นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์
จัดทำเมือ่ วันที่ 23 ม.ค. 2560
เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ได้จดั ทำนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขน้ึ เพื่อคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน (Personal information) ทีต่ ดิ ต่อเข้ำมำยังเว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์
ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนทีเ่ ข้ำมำใช้บริกำรเว็บไซต์ของ เว็บไซต์
องค์กำรสวนสัตว์ทำงเว็บไซต์จงึ ได้จดั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email
Address) ชื่อ (Name) ทีอ่ ยู่หรือที่ทำงำน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือ
หมำยเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็ นต้น
2. ในกรณีท่ที ำ่ นสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมำชิกหรือเพื่อใช้บริกำรอย่ำงใดอย่ำหนึ่ง เว็บไซต์
องค์กำรสวนสัตว์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพิม่ เติม ได้แก่ เพศ (Sex) อำยุ (Gender) สิง่ ที่
โปรดปรำน/ควำมชอบ (Preferences/Favorites) ควำมสนใจ (Interests) หรือหมำยเลขบัตรเครดิต (Credit
Card Number) และที่อยู่ในกำรแจ้งค่ำใช้จำ่ ย (Billing Address)
3. นอกจำกนัน้ เพื่อสำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำร อันจะเป็ นประโยชน์ในกำรนำสถิตไิ ปใช้ในกำร
ปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์จงึ จำเป็ นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำน
บำงอย่ำงเพิม่ เติม ได้แก่ หมำยเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่ำน (Browser Type) โดเมน
เนม (Domain Name) บันทึกหน้ำเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ทผ่ี ู้ใช้บริกำรเข้ำถึงก่อนหน้ำนัน้ (Referring
Website Addresses)
4. เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ขอแนะนำให้ทำ่ นตรวจสอบนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อน่ื ทีเ่ ชื่อมโยงจำกเว็บไซต์น้ี เพื่อจะได้ทรำบและเข้ำใจว่ำเว็บไซต์ดงั กล่ำวเก็บ
รวบรวม ใช้หรือดำเนินกำรเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ทัง้ นี้ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ไม่
สำมำรถรับรองข้อควำม หรือรับรองกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมทีไ่ ด้ มกี ำรประกำศไว้ในเว็บไซต์ดงั กล่ำวได้ และ
ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนัน้ ไม่ได้ปฏิบตั กิ ำรหรือดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ว็บไซค์ดงั กล่ำวได้ประกำศไว้
การใช้ข้อมูล ส่วนบุคคล

1. เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพียงเท่ำที่จำเป็ น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่
เพื่อใช้ในกำรติดต่อ ให้บริกำร ประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทัง้ สำรวจควำมคิดเห็นของ
ท่ำนในกิจกำรหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์เท่ำนัน้
2. เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ขอรับรองว่ำจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กบั บุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำก
ท่ำนเท่ำนัน้
3. ในกรณีท่ี เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ได้วำ่ จ้ำงหน่วยงำนอืน่ เพื่อให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน เช่น กำรจัด ส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิตใิ นกิจกำรหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์
องค์กำรสวนสัตว์เป็ นต้น เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์จะกำหนดให้หน่วยงำนทีไ่ ด้วำ่ จ้ำงให้ดำเนินกำรดังกล่ำว
เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และกำหนดข้อห้ำมมิใ ห้มกี ำรนำข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้น อกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์
สิทธิ ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำนๆ มีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะให้มกี ำรใช้หรือแชร์ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน หรืออำจเลือกที่จะไม่รบั ข้อมูลหรือสื่อทำงกำรตลำดใดๆ จำก เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ก ็
ได้ โดยเพียงแต่ทำ่ นกรอกควำมจำนงดังกล่ำวเพื่อแจ้งให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรำบในหน้ำเว็บ
http://....................
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูล ส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว็บไซต์
องค์กำรสวนสัตว์จงึ ได้กำหนดระเบียบภำยในหน่วยงำนเพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงหรือใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่ำน และเพื่อรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลบำงอย่ำงทีม่ คี วำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เช่น
หมำยเลขบัตรเครดิต เป็ นต้น เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์จงึ ได้จดั ให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรแบบปลอดภัย
สำหรับข้อมูลดังกล่ำวด้วยกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลดังกล่ำง เช่น จัดให้มกี ำรใช้ Secure Socket Layer (SSL)
protocol เป็ นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี”้ คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์สง่ ไปยังโปรแกรมค้นผ่ำนเว็บไซต์ (Web browser)
ของผู้ใช้บริกำร และเมือ่ มีกำรติดตัง้ ข้อมูลดังกล่ำวไว้ในระบบของท่ำนแล้ว หำกมีกำรใช้ “คุกกี”้ ก็จะทำให้

เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์สำมำรถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริกำรไว้ จนกว่ำผู้ใ ช้บริกำรจะออกจำก
โปรแกรมค้นผ่ำนเว็บไซต์ หรือจนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะทำกำรลบ “คุกกี”้ นัน้ เสีย หรือไม่อนุญำตให้ “คุกกี”้ นัน้
ทำงำนอีกต่อไป
หำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี”้ แล้ว ท่ำนจะได้รบั ควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเว็บไซต์มำกขึน้ เพรำะ
“คุกกี”้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ทท่ี ำ่ นแวะหรือเยี่ยมชม ทัง้ นี้ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์จะนำข้อมูลที่ “คุกกี”้ ได้
บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ หรือ กิจกรรมอืน่ ของ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์เพื่อ
ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์อำจทำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่งบุคคลโดยมิได้
แจ้งให้ทำ่ นทรำบล่วงหน้ำ ทัง้ นี้ เพื่อควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ดังนัน้ เว็บไซต์
องค์กำรสวนสัตว์จงึ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริกำรอ่ำนนโยบำยกำรคุม้ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลทุกครัง้ ทีเ่ ยี่ยมชม
หรือมีกำรใช้บริกำรจำกเว็บไซต์ของ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์
การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลและการติ ดต่อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในกรณีท่ที ำ่ นมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกีย่ วกับนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ยนิ ดีทจ่ี ะ
ตอบข้อสงสัย รับฟั งข้อเสนอแนะ และคำติชมทัง้ หลำย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของ
เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์ต่อไป โดยท่ำนสำมำรถติดต่อกับ เว็บไซต์องค์กำรสวนสัตว์อำเซียน
องค์กำรสวนสัตว์
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