Terms of Use and Privacy Policy
เงือ
่ นไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
ยินดีต้อนรับสู่ SpeedNetworking.com ซึ่งเป็นแผนกของ Speed Networking Solutions LLC
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของ SpeedNetworking.com หรือเข้าใช้บริการต่างๆของ
SpeedNetworking.com คุณตกลงที่จะปฏิบต
ั ิตามข้อกาหนดในการให้บริการของข้อตกลงฉบับนี้
และคุณยอมรับว่าข้อกาหนดเหล่านี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
เราจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงที่สาคัญใดๆ โดยแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น เจ้าหน้าที่
Speed NetworkingWorks.com
พยายามสร้างประสบการณ์สูงสุดของการสร้างเครือข่ายของสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเรา
แต่ในกรณีที่ไม่พึงพอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ องค์กร หรือผู้แทนของเราโปรดแจ้งเราที่
info@SpeedNetworking.com

ข้อตกลงระหว่าง SPEEDNETWORKING.COM กับลูกค้าของเรา
เว็บไซต์ SpeedNetworking.com
ขอเสนอแก่คณ
ุ ซึ่งลูกค้าของเราเกี่ยวกับเงื่อนไขการยอมรับของคุณโดยไม่มีการแก้ไขข้อกาหนดการใช้งานเ
หล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์นถ
ี้ ือเป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของคุณ SpeedNetworking.com
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ โดยไม่มีข้อจากัด อันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์
SpeedNetworking.com หากคุณมีปญ
ั หาทางเทคนิคเมื่อใช้ไซต์นี้ โปรดติดต่อ info@SpeedNetworking.com

ความพึงพอใจในบริการ SpeedNetworking.com
มุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ใช้ด้วยวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการพบกับบุคคลที่มีลักษณะความคิดแบบเดียวกันใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคง อย่างไรก็ตาม SpeedNetworking.com
ไม่รับประกันว่าการมีสว
่ นร่วมในกิจกรรมของเราว่าจาเป็นที่จะสามารถสร้างการติดต่อทางธุรกิจที่มีคา่

สมาชิกภาพ SpeedNetworking.com เป็นเว็บไซต์ "เฉพาะสมาชิกเท่านั้น"
ซึ่งกาหนดให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างการเป็นสมาชิก การเข้าถึงและการใช้งาน SpeedNetworking.com
คือผลรวมของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
สมาชิกทุกคนต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด
ไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสมาชิกภาพไปยังบุคคลหรือนิติบค
ุ คลอื่นได้

บัญชีสมาชิก รหัสผ่านและความปลอดภัย
ผู้ใช้จะได้รับรหัสผ่านและการกาหนดบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนของบริการนี้
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชี
และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สาหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ
ผู้ใช้ตกลงที่จะ (a) ส่งอีเมลมาที่ info@SpeedNetworking.com ทันทีเพื่อรายงานการสูญหาย การโจรกรรม
หรือการเปิดเผย หรือการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและ (b) ให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดการใช้แต่ละครั้ง

ความไม่มล
ี ักษณะเฉพาะ SpeedNetworking.com
จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม SpeedNetworking.com ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับการปกป้องข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
แม้ว่าจะได้รับการ้องขอ ในการใช้บริการใด ๆก็ตาม Speed Networking Solutions LLC
ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์โ
ดยได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัท Speed Networking Solutions LLC
ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆทีเ่ กิดจากการเข้าถึงหรือกระจายข้อมูลใด
ๆที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ให้ข้อมูลทีถ
่ ูกต้อง คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลทีเ่ ป็นจริง ถูกต้อง
เป็นปัจจุบน
ั และครบถ้วนตามที่ร้องขอในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ SpeedNetWorks.com
(เราเรียกข้อมูลนี้วา่ "ข้อมูลการลงทะเบียน")
การอ้างสิทธิ์หรือโพสต์ภาพที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือคุณไม่มีสิทธิท
์ ี่จะใช้
โดยอ้างว่าเป็นภาพของคุณในเมื่อไม่ใช่
การโพสต์ในทางที่มิชอบต่อชื่อหรือความคล้ายคลึงกันของบุคคลอื่นหรือการบุกรุกสิทธิหรือความเป็นส่วนตัว
ของบุคคลอืน
่ หรือการโพสต์เนื้อหาที่หยาบคายหรือหมิน
่ ประมาท
อาจผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้เกิดความผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่ง

