ประกาศความเป็ นส่วนตัว

ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัท และบริษัทในเครือ ตามรายชื่อที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมเรียกว่า “บริ ษทั ”) มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอย่างไรเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์/บริการหรือเว็บไซต์ข องบริษัท ไม่ว่าจะในนามส่วนบุคคลหรือในนามองค์กรก็ต าม
ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทเมื่อท่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท และแจ้งให้ท่านทราบถึง
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั เก็บรวบรวมซึง่ รวมถึงข้อมูลทีบ่ ริษทั ได้มาจากการทีท่ ่านเป็ นลูกค้าของบริษทั หรือเป็ น
ผูแ้ ทน/ผูเ้ กีย่ วข้องของลูกค้าของบริษทั เหตุผลในการเก็บรวบรวม วิธกี ารในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลทีบ่ ริษทั
อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ของบริษัทเหมาะสาหรับบุคคลอายุตงั ้ แต่ 20 ปี บริบูรณ์ขน้ึ ไป บริษัทจะไม่จงใจเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคคลทีอ่ ายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์

ประเภทของข้อมูลที่บริษทั เก็บรวบรวม
บริษทั มีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลที่ ระบุตวั ตน: ซึง่ รวมไปถึงข้อมูลใดๆ ทีร่ ะบุตวั ตนของท่านได้เช่น ชื่อ นามสกุล คานาหน้า วันเดือนปี เกิด
เลขและข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เลขประจาตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ชื่อผู้ใช้งาน
(username) หรือข้อมูลอื่นๆ ทีร่ ะบุตวั บุคคล
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ข้อมูลติ ดต่อ: ซึง่ รวมไปถึงข้อมูลใดๆ ทีท่ ่านให้แก่บริษทั เพื่อให้บริษทั สามารถติดต่อท่านได้ เช่น ทีอ่ ยู่ทาง
ไปรษณีย์ อีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย หมายเลขโทรศัพท์บา้ นและโทรศัพท์มอื ถือ
ข้อมูลการทําธุรกรรม: ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง รายละเอียดเกีย่ วกับการชาระเงินให้แก่หรือจากท่าน บัญชี
ธนาคารและรายละเอียดการชาระเงินผ่านบัตรของท่าน การติดต่อของท่านกับบริษทั และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทีท่ ่านได้ซอ้ื จากบริษทั
การวิ จยั ทางการตลาดและข้อติ ชมจากท่าน: ซึง่ จะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ทีท่ ่านแชร์กบั บริษทั โดยสมัครใจ
เกีย่ วกับประสบการณ์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการกับบริษทั เช่น ความต้องการและความสนใจของท่าน
ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านทีใ่ ห้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการทาวิจยั และ/หรือสารวจความคิดเห็นทางการตลาด หรือ ข้อมูล
การติดต่อของท่านซึง่ ท่านให้บริษทั ไว้เพื่อใช้สง่ ข่าวสารและการอัพเดทต่างๆ ของบริษทั
ข้อมูลโปรไฟล์: ซึง่ รวมถึงรายละเอียดการเข้าสูร่ ะบบ การซือ้ หรือคาสังซื
่ อ้ ของท่าน ความสนใจหรือการตัง้ ค่า
ความคิดเห็นหรือการตอบกลับแบบสารวจของท่าน
ข้อมูลที่ได้จากบริการช่วยเหลือลูกค้า: หมายถึงการสือ่ สารใดๆ กับพนักงานของบริษทั เพื่อการให้บริการต่าง ๆ
เช่น บันทึกการติดต่อ การร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิพาท อีเมล หรือ จดหมายทีท่ ่านส่งให้บริษทั และบันทึกข้อติชมของท่าน
และคาปรึกษาใด ๆ ทีบ่ ริษทั ได้ให้แก่ท่าน
รายละเอียดของผูอ้ ื่นที่ท่านให้ไว้: รวมถึงข้อมูลใดๆ เกีย่ วกับบุคคลอื่นทีท่ ่านได้ให้ไว้กบั บริษทั ทีบ่ ริษทั อาจมี
หรือไม่มคี วามสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยตรง เช่น ข้อมูลทีร่ ะบุตวั ตนหรือข้อมูลติดต่อของบุคคลเหล่านัน้
บริษทั ไม่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวใด ๆ เกีย่ วกับท่าน ซึง่ รวมถึงข้อมูล
เกีย่ วกับเชือ้ ชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลประวัตอิ าชญากรรม รวมทัง้ ข้อมูลอื่นใดซึง่
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามทีก่ ฎหมายกาหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลที่บริษทั เก็บรวบรวม
บริษทั เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านมาจากหลายแหล่งดังนี้
ข้ อ มู ล ที่ ท่ านให้ แ ก่ บริ ษัท: เช่ น ข้อ มู ล ที่ท่ า นกรอกลงบนเว็บ ไซต์ข องบริษัท ในแบบฟอร์ม ใบสัง่ ซื้อ หรือ
แบบฟอร์มอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ส่งให้ท่าน
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ข้อมูลที่ บริ ษทั สร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวท่าน: ซึง่ รวมถึงข้อมูลการขายและการตลาด เช่น รายละเอียดเกีย่ วกับผลิต
ภัณฑและ/หรือบริการทีท่ ่านได้รบั และที่ท่านเลือก ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลเสียง เช่น ข้อมูลบันทึกภาพหรือเสียง
ระหว่างท่านกับพนักงานของบริษทั ในขณะให้บริการ และข้อมูลกล้องวงจรปิ ด เป็ นต้น
ข้อมูลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น: เช่น ข้อมูลทีบ่ ริษทั ได้รบั มาจากคู่คา้ ทางธุรกิจและ/หรือข้อมูลทีท่ ่าน
แชร์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ
หากท่านไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลที่บริษัทแจ้งแก่ท่านว่า
จาเป็ น บริษัทอาจจะไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการทีท่ ่านต้องการได้ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีท่ ่ีบริษทั มีต่อ
ท่ า น หรือ ไม่ สามารถเข้า ทาสัญ ญากับท่ า น หรือ ไม่ สามารถปฏิบ ัติหน้ า ที่ตามกฎหมายของบริษัท ได้ ซึ่ง อาจส่ง ผลให้
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษทั มีขอ้ จากัด ถูกระงับ ถูกยกเลิก หรือถูกต้องห้าม แล้วแต่กรณี
หากท่านเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่ บริษัทหรือท่านได้ทาการร้องขอให้ บริษัท เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่บุคคลทีส่ าม ท่านยืนยันกับบริษทั ว่าบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เข้าใจถึงเงื่อนไขในประกาศความ
เป็ นส่วนตัวฉบับนี้ซ่งึ อธิบายเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยบริษทั และท่านยืนยันว่าท่านมีสทิ ธิในการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษทั
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิ ดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็ นธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามทีก่ ฎหมายกาหนดเท่านัน้ (“ฐานการประมวลผล”)
ฐานการประมวลผลภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารบังคับใช้ มีอยู่หลายฐานขึน้ อยู่กบั พฤติการณ์
และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล และประเภทของข้อมูลทีจ่ ะนาไปประมวลผล

