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Jewellista.com (TH)
นโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัว
Jewellista.com ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิสว่ นบุคคลขันพืนฐานในเว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริการและให้ความสําคัญกับความเป็ น
ส่วนตัวของลูกค้าของเรา และให้คุณมันใจได้ว่าเราเคารพในความเป็ นส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด การเยียมชมเว็บไซต์
และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการทีให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ เรามุ่งหมายทีจะให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริการทีเชือมต่อทางออนไลน์เข้ามายังเว็บไซต์ให้มคี วามปลอดภัยทีสุด Jewellista.com จึงได้จดั ทําข้อตกลงการใช้
บริการและนโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัวฉบับนีขึน โปรดศึกษานโยบายนีอย่างละเอียดเกียวกับนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวก่อนยอมรับข้อตกลง หมายถึงคุณได้ยอมรับเงือนไขของนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ในการใช้บริการสมาชิกของ
เว็บไซต์จะต้องเก็บข้อมูลในส่วนของ ชือและรหัสผ่านเข้าสูร่ ะบบไว้เป็ นความลับ ทังนีสมาชิก แต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบ
กับการกระทําต่างๆ ภายใต้บญ
ั ชีของท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเราจะทําการเก็บข้อมูลผูท้ เข้
ี ามายังเว็บไซต์ของ Jewellista.com และได้ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกในระบบของ
Jewellista.com ทังทีมีคาํ สังซือ ผูท้ มาติ
ี ดตามข่าวสารต่างๆ และให้หมายความรวมถึงผูท้ เข้
ี าชมเว็บไซต์ของ
Jewellista.com โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกในระบบและไม่มคี ําสังซือใน Jewellista.com ด้วย

ข้อมูลที ทางเว็บไซต์จะทําการรวบรวมจากผูท้ ีเข้ามายัง Jewellista.com


เพือความสะดวกในการให้บริการ เพือใช้ในการตรวจสอบความเป็ นสมาชิก และเพือใช้แจ้งข่าวสารต่างๆ
Jewellista.com จึงได้จดั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชือ ทีอยู่ ทีอยู่อเี มล์ หรือทีทํางาน
รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น ทังนีท่านสามารถเปลียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ตลอดเวลา



กรณีทท่ี านลงทะเบียนเป็ นสมาชิกในระบบของเว็บไซต์ของ Jewellista.com หรือเข้าใช้บริการอย่างใดอย่างหนึง
Jewellista.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิมเติม เช่น เพศ อายุ ความสนใจส่วนบุคคล การศึกษา
เป็ นต้น เพือช่วยให้สมาชิกสามารถค้นหาและสือสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก
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เพือให้ได้ขอ้ มูลสถิตแิ ละนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบมากขึน
Jewellista.com จําเป็ นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิมเติมด้วย ได้แก่ ทีอยู่ทางอินเตอร์เน็ต (IP
Address) ของเซิรฟ์ เวอร์ทผูี ใ้ ช้บริการใช้เพือเชือมต่อเข้าสูเ่ ว็บไซต์ ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser) ชือ
โดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ทผูี ใ้ ช้บริการเยียมชม วันและเวลาทีเยียมชม
เว็บไซต์และเว็บไซต์ทผูี ใ้ ช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


Jewellista.com จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพียงเท่าทีจําเป็ น เช่น ชือ และทีอยู่ เพือใช้ในการติดต่อ
ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆอย่างรวดเร็ว รวมทังสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกทีมีต่อ
กิจการหรือกิจกรรมของ Jewellista.com เท่านัน เพือนําไปพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดยี งขึ
ิ น



ข้อมูลบางส่วนของสมาชิก รวมทังรูปภาพ จะได้รบั การเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สมาชิกและผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์คนอืนๆ
ได้รจู้ กั เพือความสะดวกในการติดต่อสือสารกันภายในเครือข่ายของชุมชนออนไลน์ อาทิเช่น การแสดงความ
คิดเห็นต่อสินค้า การให้คะแนนสินค้า เป็ นต้น



Jewellista.com ขอรับรองว่า จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้เป็ นความลับ จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคล
ของสมาชิกที Jewellista.com ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่ให้กบั บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากสมาชิก หรือมีกรณีทระบุ
ี ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัวฉบับนี



กรณีที Jewellista.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอืนเพือให้ดาํ เนินการเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เช่น การ
จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิตใิ นกิจการหรือกิจกรรมของ Jewellista.com เป็ นต้น Jewellista.com จะ
กําหนดให้หน่วยงานทีได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว ต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของสมาชิก และกําหนดข้อห้ามมิให้มกี ารนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือ
กิจกรรมของ Jewellista.com