การกระจายและการใช้เนื้อหา
คุณไม่สามารถส่งเอกสารที่มีเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่นใดนอกจากตัวคุณเอง
โดยการส่งเนื้อหา คุณตกลงโดยอัตโนมัติหรือให้สัญญาว่าเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวเห็นด้วยอย่างชัดแจ้ง
โดยไม่จากัดเวลาและโดยไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ Speed Networking Solutions LLC
และบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทาซ้า แสดง แจกจ่าย และสร้างผลงานใหม่จากการประพันธ์และรวมถึงเนื้อหา

การเข้าถึงบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่า Speed Networking Solutions LLC
สามารถให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกคุณยอมรับว่าพนักงาน Speed
NetworkingWorks
สามารถเข้าถึงบัญชีและบันทึกของคุณได้ตามต้องการเพื่อตรวจสอบการร้องเรียนหรือเหตุผลอืน
่ ที่เห็นเป็นกา
รเหมาะสมโดย Speed Networking Solutions LLC คุณยอมรับอีกว่าคุณจะไม่ถือว่า Speed Networking
Solutions LLC หรือหุ้นส่วน หรือ หน่วยงานร่วมใด ๆมีความรับผิดต่อความเสียหายใด
ๆที่อาจเกิดจากการเข้าถึงหรือแจกจ่ายข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

การคัดกรองเนื้อหา คุณรับทราบว่า Speed Networking Solutions LLC
ไม่ได้ทาหน้าที่ตรวจสอบเบือ
้ งต้นผู้ใช้ใด ๆทีป
่ ้อนเนื้อหาในเว็บไซต์ของตน แต่ Speed Networking Solutions
LLC และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีสิทธิ์ (แต่ไม่จาเป็นต้อง) ตามทีเ่ ห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ

แก้ไข ย้าย หรือลบเนื้อหาใด ๆที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านบริการนี้

การสิ้นสุด สมาชิกภาพของ SpeedNetworking.com อาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลาและโดยไม่มีสาเหตุ
โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่วา่ จะเป็น SpeedNetworking.com
หรือสมาชิกเมื่อได้รับแจ้งทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณียท
์ ั่วไป
เมื่อสมาชิกร้องขอการสิน
้ สุดสมาชิกภาพ สมาชิกจะต้องรับผิดต่อค่าใช้จา่ ยใด
ๆที่อาจเกิดขึ้นจนกว่าจะหมดอายุการเป็นสมาชิก
สมาชิกภาพอาจสิ้นสุดลงตามคาขอขององค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมทีส
่ มาชิกลงชื่อสมัครใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว SpeedNetworking.com
เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและได้พฒ
ั นานโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงนี้
โปรดสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการเห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว
เท่ากับคุณยอมรับข้อกาหนดในนโยบายส่วนบุคคลของเราด้วย

ข้อจากัดการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช้งานเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงเว็บไซต์
SpeedNetworking.com และบริการต่างๆของคุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช้งานเชิงพาณิชย์
เว้นแต่คณ
ุ จะเป็นผู้จัดงานประชุมของ SpeedNetworking.com หรือตัวแทนผู้มีอานาจของ Speed
Networking.com คุณไม่สามารถคัดลอก ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย แสดงผล ดาเนินการ สร้างงานลอกเลียนจาก
การโอนหรือขายข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆที่ได้รับจาก SpeedNetworking.com
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ ภาพ เสียง วิทยุ อีเมลส่งต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีวี ดาวเทียม การส่งผ่านระบบดิจิตอล
สแกน การส่งเว็บไซต์ไซด์ใหม่ หรือรูปแบบอืน
่ ใดของวัตถุ
เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าวัตถุนั้นมีไว้เพื่อความประสงค์ดังกล่าวหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจา
กผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจที่ Speed Networking Solutions LLC