บริษทั จะอ้างฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:
 เมื่อเป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือหน้าทีท่ ่บี ริษทั มีต่อท่านหรือเพื่อดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนที่
จะเข้าทาสัญญากับท่าน
 เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของบริษทั
3

 เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นไปเพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั และ
 เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษทั ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กิจกรรมการประมวลผลบางกิจกรรมอาจอาศัยฐานการประมวลผลมากกว่าหนึ่งฐาน ในกรณีเช่นนี้ บริษทั อาจจะ
อาศัยฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งเเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
วัตถุประสงค์สาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงฐานการประมวลผลเป็ นไปดังตารางนี้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผล

การขายผลิ ตภัณฑ์และ/หรือให้บริการ
 เพื่อยืนยันและพิสจู น์ตวั ตนของท่าน
 เพื่อให้บริการและ/หรือขายผลิตภัณฑ์ของบริษทั แก่ท่าน
 เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั กับท่านหรือธุรกิจของท่าน
 เพื่อดาเนินการตามคาสังของท่
่
าน
 เพื่อการตามหนี้ทค่ี า้ งชาระต่อบริษทั (หากมี)
 เพื่อเป็ นการศึกษาว่าท่านมีการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษทั
หรือขององค์กรอื่น ๆ อย่างไร

 เมื่อเป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ติ าม
สัญ ญาหรื อ หน้ า ที่ท่ี บ ริ ษั ท มีต่ อ
ท่ า นหรือ เพื่อ ดาเนิ น การตามค า
ขอของท่านก่อนทีจ่ ะเข้าทาสัญญา
กับท่าน
 เพื่อ ประโยชน์ อ ัน ชอบธรรมของ
บริษทั

 เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนถึงสิทธิประโยชน์ทท่ี ่านพึงได้รบั
 เพื่อเป็ นการสือ่ สารกับท่านเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผล

การให้บริการช่วยเหลือลูกค้า
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 เพื่อตอบกลับหรือจัดการต่อคาร้องขอต่างๆ ของท่าน และ
 เพื่อบริหารค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือดอกเบีย้ พึงชาระในบัญชีของ
ลูกค้า (หากมี)

 เมื่อเป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ติ าม
สัญ ญาหรื อ หน้ า ที่ท่ี บ ริ ษั ท มีต่ อ
ท่ า นหรือ เพื่อ ดาเนิ น การตามค า
ขอของท่านก่อนทีจ่ ะเข้าทาสัญญา
กับท่าน
 เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของ
บริษทั

กิ จกรรมการตลาด
 เพื่อทาการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า
 เพื่อนาเสนอข้อความทางการตลาดทีบ่ ริษทั ได้วเิ คราะห์ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของท่าน

 เมื่ อ ท่ า นให้ ค วามยิ น ยอมกั บ
บริษั ท ในการประมวลผลข้อ มู ล
ส่วนบุคคลของท่าน

