิได้ 

ในบางบริการของทูซีทูพี ทูซีทูพีอาจเสนอให้ผู้ ใช้บริการเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองสู่สาธารณะได้ เช่น บริษัท
พันธมิตรของทูซีทูพีที่ต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลในการติดต่อ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอบริการทางธุรกิจ เป็นต้น ทัง้นี  ้
การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลดังกล่าวจะเสนอให้ผู้ ใช้บริการตดัสนิใจว่าจะเลอืกเปิดเผยข้อมูลหรือไม่เสมอ

การตลาด

ในกรณีที่ทูซีทูพีท าการว่าจ้างบริษัทอื่นๆ ในการให้บริการบางส่วนในนามของทูซีทูพี เช่น การดูแลเว็บไซต์, การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ และการส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์, การให้บริการแบบพิเศษ และการให้บริการอื่นๆ ทูซีทูพีจะให้ข้อมลู
สว่นบคุคลตามที่จ าเป็น โดยบริษัทเหลา่นัน้ต้องรักษาความลบัของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และถกูห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูล
เหลา่นัน้เพื่อวตัถปุระสงค์อย่างอื่น



การแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

ทซูีทพูี จะแบ่งปันข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้บริการกบั

 บริษัทในเครือทซูีทพูีที่ให้บริการคอนเท้นท์, ผลติภัณฑ์ และบริการร่วมกบัทูซีทพูี (เช่น การลงทะเบียน, ธุรกรรม

ต่างๆ และหน่วยงานลกูค้าสมัพันธ์) เพื่อป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย, การละเมิดนโยบายของทซูีทพูี และเพื่อ

แนะแนวทางการตัดสินใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์, บริการ, และการติดต่อสื่อสารของทูซีทูพี บริษัทในเครือ 

ทูซีทูพีจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางการตลาด เพื่อส่งให้ผู้ ใช้บริการเฉพาะในกรณีที่ผู้ ใช้บริการร้องขอบริการของ 

ทซูีทพูี 

 ศนูย์ข้อมลูบตัรเครดิต (Credit Bureau) และหน่วยงานต่างๆ ที่รายงานข้อมลูด้านบญัชตีามที่กฎหมายอนญุาต

 บริษัทซึ่งทูซีทูพีมีแผนที่จะควบรวมหรือได้มา (โดยไม่ว่าการรวมกันของบริษัทจะเกิดขึน้แบบใด ทูซีทูพีจะ

เรียกร้องให้บริษัทที่รวมเข้ามาใหม่นัน้ต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคลของผู้ ใช้บริการ  

ซึง่จะต้องเคารพข้อมลูส่วนตวัของผู้ ใช้บริการ หากข้อมลูสว่นตวัของผู้ ใช้บริการถูกใช้โดยขดัแย้งกับนโยบายการ

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุลนี ้ผู้ใช้บริการจะได้รับหนงัสอืแจ้งก่อน)

 หน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งถูกเรียกตัวด้วยหมายศาล, ค าสัง่ศาล หรือขัน้ตอน

ตามกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎการใช้บัตรเครดิต หรือเมื่อทซูีทพูีเชื่อหรือ

ใช้ดุลพินิจว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้, ป้องกันความ

เสียหายทางการเงิน หรือเพื่อรายงานความสุ่มเสียงที่อาจเกิดการกระท าการใดๆ ที่ ผิดกฎหมาย หรือเพื่อหา

สาเหตกุารไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงในการใช้บริการของทซูีทพูี

 เป็นกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของพนักงาน, ตัวแทน หรือผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ของทซูีทพูี หรือบคุคลทัว่ไป โดยข้อมลูสว่นบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของทูซีทพูี อาจถกูน าไปเก็บหรือ

ด าเนินการในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่ซึ่งมีบริษัทสาขาของทูซีทูพีตัง้อยู่  และอาจถูกน าไปใช้ภายนอก

ประเทศของผู้ใช้บริการด้วยความยินยอมของผู้ ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการยินยอมให้การจดัการข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ใช้บริการ หากไม่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในนโยบายการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการฉบับนี ้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการที่ได้ให้บนเว็บไซต์ทูซีทูพี จะไม่ถูกน าไป

เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก นอกจากบริษัทในเครือ, บริษัทลกู หรือบริษัทสาขาของทูซีทูพี โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

ผู้ใช้บริการก่อน

อย่างไรก็ตาม การยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีแ้ละข้อตกลงอื่นๆ ที่ผู้ ใช้บริการได้ตกลงบน

เว็บไซต์ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการแก่ทูซีทูพี จะถกูน ามาพิจารณาแยกจากผลิตภัณฑ์และบริการของ 

ทซูีทพูี 



ทซูีทพูีจะสง่อีเมลแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการให้บริการด้านเทคโนโลยี หรือเหตดุ้านความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับ

ผลติภัณฑ์และบริการของทูซีทพูีแก่ผู้ ใช้บริการเป็นระยะๆ หรือยืนยนัการให้บริการกับผู้ใช้บริการในการใช้ผลิตภัณฑ์

หรือบริการของทซูีทพูี ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในบางบริการของทซูีทพูี การติดต่อลกูค้าถือเป็นสิง่ส าคัญของการ

ให้บริการ โดยผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถเลือกไม่ให้มีการส่งอีเมลแจ้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ เพราะสิ่งนีไ้ด้รับการ