ไม่มีการยกเลิกการให้บริการ คุณตกลงที่จะไม่ทาซ้า คัดลอก ทาสาเนา ขาย ขายต่อ
หรือใช้ประโยชน์เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ การใช้บริการ
หรือการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Speed Networking Solutions LLC

ห้ามใช้หรือใช้อย่างผิดกฎหมาย เป็นเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับรองต่อ
SpeedNetworking.com
ว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพือ
่ จุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกาหนดการใช้งานนี้

การใช้บริการส่งข่าวสารหรือการสื่อสาร เว็บไซต์ SpeedNetworking.com
ประกอบด้วยรายชื่อบุคคลพร้อมด้วยข้อมูลติดต่อของพวกเขา ข้อมูลนี้เป็นกรรมสิทธิข
์ อง Speed Networking
Solutions LLC และในบางกรณีกับคู่ค้าและ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลลูกค้าบางกลุ่ม
สมาชิกสามารถติดต่อบุคคลเพื่อเลือกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตามไม่อนุญาตให้ส่งอีเมลโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ (SPAM)
ไปยังสมาชิกโดยใช้เครื่องมือหรือฟอรัมการส่งข้อความของ SpeedNetworking.com
หรือส่งโดยตรงไปยังที่อยู่อีเมลของสมาชิก การจัดเก็บทีอ
่ ยู่อีเมลของสมาชิก SpeedNetworking.com

จากหน้าโปรไฟล์หรือจากฐานข้อมูลสาหรับการใช้งานใด
ๆโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรจาก Speed Networking.com
ถือเป็นความผิดทางอาญาและผู้กระทาผิดจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

ไม่มีการตรวจสอบความเป็นมาของผู้ใช้ คุณเข้าใจว่า Speed System Solutions LLC หรือหุ้นส่วน
บริษัทร่วม หรือบริษท
ั ย่อยใด ๆ
จะไม่ตรวจสอบรายละเอียดส่วนบุคคลหรือภูมิหลังของผูท
้ ี่เข้าร่วมกิจกรรมของเรา
ความรับผิดชอบอยูท
่ ี่ผู้ใช้ของเราในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทุกคนมีความตั้งใจที่
จะพบและ/หรือจัดการเพื่อพบ เมื่อทาการติดต่อกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมใด ๆของเรา
เราขอแนะนาให้ผู้ใช้ใช้ความระมัดระวังอย่างเดียวกันกับที่คณ
ุ พบกับคนที่คณ
ุ ไม่รู้จัก

การเปลี่ยนแปลงกฎหรือบริการ เว็บไซต์ SpeedNetworking.com แสดงข้อมูลส่วนบุคคล
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงเนื้อหา รูปแบบ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทีป
่ รากฏ นอกจากนี้ บริษท
ั
Speed Networking Solutions LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ
เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณตกลงว่า
SpeedNetworking.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสาหรับการแก้ไขหรือยุติการให้บริการ

การแก้ไขข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ SpeedNetworking.com
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเงื่อนไขและคาบอกกล่าวภายใต้เว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจากัดความรับผิด
A. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC พนักงาน ตัวแทน ผูแ
้ ทนและบริษัทร่วม
มิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงนัยระดับปฏิบัติงานใด ๆหรือการรับประกันใด ๆที่เกี่ยวกับระบบ
SPEEDNETWORKING.COM หรือเว็บไซต์ SPEEDNETWORKING.COM
นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อม เหตุบังเอิญ
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตามมาจากการใช้เว็บไซต์ SPEEDNETWORKING.COM
หรือการเชื่อมต่อหรือกการใช้เว็บไซต์นข
ี้ องท่าน หรือข้อมูลใด ๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
B. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC และพนักงาน ผูแ
้ ทนและบริษัทร่วม
ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือการวิเคราะห์ใด ๆบนเว็บไซต์ของ
SPEEDNETWORKING.COM ไม่แสดงโดยชัดแจ้ง โดยนัย
หรือโดยกฎหมายหรือการรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
C. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด
ๆรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม เฉพาะด้าน จากการลงโทษ จากเหตุบังเอิญ
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียผลกาไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ

การสูญหายของโปรแกรมหรือข้อมูล หรือการสูญเสียเงินออม) หรือความเสียหายอืน
่ ๆที่เกิดขึน
้ –
ไม่ว่าจะในรูปหรือรูปแบบใด ๆ การไม่มี การใช้ การพึ่งพิง หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ แม้ว่า SPEED
NETWORKING SOLUTIONS, LLC จะได้รับคาแนะนาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว
และไม่วา่ จะเป็นรูปแบบของการดาเนินการ ไม่วา่ จะในสัญญา การละเมิดหรืออืน
่ ๆ
เนื่องจากเขตอานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจากัดความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิ
ญหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ตามมา
ข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นของเหตุบังเอิญหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้
แต่จะใช้ในกรณีใด ๆในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
D. อาจมีข้อบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องบนไซต์นี้ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย SPEED
NETWORKING SOLUTIONS, LLC
สงวนสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการรับรองหรือรับประกันทั้งหมดตามความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ความเหมาะสมด้านเวลา
ความสามารถในการทาธุรกิจและความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของเว็บไซต์นี้ SPEED
NETWORKING SOLUTIONS, LLC
ไม่ได้รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้สาหรับวัตถุประสงค์ใด
ๆหรือเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย ความสมเหตุสมผล ความเทีย
่ งตรง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ
เสถียรภาพ ความสมบูรณ์หรือความเป็นปัจจุบน
ั ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ SPEED NETWORKING SOLUTIONS
จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดในทุกความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง
ความผิดพลาดหรือการละเลยที่เกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลหรือการส่งหรือการจัดส่งทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนห
นึ่งของประเด็นเหล่านั้น หรือสาหรับความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นจากการกระทาดังกล่าว
หรือสาหรับผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ขอ
้ มูลที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์ SPEEDNETWORKING.COM
E. ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
โดยเป็นครั้งคราวอาจจะล่าช้าและ/หรือหยุดชะงักเนื่องจากเหตุผลทีก
่ าหนดไว้และ /หรือเหตุขัดข้อง
เว็บไซต์นี้จัดทาขึ้น “ตามทีเ่ ป็น" และ "ตามที่ม"ี โดยปราศจากการรับประกันใดๆ
ไม่มีการรับประกันใดๆทีท
่ าให้ฟังก์ชันหรือบริการที่กระทาโดยผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับบริการนี้
ว่าจะไม่มีการหยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด
หรือความบกพร่องในการบริการนีจ
้ ะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
ผู้ใช้เห็นด้วยอย่างชัดเจนว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตนเอง
F.SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC
ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลใดๆที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้จะไม่มีการติดเชื้อจาก VIRUSES,
WORMS, TROJAN HORSES หรือสิ่งอื่นใดที่ประจักษ์วา่ เจือปนหรือมีคณ
ุ สมบัตท
ิ าลายล้าง
เป็นความรับผิดชอบเฉพาะของผู้ใช้ในการแยกซอฟท์แวร์และข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันการติดเชื้อ
หรือดาเนินขัน
้ ตอนเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์หรือข้อมูลดังกล่าว
หากถูกเจือปนหรือติดเชื้อจะไม่สร้างความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบของผู้ใช้
G. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC
ไม่มีความสามารถในการคัดกรองผู้ลงทะเบียนสาหรับกิจกรรมของเรา เมื่อพบกับบุคคลในงานกิจกรรมของ
SPEEDNETWORKING.COM โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างที่คณ
ุ จะมีเมื่อพบกับบุคคลอื่นที่คณ
ุ ไม่รู้จัก

เราไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเชิงวิชาชีพเกีย
่ วกับผูร้ ่วมงานของเราได้
: ขึ้นอยูก
่ ับคุณในการสร้างความชัดเจนต่อประเด็นเหล่านี้ตามระดับความพึงพอใจของคุณ
H. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC ไม่ใช่ บริษัทจัดหารายชื่อผู้มุ่งหวังฯ
เป้าหมายของเราคือการช่วยมืออาชีพทางธุรกิจในการพบกับบุคคลทางธุรกิจรายอืน
่ ในชุมชนของตนได้อย่า
งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC
ไม่รับประกันว่าผู้เข้าร่วมจะประสบความสาเร็จในการจับคู่ทางธุรกิจกับผูเ้ ข้าร่วมรายอื่น
I. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC ไม่ได้ทาการคัดกรองสมาชิกที่ลงทะเบียนสาหรับบริการที่เสนอโดย
SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC ในรูปแบบใด ๆ ดังนั้น SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ โดยทางตรง โดยทางอ้อม
จากเหตุบังเอิญและ/หรือเป็นผลที่ตามมาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารและ/ หรือการพบกับสมาชิกคนอื่น
ๆของบริการนี้ หรือแนะนาให้คุณทราบผ่านบริการนี้
ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะความเสียหายจากการบาดเจ็บของร่างกายและความเศร้าเสีย
ใจทางอารมณ์ และความไม่สะดวก SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC
ไม่ได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม SPEEDNETWORKING.COM EVENTS เราสอบถามชื่อบริษท
ั
ผูป
้ ระกอบวิชาชีพได้รบ
ั การจ้างงานอย่างไร แต่เราไม่รบ
ั รองความถูกต้องของข้อมูลนี้ ด้วยเหตุนี้ SPEED
NETWORKING SOLUTIONS, LLC
จึงไม่รับผิดชอบต่อความครบถ้วนของถ้อยแถลงที่ทาโดยสมาชิกที่เกีย
่ วกับอัตลักษณ์ อาชีพและภูมิหลังทัว
่ ไป
เป็นความรับผิดชอบและคาแนะนาแก่ผู้ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
แต่ไม่จากัดเฉพาะเรื่องนี้ ขอแนะนาให้ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของสมาชิกใด ๆก็ตาม

J. SPEED NETWORKING SOLUTIONS
จะไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดหาซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ใช้บริการของเราในการดาเนินกิจกรรมต่าง
ๆของตนโดยใช้ซอฟต์แวร์ของเรา SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC
ให้บริการเฉพาะซอฟต์แวร์และไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการกระทาใด ๆที่ดาเนินการโดยบุคคลที่สาม
และจะไม่รับผิดใด ๆในนามของผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด: สถานที่ ผู้จด
ั กิจกรรม ฯลฯ ...

การชดเชยความเสียหาย
หากคุณได้รับมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรเพื่อขายต่อซอฟต์แวร์หรือกิจกรรมของ
Speednetworking.com คุณตกลงที่จะปกป้องและชดเชยอย่างเต็มที่แก่ Speed Networking Solutions, LLC
และ บริษัทร่วมของพวกเขาจากการเรียกร้องสินไหม ความรับผิด ความเสียหาย
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของบุคคลที่สามทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทนายความทีส
่ มเหตุผล) ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ การละเมิดเงื่อนไขนี้
หรือการละเมิดของคุณ หรือการละเมิดโดยผู้ใช้อน
ื่ ใดของบัญชีของคุณ
หรือต่อทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอ
์ ื่นใดของผู้อื่น

ทั่วไป ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
คุณยินยอมให้เขตอานาจศาลเฉพาะและสถานที่ของศาลใน Cook County, Illinois
ในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึน
้ จากหรือเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์
ไม่อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์/เว็บไซต์นี้ในเขตอานาจศาลใด
ๆที่ไม่มีผลต่อข้อกาหนดทั้งหมดของข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งแต่ไม่จากัดเฉพาะวรรคนี้
คุณยอมรับว่าไม่มีกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน การจ้างงาน
หรือความสัมพันธ์ทางเอเจนซีดารงอยู่ระหว่างคุณกับ SpeedNetworking.com
อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนีห
้ รือการใช้เว็บไซต์นี้
ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่และไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ทท
ี่ าให้
Speed Networking Solutions LLC
เสื่อมสิทธิ์ในการปฏิบต
ั ต
ิ ามคาขอการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้งานของคุณในเว็บไซ
ต์นี้ หรือข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ให้หรือรวบรวมโดย Speed Networking Solutions, LLC
เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว
หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถก
ู กาหนดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งร
วมถึง แต่ไม่จากัดต่อข้อจากัดความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจากัดความรับผิดทีก
่ าหนดข้างต้น
ดังนั้น
บทบัญญัติที่ไม่ถก
ู ต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าถูกแทนที่โดยบทบัญญัตท
ิ ี่มีผลบังคับใช้และบังคับใช้ได้
ซึ่งตรงกับเจตนาของบทบัญญัติเดิมมากที่สด
ุ และส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะมีผลต่อไป
สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งในที่นี้ จะถูกสงวนไว้