ความปลอดภัยและการรักษาความลับ


สมาชิกของ Jewellista.com จะได้รบั ความปลอดภัยโดยการใช้ระบบการตังรหัสผ่าน (Password) ทีผูใ้ ช้บริการ
กําหนดขึนเอง Jewellista.com จะดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก และจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมาชิกไปเปิ ดเผยทีอืนๆ
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Jewellista.com จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้เฉพาะพนักงานและบุคคลภายนอกที
Jewellista.com พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลทีจําเป็ นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพือทํางานตามหน้าทีเท่านัน



อย่างไรก็ตาม เนืองจากมีการหลังไหลข้อมูลเข้าออกหลากหลายช่องทาง Jewellista.com อาจะไม่สามารถ
รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิกได้เต็มที ไม่ว่าจะอาจจะด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือปั จจัยอืนๆ อาจ
ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับข้อมูลของสมาชิกได้

การใช้คกุ กี
“คุกกี” หมายถึง หน่วยข้อมูลย่อยที Jewellista.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผูใ้ ช้บริการ
และเมือมีการติดตังข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี” ก็จะทําให้เว็บไซต์ Jewellista.com สามารถ
บันทึกหรือจดจําข้อมูลของผูใ้ ช้บริการไว้ จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผูใ้ ช้บริการจะ
ทําการลบ “คุกกี” นันเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี” นันทํางานอีกต่อไป
 หากท่านเลือกใช้ “คุกกี” แล้ว ท่านจะได้รบั ความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึน เพราะ “คุกกี” จะช่วยจดจํา
เว็บไซต์ทท่ี านเยียมชม แต่ “คุกกี” จะไม่สามารถทีดึงข้อมูลใดๆ ทีอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออีเมล์ของคุณได้
 Jewellista.com จะนําข้อมูลที “คุกกี” ได้บนั ทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิตหิ รือในกิจกรรมอืนของ
Jewellista.com เพือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Jewellista.com เท่านัน โดย Jewellista.com จะไม่ใช้ “คุกกี” เพือ
แกะรอยตัวเลือกสําหรับเนือหาของท่าน
 ท่านอาจตังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ของท่านให้แจ้งเตือนเมือท่านได้รบั คุกกี หรือเมือมีการส่งคุกกี หรือจะทําการปฏิเสธ
เลิกรับคุกกีก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกทําการปฏิเสธคุกกีทังหมด อาจทําให้พนที
ื บางส่วนของเว็บไซต์ทาํ งานได้ไม่
ถูกต้อง
การเข้าสู่เว็บไซต์อืนๆ
 Jewellista.com สามารถทีจะเชือมโยงไปยังเว็บไซต์อนหรื
ื อตําแหน่งอืนได้ โดยทีการจัดหาลิงค์ดงั กล่าว มีขนเพื
ึ ออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการในด้านของเนือหา สินค้า บริการ หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับทาง Jewellista.com เท่านัน และไม่ถอื
เป็ นการรับรองเว็บไซต์อนหรื
ื อตําแหน่งอืนนันๆ แต่อย่างใด
 กรณีทท่ี านได้เข้าชมเว็บไซต์อนที
ื เชือมโยงจากเว็บไซต์นี Jewellista.com ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ของเว็บไซต์อนดั
ื งกล่าว เพือจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์นนได้
ั เก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล
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ของท่านอย่างไร และข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัวฉบับนี จะไม่สามารถนําไปใช้กบั
เว็บไซต์อนื
การเปลียนแปลงนโยบายของเว็บไซต์
ข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัว Jewellista.com อาจทําการเปลียนแปลงหรือระงับการใช้
เว็บไซต์ หรือแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัวเป็ นครังคราวตามความเหมาะสม ไม่ว่า
เวลาใดๆ โดยไม่จาํ ต้องแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผูใ้ ช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ
ทังนีเพือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ หลังจากทีได้มกี ารเปลียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ถือว่า
ผูใ้ ช้บริการได้ยอมรับการเปลียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวและตกลงทีจะปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีมีการเปลียนแปลงหรือแก้ไข
นันๆ ดังนัน Jewellista.com จึงขอแนะนําให้ผใู้ ช้บริการอ่านข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัว
ทุกครังทีเยียมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ Jewellista.com
ติ ดต่อสอบถามเพิมเติ ม
ในกรณีทท่ี านมีขอ้ สงสัยเกียวกับการใช้บริการ ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกียวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบาย
การรักษาความเป็ นส่วนตัว หรือการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและนโยบายฉบับนี Jewellista.com ยินดีทจะตอบข้
ี
อสงสัย รับฟัง
ข้อเสนอแนะ และคําติชมทังหลาย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Jewellista.com ต่อไป
โดยท่านสามารถติดต่อกับ Jewellista.com ได้ทอีี เมลล์ contact@jewellista.net หรือติดต่อเพิมเติมคลิก ติดต่อเรา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