พิจารณาจากทซูีทพูีแล้วว่าเป็นสิง่ส าคญัในการให้บริการที่ผู้ ใช้บริการได้เลอืกใช้บริการของทูซีทพูี

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ทูซีทูพีตกลงว่าจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ โดยทูซีทูพีจะใช้เทคโนโลยีการรักษา

ความปลอดภัยที่หลากหลาย และปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการจากการ

เข้าถึงของผู้ ที่ ไม่ได้รับอนุญาต, ใช้, หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านัน้ ตัวอย่างเช่น ทูซีทูพีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ ใช้บริการบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ซึ่งตัง้อยู่ในสถานที่ที่ถูกควบคุมและจ ากัดการเข้าถึง 

นอกจากนัน้ เมื่อ ทูซีทูพี รับ-ส่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความส าคัญของผู้ ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ผ่าน

อินเทอร์เน็ต ทูซีทูพีจะมีวิธีการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านัน้ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) 

เช่น การใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต (the SSL protocal) และ TLS

(Transport Layer Security) เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

2C2P.com เป็นเว๊ปไซต์ส าหรับบุคคลทั่วไป และไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มานัน้เป็นของ

ผู้ เยาว์ได้ 

การใช้คุกกี ้(Cookies) 

ทูซีทูพีได้ใช้คุกกีบ้นเว็บไซต์ทูซีทูพี เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์มีความสมบูรณ์ และ

เพื่อท าให้เกิดความเป็นสว่นตวับนหน้าเว็บไซต์ 

คกุกีเ้ป็นไฟล์ข้อความเลก็ๆ ที่วางอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้บริการโดยการกระท าของเว็บเพจแม่ข่าย

(Web page Server) คกุกีจ้ะไม่สามารถน ามาใช้รันโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้บริการได้ 

อีกทัง้ คุกกีจ้ะถูกสร้างให้มีเอกลักษณ์เฉพาะส าหรับผู้ ใช้บริการแต่ละท่าน และถูกอ่านได้ด้วยโดเมน 2C2P.com 

เท่านัน้  

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลกัของคกุกีม้ีขึน้เพื่อช่วยให้ฟีเจอร์มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ใช้บริการ
สามารถประหยัดเวลาได้มากย่ิงขึน้ ตวัอย่างเช่น หากผู้ใช้บริการท าหน้าเว็บเพจให้เป็นแบบสว่นตวั หรือท่องภายใน
เว็บไซต์ คุกกีจ้ะช่วยเรียกข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามล าดับการเย่ียมชม ซึ่งจะท าให้การส่งคอนเท้นท์ที่เก่ียวข้อง 



และการทอ่งเวบ็ไซตเ์ป็นไปไดง้า่ยขึ �น เป็นตน้ และเมื�อคณุกลบัเขา้สูห่นา้เวบ็ไซตท์ซีูทพีู ขอ้มลูที�ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้หบ้น 

เวบ็ไซตก่์อนหนา้นี �จะถกูเรยีกคืนมา ผูใ้ชบ้รกิารจงึสามารถใชง้านเวบ็ไซตที์�ถกูปรบัแตง่โดยคณุไดง้า่ยขึ �นเชน่เดียวกนั 

Web Beacons, Clear gif Technology หรอื Action Tags เป็นเทคโนโลยีที�ใช ้ รวบรวมขอ้มลูทางสถิติของ 

ผูใ้ชบ้รกิารในการใชง้านเวบ็ไซต ์ 2C2P.com เชน่ จาํนวนครั�งของการคลกิลิ �งคห์รอืกราฟฟิคบนเวบ็เพจ 2C2P.com, 

บลอ็ก หรอืขา่วสาร เป็นตน้ โดยทซีูทพีูอาจแบง่ปันขอ้มลูสถิตดิงักลา่วกบัพนัธมิตรของทซีูทพีูดว้ย 

ทั�งนี � ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลือกที�จะยอมรบัหรอืปฏิเสธคกุกี �ได ้ เนื�องจากเวบ็เบราวเ์ซอรส์ว่นใหญ่จะยอมรบัคกุกี �โดย 

อตัโนมตั ิ แตห่ากตอ้งการปฏิเสธคกุกี � ผูใ้ชบ้รกิารสามารถปรบัเปลี�ยนการตั�งคา่เบราวเซอรไ์ด ้ อยา่งไรก็ตาม หาก 

ผูใ้ชบ้รกิารเลือกที�จะปฏิเสธคกุกี � ผูใ้ชบ้รกิารอาจไมส่ามารถพบกบัประสบการณเ์ตม็รูปแบบในการสื�อสารระหวา่งคณุ 

กบัเวบ็ไซตท์ซีูทพีู หรอืเวบ็ไซตอื์�นๆ ที�ผูใ้ชบ้รกิารเขา้เยี�ยมชมได้

การตดิต่อ

ทซีูทพีูพรอ้มรบัขอ้เสนอที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี � และหากผูใ้ชบ้รกิารเหน็วา่ทซีูทพีู 

ไมไ่ดย้ดึมั�นในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี �แลว้ โปรดตดิตอ่หาเราโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์

หรอืโดยทางไปรษณียต์ามที�อยูข่า้งใต ้และทซีูทพีูจะพยายามแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ �นใหเ้รว็ที�สดุ

ห้องเลขท่ี 9 อาคารจีทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์ ฝั� งใต ้ชั�น 17

ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร : (+662) 116-7000

อีเมล : dpo@2c2p.com




