นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล ของ www.reic.or.th
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เนื่องจากทางศูนย์ข้อมูลฯ ได้ มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนันนโยบายคุ
้
้ มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลฉบับนี อ้ าจมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นครั ง้ คราว ทางศูนย์ ข้อมูลฯจึงขอแนะนํ าให้ ท่านอ่านและ
ตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี ้เป็ นระยะๆ เพื่อท่านจะได้ เข้ าใจนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ
ศูนย์ข้อมูลฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี ้ ท่านสามารถติดต่อกับศูนย์ข้อมูลฯ
โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ webmaster@reic.or.th
การที่ท่านได้ สมัครสมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลฉบับนี ้ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล ที่ศูนย์ ข้อมูลฯ เก็บรวบรวมไว้
ศูนย์ข้อมูลฯ มีความประสงค์ให้ เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลฯ เป็ นที่แหล่งค้ นหา รวบรวม สํารวจ วิจยั
และวิเคราะห์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ด้านต่างๆ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ศูนย์ข้อมูลฯ จําเป็ นต้ อง
เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อสมัคร
สมาชิก REIC เช่น สมัครสมาชิก เพื่อเข้ าดูข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ หรื อเพื่อรับจดหมายข่าวของศูนย์
ข้ อมูลฯ ศูนย์ ข้อมูลฯ จะถามชื่อ-สกุล อายุ วันเดือนปี เกิด การศึกษา อาชีพ เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน
ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวนี ้
ทําให้ ศนู ย์ข้อมูลฯ สามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้ บริ การรายอื่นๆ และหากท่านให้
ข้ อมูลกับศูนย์ข้อมูลฯ มากเท่าใด ศูนย์ข้อมูลฯ ก็สามารถให้ บริการท่านได้ อย่างครบถ้ วนมากยิ่งขึ ้น
ข้ อ 2. “คุกกี”้ (Cookies) คืออะไร?
นอกจากข้ อมูลส่วนบุคคลที่ศนู ย์ข้อมูลฯเก็บรวบรวมแล้ ว ศูนย์ข้อมูลฯยังได้ รวบรวมข้ อมูลอื่นของ
ท่านโดยใช้ คกุ กี ้ คือ คุกกี ้ทําให้ ศนู ย์ข้อมูลฯสามารถจดจําผู้ใช้ บริ การที่ได้ เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของศูนย์
ข้ อมูลฯ
ข้ อ 3. การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
จุดมุ่งหมายเบื ้องต้ นของศูนย์ข้อมูลฯ ในการรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล คือ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การของ
ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ รับบริ การที่ดีจากเว็บไซต์ที่ศนู ย์ข้อมูลจัดให้

เมื่อท่านลงทะเบียนข้ อมูลในพื ้นที่ใดๆ บนเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล ข้ อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม
และรักษาไว้ โดยศูนย์ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว เว้ นแต่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูลนันๆ
้
นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของศูนย์ข้อมูลนี ้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้ อมูลใดๆ ที่
อาจกระทําให้ โดยเว็บไซต์ อื่นๆ ที่ เชื่ อมต่อกับเว็บไซต์ ของศูนย์ข้อมูลฯ ศูนย์ข้อมูลฯ จะไม่รับผิดใดๆ อัน
เนื่องมาจากการรวบรวมข้ อมูลโดยบุคคลภายนอก
ข้ อ 4. การเปิ ดเผยข้ อมูลของท่ าน
โดยทัว่ ไปศูนย์ข้อมูลจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ ระบุตวั ท่านหรื อติดต่อกับ
ท่านได้
ข้ อ 5 ทางเลือกของท่ านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ ประโยชน์ และการจัดสรรข้ อมูลของท่ าน
ศูนย์ข้อมูลอาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังท่านเป็ นครัง้ คราวเกี่ยวกับสินค้ าและ
บริ การของศูนย์ข้อมูล หากท่านระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านยินยอมรับข่าวสารต่างๆ Update ล่าสุด
