นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
PRIVACY POLICY

ฉบับล่ าสุ ด: วันที6 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Last Updated: September 1st, 2018

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว (“นโยบาย”) อธิบายว่า บริ ษทั ตลาด โฮลดิ;ง คอร์ปอเรชัน? และ กลุ่มบริ ษทั ที?เกี?ยวข้อง
(“บริษทั ”) รวบรวม ใช้ และ แบ่งปัน ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าผูใ้ ช้งานบนเว็บไซต์น; ี คือ www.talad.co
และแอพพลิเคชัน? ตลาด (“ไซต์”) นโยบายนี;ให้ใช้กบั เว็บไซต์ที?โพสต์นโยบายนี;
นโยบายนี;ไม่ใช้กบั เว็บไซต์ที?โพสต์นโยบายที?แตกต่างกัน
This privacy policy (“Policy”) describes how Talad Holding Corp. and its related companies
(“Company”) collect, use and share personal information of consumer users of this website,
www.talad.co as well as the Talad Application (the “Site”). This Policy also applies to any of our
other websites that post this Policy. This Policy does not apply to websites that post different
statements.

เรารวบรวมอะไร
WHAT WE COLLECT

เราได้ขอ้ มูลเกี?ยวกับคุณด้วยวิธีต่างๆดังนี;:
We get information about you in a range of ways.

ข้ อมูลทีค6 ุณให้ กบั เรา: เรารวบรวมชื?อ ที?อยูท่ างไปรษณี ย ์ ที?อยูอ่ ีเมล หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร ชื?อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ข้อมูลประชากร (เช่นเพศและอาชีพของคุณ) รวมทั;งข้อมูลอื?นๆ
ที?คุณให้ไว้กบั เว็บไซต์ของเราโดยตรง

Information You Give Us. We collect your name, postal address, email address, phone
number, fax number, username, password, demographic information (such as your
gender and occupation) as well as other information you directly give us on our Site.

ข้ อมูลทีเ6 ราได้ จากบุคคลอื6น: เราอาจได้รับข้อมูลเกี?ยวกับคุณจากแหล่งอื?นๆ
เราอาจเพิ?มข้อมูลเหล่านี;ลงในข้อมูลที?เราได้รับจากไซต์น; ี

Information We Get From Others. We may get information about you from other
sources. We may add this to information we get from this Site.

ข้ อมูลทีร6 วบรวมโดยอัตโนมัต:ิ เราจะบันทึกข้อมูลเกี?ยวกับตัวคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่นเมื?อเข้าสู่ ไซต์ของเราเราจะบันทึกชนิดของระบบปฏิบตั ิการประเภทเบราเซอร์ภาษาเบราเซอ
ร์เว็บไซต์ที?คุณเยีย? มชมก่อนที?จะเรี ยกดูเว็บไซต์ของเราหน้าเว็บที?คุณดูเวลาที?คุณใช้ไปบนหน้าเว็บเวลาใ
นการเข้าถึงและข้อมูลเกี?ยวกับเว็บไซต์ของคุณ การใช้และการดําเนินการในเว็บไซต์ของเรา
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Information Automatically Collected. We automatically log information about you and
your computer. For example, when visiting our Site, we log your computer operating
system type, browser type, browser language, the website you visited before browsing to
our Site, pages you viewed, how long you spent on a page, access times and
information about your use of and actions on our Site.

คุกกี:P เราอาจเข้าสู่ ระบบข้อมูลโดยใช้ "คุกกี;"
คุกกี;เป็ นไฟล์ขอ้ มูลขนาดเล็กที?เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ ของคุณโดยเว็บไซต์ เราอาจใช้คุกกี;แบบชัว? คราว
(ซึ?งจะหมดอายุเมื?อคุณปิ ดเว็บเบราเซอร์ของคุณ) และคุกกี;ถาวร
(อยูใ่ นคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก)
เพื?อให้คุณมีประสบการณ์ส่วนตัวและการโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเรามากขึ;น
ข้อมูลประเภทนี;ถูกรวบรวมเพื?อทําให้ไซต์มีประโยชน์มากขึ;นและปรับแต่งประสบการณ์ร่วมกับเราเพื?อ
ตอบสนองความสนใจและความต้องการพิเศษของคุณ
Cookies. We may log information using "cookies." Cookies are small data files stored on
your hard drive by a website. We may use both session Cookies (which expire once you
close your web browser) and persistent Cookies (which stay on your computer until you
delete them) to provide you with a more personal and interactive experience on our Site.
This type of information is collected to make the Site more useful to you and to tailor the
experience with us to meet your special interests and needs.

การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
USE OF PERSONAL INFORMATION

เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังนี;:

We use your personal information as follows:

• เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื?อดําเนินการ รักษา และปรับปรุ งเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา
• We use your personal information to operate, maintain, and improve our sites, products,
and services.

• เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื?อประมวลผลและจัดส่ งรายการประกวดและรางวัล
• We use your personal information to process and deliver contest entries and rewards.
• เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื?อตอบสนองต่อข้อคิดเห็น คําถาม และ ให้บริ การลูกค้า
• We use your personal information to respond to comments and questions and provide
customer service.

• เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื?อส่ งข้อมูลรวมทั;งการยืนยัน ใบแจ้งหนี; การแจ้งเตือนทางเทคนิค

การอัปเดต การแจ้งเตือนความปลอดภัย และข้อความสนับสนุนและการดูแลระบบ
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•

We use your personal information to send information including confirmations, invoices,
technical notices, updates, security alerts, and support and administrative messages.

• เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื?อสื? อสารเกี?ยวกับโปรโมชัน
? งานแสดงที?จะเกิดขึ;น และข่าวสารอื?นๆ
•

เกี?ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที?เราและคู่คา้ ที?เราเลือกไว้

We use your personal information to communicate about promotions, upcoming events,
and other news about products and services offered by us and our selected partners.

• เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื?อเชื?อมโยงหรื อรวมข้อมูลผูใ้ ช้กบั ข้อมูลส่ วนบุคคลอื?น ๆ
• We use your personal information to link or combine user information with other personal
information.

• เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื?อปกป้องค้นหาและยับยั;งการกระทําที?ผดิ กฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญา
•

ตหรื อผิดกฎหมาย

We use your personal information to protect, investigate, and deter against fraudulent,
unauthorized, or illegal activity.

• เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื?อจัดหาและส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที?ลูกค้าร้องขอ
• We use your personal information to provide and deliver products and services
customers request.

การแบ่ งปันข้ อมูลส่ วนบุคคล
SHARING OF PERSONAL INFORMATION

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลดังนี;

We may share personal information as follows:

• เราอาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยความยินยอมของคุณ ตัวอย่างเช่น

•

คุณอาจแจ้งให้เราแชร์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับผูอ้ ื?นเพื?อการตลาดของตนเอง
การใช้งานเหล่านี;จะอยูภ่ ายใต้นโยบายส่ วนบุคคลของพวกเขา
We may share personal information with your consent. For example, you may let us
share personal information with others for their own marketing uses. Those uses will be
subject to their privacy policies.

• เราอาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลเมื?อทําข้อตกลงทางธุรกิจหรื อเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ

เกี?ยวกับการขายหรื อโอนกิจการทั;งหมดหรื อบางส่ วนหรื อสิ นทรัพย์ของเรา
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•

ข้อตกลงเหล่านี;อาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การจัดหาเงินทุน การเข้าซื;อกิจการ
หรื อทําธุรกรรมล้มละลาย
We may share personal information when we do a business deal, or negotiate a
business deal, involving the sale or transfer of all or a part of our business or assets.
These deals can include any merger, financing, acquisition, or bankruptcy transaction or
proceeding.

• เราอาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลเพื?อวัตถุประสงค์ดา้ นกฎหมายการป้องกันและความปลอดภัย
• We may share personal information for legal, protection, and safety purposes.
o เราอาจแบ่งปั นข้อมูลเพื?อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
o We may share information to comply with laws.
o

เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื?อตอบสนองต่อคําขอที?ถูกต้องตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหม
าย

o We may share information to respond to lawful requests and legal processes.
o

เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื?อปกป้องสิ ทธิและทรัพย์สินของ ตลาด โฮลดิ;ง คอร์ปอเรชัน?
ตัวแทนลูกค้าและอื?น ๆ ของเรา
ซึ?งรวมถึงการบังคับใช้ขอ้ ตกลงนโยบายและข้อกําหนดในการให้บริ การของเรา

o We may share information to protect the rights and property of Talad Holding
Corp., our agents, customers, and others. This includes enforcing our
agreements, policies, and terms of use.

o

เราอาจแชร์ขอ้ มูลในกรณี ฉุกเฉิ น
รวมถึงการปกป้องความปลอดภัยของพนักงานและตัวแทนลูกค้าของเราหรื อบุคคลอื?นใด

o We may share information in an emergency. This includes protecting the safety
of our employees and agents, our customers, or any person.

• เราอาจแบ่งปั นข้อมูลกับผูท้ ี?ตอ้ งการทํางานเพื?อเรา
• We may share information with those who need it to do work for us.

นอกจากนี;เราอาจแบ่งปันข้อมูลที?รวบรวมและ / หรื อไม่ระบุชื?อกับผูอ้ ื?นเพื?อการใช้งานของตัวเอง

We may also share aggregated and/or anonymized data with others for their own uses.

การเลือกใช้ ข้อมูลและการเปลีย6 นแปลงข้ อมูล
INFORMATION CHOICES AND CHANGES
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อีเมลการตลาดของเราบอกให้คุณทราบว่า "เลือกไม่ ใช้ "
หากคุณเลือกไม่ใช้เรายังคงส่ งอีเมลที?ไม่ใช่การทําการตลาดไปให้คุณ
อีเมลที?ไม่ใช่การตลาดนั;นรวมถึงอีเมลเกี?ยวกับบัญชีของคุณและการติดต่อธุรกิจกับคุณ

Our marketing emails tell you how to “opt-out.” If you opt out, we may still send you nonmarketing emails. Non-marketing emails include emails about your accounts and our business
dealings with you.

คุณสามารถส่ งคําขอเกี?ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังข้อมูลติดต่อของเราด้านล่าง
คุณสามารถขอเปลี?ยนตัวเลือกการติดต่อ การเลือกไม่ใช้งานการแบ่งปันข้อมูลร่ วมกับผูอ้ ื?น
และปรับปรุ งข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ

You may send requests about personal information to our Contact Information below. You can
request to change contact choices, opt-out of our sharing with others, and update your personal
information.

คุณสามารถลบและปฏิเสธคุกกี;ได้จากไซต์ของเราโดยใช้การตั;งค่าเบราเซอร์ของคุณ
เบราว์เซอร์จาํ นวนมากถูกตั;งค่าให้ยอมรับคุกกี;จนกว่าคุณจะเปลี?ยนการตั;งค่า
หากคุณลบหรื อปฏิเสธคุกกี;ของเราอาจส่ งผลต่อการทํางานของเว็บไซต์ของเรา

You can typically remove and reject cookies from our Site with your browser settings. Many
browsers are set to accept cookies until you change your settings. If you remove or reject our
cookies, it could affect how our Site works for you.

ข้ อมูลติดต่ อ. เรายินดีรับความคิดเห็นหรื อคําถามเกี?ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี;
คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที?อยูข่ องเรา:
CONTACT INFORMATION. We welcome your comments or questions about this privacy policy.
You may also contact us at our address:

บริ ษทั ตลาด โฮลดิ;ง คอร์ปอเรชัน?
kklm ถนนแบตเตอรี? ตะวันออก สวีท kmm
ซานฟรานซิสโก แครี ฟอร์เนีย nokkk
info@talad.co
Talad Holding Corp.
1160 Battery Street East, Suite 100
San Francisco, California 94111
info@talad.co

การเปลีย6 นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนีP เราอาจเปลี?ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี;
ถ้าเราทําการเปลี?ยนแปลงใด ๆ เราจะเปลี?ยนวันที?อปั เดตล่าสุ ดข้างต้น
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CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY. We may change this privacy policy. If we make any
changes, we will change the Last Updated date above.
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