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Speed Networking Solutions LLC
และยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์และบริษท
ั อื่น ทีก
่ ล่าวถึงในที่นซ
ี้ ึ่งอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
และเนื้อหาดังกล่าวไม่สามารถถูกคัดลอกหรือถอดความด้วยเหตุใด
ๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ Speed Networking Solutions ,LLC

นโยบายความเป็นส่วนตัว เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสาคัญสาหรับเรา Speed
Networking Solutions, LLC
จึงไม่เคยขายแบ่งปันหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลทีส
่ ามโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตจากคุณ
ยกเว้นกรณีที่บค
ุ คลทีส
่ ามซึ่งได้รับการเลื่อนขึน
้ มาเป็นผู้สนับสนุนร่วม คูค
่ ้า
หรือผู้จัดหาเงินทุนแก่กิจกรรมเฉพาะงานซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล SpeedNetworking.com และเมื่อลงทะเบียนกับ
SpeedNetworking.com คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอืน
่ ๆของคุณ เราแบ่งแยกข้อมูลลูกค้า
ณ เวลาที่ลงทะเบียนเป็นสี่ประเภทดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เป็นความลับและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามใด ๆ
อย่างไรก็ตามเราอาจติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลเกี่ยวกับบัญชีของคุณและเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่

อปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะด้านของคุณกับ SpeedNetworking.com เช่น
เพื่อให้เข้าใจที่ดข
ี ึ้นถึงความต้องการของคุณในการเป็นสมาชิกและเพื่อแจ้งให้ทราบถึงคุณลักษณะของบริกา
รและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณจะไม่ถูกขายหรือเปิดเผยหรือให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้
เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีทก
ี่ ฎหมายกาหนดเท่านั้น

2. ที่อยู่อีเมล: เราไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณหรือทาการขายหรือให้บริการแก่บุคคลที่สามใดๆ
ยกเว้นที่เป็นสมาชิกของ SpeedNetworking.com หรือผูร้ ่วมสนับสนุนกิจกรรมที่คณ
ุ ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
คุณคาดหวังได้ว่าจะได้รับจดหมายข่าว ข้อเสนอ และจดหมายติดต่ออื่น ๆจากเราในช่วงเวลาที่เหมาะสม

3. ข้อมูลโปรไฟล์: โปรไฟล์ของคุณอาจถูกใช้ในทีซ
่ ึ่งเราเชื่อว่าเราสามารถเสริมประสบการณ์การเป็นสมาชิก
SpeedNetworking.com ของคุณ เช่น
เพื่อแจ้งให้คณ
ุ ทราบถึงกิจกรรมที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจและ/หรือแสดงเนือ
้ หาตามความต้องการของคุณ

