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Privacy Policy

We, AppServation Co., Ltd., respect the privacy of everyone who visits this website. As a result we would
like to inform you regarding the way we would use your personal data. We recommend you to read this
privacy policy so that you understand our approach towards the use of your personal data.

By submitting your personal data to us, you will be treated as having given your permission – where
necessary and appropriate – for disclosures referred to in this policy.

AppServation Co., Ltd. will only retain the personal data you have supplied for as long as is necessary to
achieve the purposes outlined in this Privacy Policy and in line with its data retention guidelines.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?

When booking or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email
address, phone number, credit card information or other details to help you with your experience.

When do we collect information?

We collect information from you when you register on our site, place a booking, subscribe to a newsletter,
fill out a form, Use Live Chat, Open a Support Ticket or enter information on our site. Also to provide us
with feedback on our products or services

How do we use your information?

We may use the information we collect from you when you register, make a booking, sign up for our
newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site
features in the following ways:

• To personalize your experience and to allow us to deliver the type of content and service offerings in
which you are most interested.

• To improve our website in order to better serve you.

• To allow us to better service you in responding to your customer service requests.

• To administer a contest, promotion, survey or other site feature.

• To quickly process your transactions.

https://hungryhub.zendesk.com/access/return_to?return_to=https://hungryhub.zendesk.com/agent/users/22716679467/tickets
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• To ask for ratings and reviews of services or products

• To follow up with them after correspondence (live chat, email or phone inquiries)

How do we protect your information?

We do not use vulnerability scanning and/or scanning to PCI standards.

An external PCI compliant payment gateway handles all CC transactions.

Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited
number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the
information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure
Socket Layer (SSL) technology.

We implement a variety of security measures when a user places an order enters, submits, or accesses
their information to maintain the safety of your personal information.

All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.

Do we use ‘cookies’?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer’s hard drive
through your Web browser (if you allow) that enables the site’s or service provider’s systems to recognize
your browser and capture and remember certain information. For instance, we use cookies to help us
remember and process the items in your shopping cart. They are also used to help us understand your
preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved
services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so
that we can offer better site experiences and tools in the future.

We use cookies to:

• Help remember and process the items in the shopping cart.

• Compile aggregate data about site traffic and site interactions in order to offer better site experiences
and tools in the future. We may also use trusted third-party services that track this information on our
behalf.

You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to
turn off all cookies. You do this through your browser settings. Since browser is a little different, look at
your browser’s Help Menu to learn the correct way to modify your cookies.

If users disable cookies in their browser:

If you turn cookies off, Some of the features that make your site experience more efficient may not
function properly.Some of the features that make your site experience more efficient and may not
function properly.

Special notice – if you are under 13 years old
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Our website is not aimed at children under 13 years old and we will not collect, use, provide or process in
any other form any personal information of children under the age of 13 deliberately. We therefore also
ask you, if you are under 13 years old, please do not send us your personal information (for example, your
name, address and email address).

If you are under 13 years old and you nevertheless wish to ask a question or use this website in anyway
which requires you to submit your personal information please get your parent or guardian to do so on
your behalf.

Third-party disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information.

Third-party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third-party products or services on our website.
These third-party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no
responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to
protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Google

Google’s advertising requirements can be summed up by Google’s Advertising Principles. They are put in
place to provide a positive experience for users.
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Google, as a third-party vendor, uses cookies to serve ads on our site. Google’s use of the DART cookie
enables it to serve ads to our users based on previous visits to our site and other sites on the Internet.
Users may opt-out of the use of the DART cookie by visiting the Google Ad and Content Network privacy
policy.

We have implemented the following:

• Remarketing with Google AdSense

• Demographics and Interests Reporting

We, along with third-party vendors such as Google use first-party cookies (such as the Google Analytics
cookies) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) or other third-party identifiers together
to compile data regarding user interactions with ad impressions and other ad service functions as they
relate to our website.

Opting out:

Users can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Settings page.
Alternatively, you can opt out by visiting the Network Advertising Initiative Opt Out page or by using the
Google Analytics Opt Out Browser add on.

How does our site handle Do Not Track signals?
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We don’t honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not
Track (DNT) browser mechanism is in place. We don’t honor them because:

Does our site allow third-party behavioral tracking?

It’s also important to note that we do not allow third-party behavioral tracking

Changes to this policy

From time to time we may make changes to this privacy policy. If we make any substantial changes to this
privacy policy and the way in which we use your personal data we will post these changes on this page
and will do our best to notify you of any significant changes. Please check our privacy policy on a regular
basis.

How to contact us

If you would like to contact AppServation Co., Ltd. about our privacy policy, please use our Contact Us
page.

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร

บรษัิท แอปป์เซอรเ์วชั�น จํากดั (“บรษัิท”) มนีโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารทกุทา่น เพื�อ
เป็นการสรา้งความมั�นใจและเชื�อมั�นในบรกิารของบรษัิท จงึขอแจง้รายละเอยีด ดงันี�

