
Punmuang Application's Privacy Policy 

Normal Operation 

You may use features offered on our application such as informing the bicycle's direction, finding 
the bicycle stop and finding the bicycle shop without registration or provision of any personal 
information. Nevertheless, your personal information such as your ISP name or your searching 
history will be stored in statistic form on behalf of the Green World Foundation ("Foundation") for 
the purpose of improving our application performance.                                              

 

Collecting personal information of users 

Personal information such as name, address, email address or vehicle identification number may 
also be collected when succeeding some services. Your information will be kept with a strict 
manner and it will only be used or provided the service for you or submitted to the related 
government authorities, state enterprises and private enterprises . Foundation hereby represents 
that your information shall not be used for any other purpose except for the purpose of providing 
the said services.  

 

Disclosure of information to third parties 

Except as specifically set forth in this Privacy Policy, Foundation do not share your personal 
information with any non-affiliated third party without your permission. Foundation may 
disclose aggregate information, such as demographic information, and our statistical analyses 
to third parties, including advertisers or any other person. 

                                                                                  

About Privacy Policy 

Foundation considers that your suggestions and feedbacks are highly valuable. Therefore, if you 
have any further inquiries or notes with respect to this document, please feel free to contact us via 
telephone number 02-662-5766 or email gwf@greenworld.or.th 

 

Amendment and effective date 

This Privacy Policy is effective as of September 30, 2016, and complies with Foundation’s  
Privacy Policy. Foundation reserve the right to change this Privacy Policy at any time, and will 
post any material changes to this Privacy Policy as soon as they go into effect. Please refer 
back to this Privacy Policy on a regular basis. 
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แอปพลเิคชัน "ป่ันเมือง" 
 
การใช้งานปกต ิ

ท่านสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีมูลนิธิโลกสีเขียว ("มูลนิธิ") ให้บริการอยูบ่นแอปพลิเคชนั อาทิเช่น การบอกเส้นทางของ
จกัรยาน การหาจุดจอดจกัรยาน การหาร้านจกัรยาน เป็นตน้ โดยไม่ตอ้งท าการลงทะเบียน หรือกรอกขอ้มูลส่วนตวัใดๆ เพ่ือ
ใชบ้ริการขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม มูลนิธิขอเรียนใหท่้านทราบวา่ มูลนิธิอาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลบางอยา่งท่ีจ าเป็น อาทิ
เช่น ช่ือ ISP ของคุณ แอปพลิเคชนัท่ีเช่ือมโยงถึงเรา หนา้ท่ีคุณท าการเรียกดูตลอดจนวนัเวลาท่ีเรียกดู ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะ
ไดรั้บการจดัเก็บในลกัษณะของสถิติ เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงแอปพลิเคชนัใหดี้ยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป 

การเกบ็ข้อมูลส่วนตวัของผู้ใช้บริการ 

ส าหรับการใหบ้ริการบางอยา่ง มูลนิธิมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรายละเอียดและขอ้มูลส่วนตวัของคุณ เช่น ช่ือ อีเมล หรือขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเก็บรักษาเป็นอยา่งดี และจะใชเ้พ่ือใหบ้ริการดงักล่าวกบัคุณหรือน าส่งใหก้บัองคก์ร
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น มูลนิธิขอรับรองวา่จะไม่ใชข้อ้มูลของคุณ
เพ่ือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือไปจากกรณีดงักล่าว 
การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก 

เวน้แต่มีการก าหนดไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี มูลนิธิจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านกบับุคคลภายนอกซ่ึงไม่เก่ียวกบักบัมูลนิธิโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน  ทั้งน้ีมูลนิธิอาจเปิดเผยขอ้มูล
ทางสถิติ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากร และผลการวเิคราะห์ทางสถิติของมูลนิธิต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอ่ืนใด  

เกีย่วกบันโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ทางมูลนิธิเช่ือมัน่วา่ ค  าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะของท่านเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ส าหรับเรา ดงันั้นหากคุณมีขอ้สงสยั ค าถามหรือ
ข้อทักทวงใดๆ เก่ียวกับเอกสารน้ี ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-662-5766 หรืออีเมล
gwf@greenworld.or.th 

การแก้ไขเปลีย่นแปลงและการมผีลใช้บังคบั 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  เป็นตน้ไปและสอดคลอ้งกบันโยบาย
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของมูลนิธิ  มูลนิธิขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวน้ีไม่วา่ในเวลาใด และ
จะแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีทนัทีท่ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลบงัคบั  
โปรดอ่านนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นประจ า 
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