เกี่ยวกับข้ อมูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
ข้ อ 6. การปรับปรุ ง/การลบ ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านและการติดต่ อกับศูนย์ ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ จดั ให้ ผ้ ูใช้ บริ การที่ได้ ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลสามารถเข้ าถึงและรวบรวมข้ อมูล
ส่ว นบุคคลในแฟ้ มข้ อ มูลของท่ านได้ ท่ า นอาจจะปรั บปรุ ง แก้ ไข หรื อลบข้ อมูลส่ว นบุคคลของท่า นได้
ตลอดเวลาโดยการใช้ ข้อมูลประจําตัวของท่านและรหัสผ่าน
แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ ้งได้ แต่การ
กระทําดังกล่าวอาจจะทําให้ ท่านพลาดในการเข้ าร่วมโปรโมชัน่ พิเศษของศูนย์ข้อมูลฯได้ หากท่านต้ องการ
ทราบ ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรื อยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อศูนย์
ข้ อมูลฯได้ ที่ webmaster@reic.or.th
ข้ อ 7. ข้ อควรระวังเกี่ยวกับการรั กษาความปลอดภัยของศูนย์ ข้อมูลฯ ที่มีไว้ เพื่อป้องกันความ
เสียหาย การใช้ ในทางที่ผิด หรื อการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลของท่ าน
ศูนย์ข้อมูลฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ บริ การของศูนย์ข้อมูลฯ จากการนํา
ข้ อ มูล ที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของศูน ย์ ข้ อ มูล ฯ ไปทํ า ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย นํ า ไปใช้ ในทางที่ ผิ ด หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีหน้ าที่ของศูนย์ข้อมูลฯ เท่านัน้ ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่ท่าน

ให้ มา ศูนย์ ข้อมูลฯ จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่ จะป้องกันไม่ให้ มีความเสียหาย การ
นําไปใช้ ในทางที่ผิด หรื อการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า ศูนย์ข้อมูลฯ สงวนไว้ ซึ่งสิทธิใน
การปฏิเสธความรับผิดทังปวงที
้
่เกิดขึ ้นจากเหตุสดุ วิสยั อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรื อเหตุอื่นใดที่ไม่ได้
เกิดจากความผิดของศูนย์ ข้อมูลฯ เพื่อที่จะทําคําสัง่ ซื ้อให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ยืนยันความถูกต้ อง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้ รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (password- protected) ซึง่ มีเพียง
ท่านเท่านันที
้ ่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้ได้ ท่านต้ องรับผิดชอบอย่างดีที่สดุ ในการรักษาข้ อมูลส่วน
บุคคลและรหัสผ่านของท่าน ศูนย์ข้อมูลฯ ขอแนะนําว่าท่านไม่ควรเปิ ดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใดๆ
และท่านควรออกจากการใช้ คอมพิวเตอร์ เบราเซอร์ ของท่านทุกครัง้ ที่ท่านเลิกใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ได้ ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าท่านใช้
คอมพิ ว เตอร์ ร่ว มกับ ผู้อื่น หรื อ ใช้ ค อมพิว เตอร์ ในที่ ส าธารณะ เช่น ห้ อ งสมุด หรื อ บริ ก ารอิน เตอร์ เ น็ ต
สาธารณะ (internet cafe)
ข้ อ 8 ข้ อยกเว้ นความรั บผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูล
ทัว่ ไป หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ถกู จารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรื อเสียหายซึง่ มิใช่ความผิดของศูนย์
ข้ อมูลฯ ศูนย์ข้อมูลฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็ นผลมาจากการดังกล่าว
ศูนย์ข้อมูลฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้ ได้ ในทุกเวลาโดยปิ ดประกาศการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ของศูนย์ข้อมูลฯ การใช้ บริ การเว็บไซด์ของท่านถือเป็ นการยอมรับข้ อกําหนด
ของนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ และการที่ท่านใช้ บริ การอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มี
การประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็ นการยอมรับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครัง้