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร

ขอ้มลูสว่นบคุคล ที�ทา่นไดใ้ห ้หรอืผา่นการประมวลผลทางคอมพวิเตอรข์องทางบรษัิททั �งหมด ทา่นยอมรับและตกลง
วา่เป็นสทิธแิละกรรมสทิธิ�ของบรษัิท ซึ�งบรษัิทจะใชค้วามพยายามอยา่งดทีี�สดุ ที�จะคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว
บรษัิทมรีะบบรักษาความลบั ความปลอดภยัสําหรับขอ้มลูสว่นบคุคล ที�ไดม้าตรฐานการรักษาความปลอดภยัในการทํา
ธรุกรรมทางอเิล็คทรอนกิส ์โดยขอ้มลู จะถกูป้องกนัดว้ยระบบ SSLซึ�งเป็นระบบการเขา้รหสัขอ้มลู ที�ไดรั้บมาตรฐาน
สากลและทนัสมยัที�สดุระบบ หนึ�งในปัจจบุนั เพื�อความปลอดภยัในขอ้มลู สว่นบคุคล ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามขอ้
กําหนด และเงื�อนไข การใชบ้รกิารและเว็บไซดข์องบรษัิทโดยเครง่ครัด ในกรณีที�ทา่นไดรั้บความเสยีหาย อนัเกดิจาก
ความสญูหาย หรอืเสยีหายของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืเกดิจากเหตใุดกต็าม ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ เกดิจากการถกู
จารกรรม โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์(hack) หรอืเกดิจากเหตสุดุวสิยั หรอืไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น บรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปฏเิสธ ความรับผดิจากเหตดุงักลา่วทั �งหมด และบรษัิทไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหายใดๆ ที�เกดิขึ�น
ทั �งสิ�น

ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่ จะไมก่ระทําการใดอนัขดัตอ่กฎหมาย และ/หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน โดยจะไมล่งเนื�อหาใน
เว็ปไซต ์สง่เนื�อหา รวมถงึ การนําขอ้ความ รปูภาพ หรอื ภาพเคลื�อนไหว ที�ไมเ่หมาะสม ไมส่ภุาพ มลีกัษณะเสยีดส ีกอ่
ใหเ้กดิความขดัแยง้ หรอืเป็นเท็จ รวมทั �งขอ้ความ และรปูภาพ ที�มลีกัษณะขดัตอ่กฎหมาย หรอืศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน เผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องตนเอง หรอืกระทําการอื�นใดอนัอาจกอ่ใหเ้กดิ ความสญูเสยี หรอืเสยีหายตอ่บรษัิท
และ/หรอืบคุคลภายนอก หากปรากฎวา่มกีารนําเสนอขายสนิคา้ และ/หรอืใหบ้รกิาร ที�มลีกัษณะขดั ละเมดิตอ่กฎหมาย
ตามขอ้ความ ในวรรคนี� หรอื บรษัิทมเีหตผุลในการสงสยั วา่ขอ้มลูดงักลา่วไมเ่ป็นจรงิ ไมถ่กูตอ้ง บรษัิท ขอสงวนสทิธิ
ในการปิดเว็บไซต ์โดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ และ บรษัิท ไมต่อ้งรับผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทั �งสิ�น

สทิธสิว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร
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บรษัิท มนีโยบายในการเคารพสทิธสิว่นบคุคลของลกูคา้ บรษัิทฯ จะไมทํ่าการตรวจสอบ แกไ้ขขอ้มลู เวน้แตว่า่บรษัิทมี
ความเชื�อที�ดวีา่ การกระทําดงักลา่ว จําเป็นเพื�อที�จะ

ทําตามความตอ้งการทางกระบวนการดา้นกฎหมาย
เพื�อป้องกนัและปกป้องสทิธหิรอืทรัพยส์นิของบรษัิท
เพื�อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขในการใหบ้รกิารของบรษัิท
กระทําเพื�อปกป้องผลประโยชนข์องลกูคา้ทา่นอื�น

การไมม่ตีวัแทน หุน้สว่น หรอืมนีติสิมัพนัธใ์ดๆ

บรษัิทไมม่ตีวัแทน หุน้สว่น หรอืมนีติสิมัพันธใ์ดๆ กบัหน่วยงาน รา้นคา้ บรษัิท บคุคลอื�นใด บรษัิทขอเรยีนวา่ หากมผีูอ้ ื�น
ใด นําเสนอขอ้มลูหรอืแจง้ขอ้ความ หรอืบอกใหก้ระทําการที�นอกเหนอืจากเว็บไซตบ์รษัิทแจง้ไว ้หากกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหาย แกผู่ใ้ชผู้ใ้ชบ้รกิาร หรอืบคุคลภายนอก จงึไมก่อ่ใหเ้กดิสทิธ ิความรับผดิ และ/หรอื ภาระผกูพันทาง กฎหมาย
ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั �งสิ�น ระหวา่งบรษัิท เจา้ของขอ้มลูขา่วสาร ผูใ้ชบ้รกิาร สมาชกิของเว็บไซด ์และบคุคลภายนอก

สทิธติามกฎหมาย

เนื�อหา สว่นประกอบใด ๆ ทั �งหมดของเว็บไซดบ์รษัิท เป็นเนื�อหาอนัไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย โดยชอบดว้ย
กฎหมายของบรษัิท หากบคุคลใด ลอกเลยีน ปลอมแปลง ทําซํ�า ดดัแปลง เผยแพรต่อ่สาธารณชน หรอืกระทําการใด ๆ
ในลกัษณะที�เป็นการแสวงหาประโยชน ์ทางการคา้หรอื ประโยชนโ์ดยมชิอบ ไมว่า่โดยประการใด ๆ โดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตจากบรษัิท บรษัิทจะดําเนนิการตามกฎหมายกบัผูล้ะเมดิสทิธดิงักลา่วโดยทนัที

การปรบัปรงุนโยบายความเป็นสว่นตวั

อาจมกีารปรับปรงุ แกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร โดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้
ทั �งนี�เพื�อความเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร จงึขอใหผู้ใ้ชบ้รกิารอา่นนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูใ้ชบ้รกิารทกุ ครั�งที�ใชบ้รกิารของบรษัิท

ตดิตอ่เรา

ถา้คณุตอ้งการตดิตอ่เราเกี�ยวกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร กรณุาดขูอ้มลูการตดิตอ่เราผา่น
ทางหนา้ Contact Us


