นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครศรีธรรมราช
Privacy Policy of Provincial Office of Natural Resources and Environment
Nakhonsithammarat
จัดทาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้จัดทำนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน (Personal Information)
ที่ติดต่อเข้ำมำยังเว็บไซต์ของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนที่เข้ำมำใช้บริกำรเว็บไซต์ของสำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช ทำงเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงำน (Home or Work Address)
เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมำยเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
2. ในกรณีที่ท่ำนสมัคร (Sign Up) เพื่อเป็นสมำชิกหรือเพื่อใช้บริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เว็บไซต์อำจจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อำยุ (Gender) สิ่งที่โปรดปรำน/ควำมชอบ
(Preferences/Favorites) ควำมสนใจ (Interests) และที่อยู่ (Address)
3. นอกจำกนั้น เพื่อสำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำร อันจะเป็นประโยชน์ในกำรนำสถิติไปใช้ในกำร
ปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนบำงอย่ำงเพิ่มเติม ได้แก่
หมำยเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึก
หน้ำเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลำที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์
ที่ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงก่อนหน้ำนั้น (Referring Website Addresses)
4. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำชขอแนะนำให้ท่ำนตรวจสอบ
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจำกเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทรำบ
และเข้ำใจว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ทั้งนี้
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำชไม่สำมำรถรับรองข้อควำม หรือรับรองกำร
ดำเนินกำรใดๆ ตำมที่ได้มกี ำรประกำศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่ำวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้นไม่ได้
ปฏิบัติกำรหรือดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่ำวได้ประกำศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธ รรมรำชจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เพียงเท่ำที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในกำรติดต่อ ให้บริกำรประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ
รวมทั้งสำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนในกิจกำรหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่ำนั้น
2. สำนักงำน...

-22. สำนั กงำนทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำชขอรับรองว่ำจะไม่นำข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญำตจำกท่ำนเท่ำนั้น
3. ในกรณีที่สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำชได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอื่น
เพื่อให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิติในกิจกำร
หรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำชจะ
กำหนดให้หน่วยงำนที่ได้ว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับ และควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน และกำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของ
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับ และควำมปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช จึงได้กำหนดระเบียบภำยในหน่วยงำนเพื่อกำหนดสิทธิ
ในกำรเข้ำถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และเพื่อรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลบำงอย่ำงที่มี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เว็บไซต์จึงได้จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่ำวด้วยกำรเข้ำรหัสลับ
ข้อมูลดังกล่ำว เช่น จัดให้มีกำรใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลขนำดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ของ
ผู้ใช้บริกำร เพื่อทำกำรเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริกำรมีกำรเข้ำไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่ำงๆ
อีกครั้งในภำยหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจำได้ว่ำผู้ใช้บริกำรเคยเข้ำเยี่ยมชมแล้ว จนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะออกจำก
โปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะทำกำรลบ “คุกกี”้ นั้นเสีย หรือไม่อนุญำตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงำน
อีกต่อไป
หำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่ำนจะได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเว็ บไซต์มำกขึ้น เพรำะ “คุกกี้”
จะช่ ว ยจดจ ำเว็บ ไซต์ที่ท่ ำนแวะหรื อเยี่ ย มชม ทั้งนี้ ส ำนัก งำนทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมจัง หวั ด
นครศรีธรรมรำชจะนำข้อมูลที่ “คุกกี”้ ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรม
อื่นของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ต่อไป
กำรปรับปรุง...

-3การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนั กงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำชอำจทำกำรปรับปรุงหรือแก้ไข
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ เพื่อควำมเหมำะสม และ
มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ดังนั้นสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช
จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริกำรอ่ำนนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีกำรใช้บริกำรจำก
เว็บไซต์ของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการติ ด ต่ อ กั บ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคล
หรือกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครศรีธรรมรำชยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลำย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ต่อไป โดยท่ำนสำมำรถติดต่อกับ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏข้ำงล่ำงนี้
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ที่อยู่ : ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสำร : 0 7531 8370
E-mail : mnre.ns@hotmail.co.th

