นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ NITI
Privacy Policy of NITI
จัดทาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2019
NITI ได้ จดั ทำนโยบำยนี ้ขึ ้นเพื่อต้ องกำรให้ คณ
ุ ทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำเรำใช้ ข้อมูลของคุณอย่ำงไรและ
วิธีกำรที่คณ
ุ สำมำรถใช้ เพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งสำคัญสำหรับเรำคือกำรปกป้องควำมลับข้ อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ และทังหมดที
้
่คณ
ุ เปิ ดเผยกับเรำ คุณในฐำนะผู้ใช้ บริ กำรของเรำมีสิทธิ์รับทรำบและเข้ ำใจหลัก
ปฏิบตั เิ รื่ องควำมเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลของเรำก่อนจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณให้ กบั เรำ
เมื่อคุณแบ่งปันข้ อมูลนี ้กับเรำ เรำจะสำมำรถทำให้ บริกำรเหล่ำนี ้ดียิ่งขึ ้นโดยกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบเพื่อช่วยให้ คณ
ุ สำมำรทำกำรติดต่อหรื อแบ่งปันข้ อมูลได้ สะดวกรวดเร็ ว
เมื่อใช้ บริกำรของเรำย่อมแสดงว่ำคุณยินยอมที่จะให้ เรำใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมที่ระบุไว้ ใน
นโยบำยนี ้ โปรดใช้ เวลำทำควำมเข้ ำใจหลักปฏิบตั ิของเรำและหำกคุณต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อมีคำถำมใด ๆ
เกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำโปรดติดต่อเรำทำงอีเมลที่ contact@niti.app

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.
2.

เรำเก็บรวบรวมข้ อมูลทัว่ ไปที่คณ
ุ มอบให้ เช่น ชื่อ หรื อรำยละเอียดของที่อยูอ่ ีเมล เบอร์ โทร ฯลฯ เป็ นต้ น
NITI ขอรับรองว่ำจะไม่นำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ NITI ได้ เก็บรวบรวมไว้ ไปขำยหรื อเผยแพร่ให้ กบั
บุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกท่ำนเท่ำนัน้

การใช้ ข้อมูลการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
1. NITI จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพียงเท่ำที่จำเป็ นเช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อให้ บริ กำร รักษำ ป้องกัน
และปรับปรุง พัฒนำบริ กำรใหม่และเรำยังใช้ ข้อมูลเหล่ำนี ้ในกำรตรวจสอบกำรชำระเงินค่ำต่ำง ๆ เช่น
เงินค่ำส่วนกลำง ใน NITI เท่ำนัน้
2. NITI ขอรับรองว่ำจะไม่นำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ NITI ได้ เก็บรวบรวมไว้ ไปขำยหรื อเผยแพร่
ให้ กบั บุคคลภำยนอก โดยเด็ดขำด เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกท่ำนเท่ำนัน้