4. “ติดต่อเรา”: เมื่อคุณติดต่อ SpeedNetworking.com ผ่านช่องทาง "ติดต่อเรา"
เราจะใช้ที่อยู่อีเมลและข้อมูลที่ป้อนไว้เพื่อตอบคาถามหรือปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของ
SpeedNetworking.com นอกจากนี้ข้อมูลบางประเภท เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ เบราว์เซอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบต
ั ิการอาจถูกเรียกเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สาหรับเราในการตอบคาถามของคุณโดยเฉพาะปัญหาเหล่านัน
้ ที่เกีย
่ วข้องกับความยุ่ง
ยากทางเทคนิค เราอาจจัดทาเอกสารที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ และข้อมูลทางเทคนิคอืน
่ ๆ
เพื่อใช้ในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา การจัดการความปลอดภัย
และการอ้างอิงข้อมูลประชากร นอกจากนี้ บางครั้งเรายังรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจภายใน
แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับบุคคลอื่นนอกองค์กรของ SpeedNetworking.com
เราจะเปิดเผยข้อมูลนี้เฉพาะเมื่อกฎหมายกาหนดเท่านั้น
นอกเหนือจากข้างต้นแล้วเรายังปฏิบต
ั ิตามหลักการดังต่อไปนี้:

1. ในการเข้าร่วมเว็บไซต์ SpeedNetworking.com และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ SpeedNetworking.com
ผู้ใช้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คณ
ุ ได้รับอนุญาตให้ใช้
โดยผู้ใหญ่ที่มีอานาจในให้การยินยอมต่อเงื่อนไขในนามของผู้เยาว์

2. SpeedNetworking.com
จะไม่เลือกบริษัทอืน
่ ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนให้กับลูกค้า
ยกเว้นบริษท
ั ที่รว
่ มสนับสนุนหรือกิจกรรมใด ๆทีค
่ ุณได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม

3. เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ ให้แก่ SpeedNetworking.com ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
คุณสามารถตรวจสอบและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา
4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ เลือกให้กับเว็บไซต์อื่นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณทาตามการเชื่อมโยงหลายมิติจาก SpeedNetworking.com ไปยังไซต์อื่น
(เช่นผู้ลงโฆษณาหรือผู้ขาย)
ข้อมูลที่คณ
ุ ให้อยู่จะขึ้นอยูก
่ บ
ั นโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์นน
ั้ มากกว่านโยบายส่วนบุคคลของเรา
5. โดยธรรมชาติและวัตถุประสงค์ เว็บไซต์ SpeedNetworking.com
เป็นสื่อที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจต้องการติดต่อกันและกัน ด้วยความยินยอมเป็นการเฉพาะของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คณ
ุ ป้อนลงในเว็บไซต์ SpeedNetworking.com จะสามารถดูได้โดยสมาชิกคนอื่นๆ
หรือผู้เข้าชมที่ไม่เป็นทางการใดๆ ที่มายังไซต์นี้

6. คารับรองโดยลายลักษณ์อักษรหรือคาพูดใด
ๆที่เราได้รับจากสมาชิกอาจถูกนามาใช้ในการตลาดและแคมเปญส่งเสริมการขายในอนาคต
และจะถือว่าเป็นไปได้เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นอย่างอืน
่

7. SpeedNetworking.com มีสมาชิกระดับโลกและเมื่อเป็นเช่นนั้น
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจดูได้ในประเทศต่าง
ๆซึ่งอาจไม่มีการป้องกันทางกฎหมายสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา

8. SpeedNetworking.com อาจเปิดเผยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกของตน
(จาแนกรวมตามที่ตั้งทางภูมศ
ิ าสตร์ ตาแหน่งงาน ฯลฯ)
แต่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก

9. SpeedNetworking.com
ใช้คุกกี้หรือซอฟต์แวร์อื่นทีค
่ ล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเ
ขาในเว็บไซต์ของตนและเพือ
่ ช่วยผู้ใช้เหล่านั้นในการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษท
ั ในภายหลังโดยอัตโนมัตแ
ิ ล
ะง่ายดาย

10. คุณอาจออกจาก SpeedNetworking.com ได้ตลอดเวลา
และเมื่อจากไปคุณอาจต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณออก

11. เมื่อใดก็ตามที่คณ
ุ เชือ
่ ว่า SpeedNetworking.com
ไม่ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ info@SpeedNetworking.com
และเราจะใช้ความพยายามทั้งหมดอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที
ติดต่อเราได้ท:ี่
Speed Networking Solutions LLC
P.O. Box 577578
Chicago,IL 60657-7578
info@speednetworking.com
www.speednetworking.com