3. ในกรณี NITI ได้ วำ่ จ้ ำงหน่วยงำนอื่นเพื่อให้ ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำร
จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิตใิ นกิจกำรหรื อกิจกรรมของ NITI เป็ นต้ น NITI จะกำหนดให้
หน่วยงำนที่ได้ วำ่ จ้ ำงให้ ดำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน และกำหนดข้ อห้ ำมมิให้ มีกำรนำข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้ นอกเหนือจำกกิจกรรม
หรื อกิจกำรของ NITI
4. เรำอำจใช้ ชื่อที่คณ
ุ ให้ ไว้ สำหรับโปรไฟล์ของคุณกับบริ กำรทังหมดของเรำที
้
่จำเป็ นต้ องใช้ นอกจำกนี ้ เรำ
อำจเปลี่ยนชื่อในอดีตที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อให้ ชื่อของคุณแสดงขึ ้นเหมือนกันในบริกำร
ทังหมดของเรำ
้
หำกผู้ใช้ รำยอื่นมีอีเมลของคุณอยูแ่ ล้ วหรื อมีข้อมูลอื่นที่ระบุตวั คุณ เรำอำจแสดงข้ อมูล
โปรไฟล์สำธำรณะของคุณ เช่น ชื่อและรูปภำพให้ พวกเขำเห็น
สิทธิในการควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เรำจะขอควำมยินยอมจำกคุณก่อนใช้ ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ ในนโยบำย
ส่วนบุคคลนี ้ และเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน ๆ มีสิทธิ เลือกที่จะให้ มีกำรใช้ หรื อแชร์
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรื ออำจเลือกที่จะไม่รับข้ อมูลหรื อสื่อทำงกำรตลำดใด ๆ จำก NITI ก็ได้ โดยเพียงแต่
ท่ำนกรอกควำมจำนงดังกล่ำวเพื่อแจ้ งให้ NITI ทรำบในหน้ ำเว็บ http://niti.app
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยสำหรับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน NITI จึงได้
กำหนดระเบียบภำยในหน่วยงำนเพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำถึงหรื อใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และเพื่อรักษำ
ควำมลับและควำมปลอดภัยของข้ อมูลบำงอย่ำงที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เช่น หมำยเลขบัตรเครดิต เป็ นต้ น
NITI จึงได้ จดั ให้ มีช่องทำงกำรสื่อสำรแบบปลอดภัย สำหรับข้ อมูลดังกล่ำวด้ วยกำรเข้ ำรหัสลับข้ อมูลดังกล่ำว
เช่น จัดให้ มีกำรใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็ นต้ น
การใช้ คุกกี ้ (Cookies)
“คุกกี ้” คือ ข้ อมูลที่ NITI ส่งไปยังโปรแกรมค้ นผ่ำนเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้ บริกำร และเมื่อมี
กำรติดตังข้
้ อมูลดังกล่ำวไว้ ในระบบของท่ำนแล้ ว หำกมีกำรใช้ “คุกกี ้” ก็จะทำให้ เว็บไซต์ของ NITI สำมำรถ
บันทึกหรื อจดจำข้ อมูลของผู้ใช้ บริกำรไว้ จนกว่ำผู้ใช้ บริ กำรจะออกจำกโปรแกรมค้ นผ่ำนเว็บไซต์หรื อจนกว่ำ
ผู้ใช้ บริกำรจะทำกำรลบ “คุกกี ้” นันเสี
้ ย หรื อไม่อนุญำตให้ “คุกกี ้” นันท
้ ำงำนอีกต่อไป หำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี ้”

แล้ ว ท่ำนจะได้ รับควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเว็บไซต์มำกขึ ้น เพรำะ “คุกกี ้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่ำนแวะ
หรื อเยี่ยมชม หรื อ ท่อง ทังนี
้ ้ NITI จะนำข้ อมูลที่ “คุกกี ้” ได้ บนั ทึกหรื อเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ ในกำรวิเครำะห์เชิง
สถิตหิ รื อในกิจกรรมอื่นของ NITI เพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรให้ บริ กำรของ NITI ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
NITI อำจทำกำรปรับปรุงหรื อแก้ ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทำ่ นทรำบล่วงหน้ ำ ทังนี
้ ้
เพื่อควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรให้ บริ กำร ดังนัน้ NITI จึงขอแนะนำให้ ผ้ ใู ช้ บริกำรอ่ำนนโยบำย
ควำมเป็ นส่วนตัวทุกครัง้ ที่แวะชม หรื อเยี่ยมชม หรื อมีกำรใช้ บริ กำรจำกเว็บไซต์ NITI
การปฏิบัตติ ามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวและการติดต่ อกับ NITI
ในกรณีที่ทำ่ นมีข้อสงสัย ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบำย ควำมเป็ นส่วนตัวหรื อกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ NITI ยินดีที่จะตอบข้ อสงสัย รับฟั งข้ อเสนอแนะ และคำติชม
ทังหลำยอั
้
นจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปรับปรุงกำรให้ บริกำรของ NITI ต่อไป โดยท่ำนสำมำรถติดต่อกับ NITI
ตำมที่อยูท่ ี่ปรำกฏข้ ำงล่ำงนี ้

บริษัท แน็คซ์ คอปอเรชัน่ จำกัด ที่อยู่ 218 ชัน้ 3 อำคำรชินธวัชชัย ถนนลำดหญ้ ำ แขวงคลองสำน เขตคลอง
สำน กรุงเทพมหำนคร 10600
โทรศัพท์ 02-047-0693
E-mail contact@niti.app