 เพื่อให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษทั และ/หรือกลุ่ม
บริษทั ในเครือ และ/หรือพันธมิตรของบริษทั ทีท่ ่านอาจสนใจแก่ทา่ น

 เพื่อ ประโยชน์ อ ัน ชอบธรรมของ
บริษทั

 เพื่อให้ผใู้ ห้บริการโซเชียลมีเดียสามารถส่งข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการของบริษทั ทีท่ ่านอาจสนใจแก่ท่าน
 เพื่อสือ่ สารกับท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ (รวมไปถึงทาง อีเมล โทรศัพท์
ข้อความ สือ่ โซเชียล ไปรษณีย์ หรือ ต่อหน้า) และ
 เพื่อจัดเก็บรักษาและอัพเดทข้อมูลติดต่อของท่านในกรณีทส่ี มควร
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนั ธมิ ตรทางธุรกิ จของบริษทั เพื่อการตลาดของบุคคลดังกล่าว
 เพื่อให้พนั มิตรทางธุรกิจของบริษทั สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการของตนให้แก่ท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 เมื่อท่านให้ความยินยอมกับ
บริษทั ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน

ฐานการประมวลผล

การพัฒนาธุรกิ จ
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 เพื่อทาความเข้าใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการให้เหมาะสมกับ  เมื่อเป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ติ าม
สัญญาหรือหน้าทีท่ บ่ี ริษทั มีต่อ
ความต้องการของลูกค้าและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษทั
ท่านหรือเพื่อดาเนินการตามคา
 เพื่อทดสอบ ทาการวิจยั วิเคราะห์ และพัฒนา รูปแบบการใช้งาน
ขอของท่านก่อนทีจ่ ะเข้าทาสัญญา
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่
กับท่าน
 เพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั
 เพื่อจัดการข้อร้องเรียนของท่าน (หากมี)

 เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของ
บริษทั

 เพื่อทารายงานสถิติ หรือการวิจยั ทางการตลาด
 เพื่อทารายงานและทาการตรวจสอบภายใน และ
 เพื่อทาแบบสารวจหรือรับฟั งความเห็นของท่านเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และ/
หรือบริการของบริษทั
การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ตามกฎหมายของบริษทั
 เพื่อยืนยันและพิสจู น์ตวั ตนของท่าน และ
 เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

 เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ของบริษทั

การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
 เพื่อเป็ นการป้ องกันอาชญากรรมและจัดการความปลอดภัยของบริเวณ
 เพื่อ ประโยชน์ อ ัน ชอบธรรมของ
สถานทีท่ าการของบริษทั (เช่น บริษทั อาจติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด (CCTV) ทัง้
บริษทั
ในและรอบๆ บริเวณสถานทีท่ าการของบริษทั ซึง่ อาจทาการเก็บภาพถ่าย
วีดโี อ หรือบันทึกเสียงของท่าน และของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับท่าน
หรือกับธุรกิจของท่าน)

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผล
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กิ จกรรมการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ
 เพื่อดาเนินการประมวลผลข้อมูลใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้  ฐานการประมวลผลเดี ย วกั บ
ในตารางนี้
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านให้แก่
บุคคลภายนอกเท่าทีก่ ฎหมายจะอนุญาต เช่น ในกรณีทท่ี างบริษทั หรือบุคคลภายนอก:
 จาเป็ นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจะให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ทท่ี ่านร้องขอ (เช่น เพื่อการ
ดาเนินการชาระเงิน)
 มีหน้าทีต่ ่อสาธารณะหรือหน้าทีท่ างกฎหมายทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม (เช่น เพื่ออานวยความสะดวกในการสืบหา และ
ป้ องการการทุจริต หรือการหนีภาษี)
 จาเป็ นทีจ่ ะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทารายงานตามกฎหมาย การดาเนินคดี
หรือการก่อตัง้ หรือยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องและผลประโยชน์ตามกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลภายนอก
 มีเหตุผลทางธุรกิจอันชอบธรรมในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น การบริหารความเสีย่ งของธุรกิจ การยืนยัน
ตัวตน หรือการทาให้บริษทั อื่นสามารถให้บริการท่านตามทีท่ ่านร้องขอ หรือสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการสาหรับท่าน)
 มีความจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน และ/หรือ
 ได้มกี ารขออนุญาตจากท่านหรือจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของท่านเพื่อทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และท่านหรือบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมด้วยแล้ว
การเปิ ดเผยข้อมูลในบางกรณีอาจต้องอาศัยฐานการประมวลผลมากกว่าหนึ่งฐาน ในกรณีดงั นี้ ทางบริษทั อาจใช้
ฐานการประมวลผลทีร่ ะบุไว้ฐานใดก็ได้ในการเปิ ดเผยข้อมูล

บริษัท อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านเพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นให้แก่ผอู้ ่นื ซึง่ รวมไปถึง
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บริษทั ในเครือ
ผูร้ บั จ้าง ตัวแทน หรือผูใ้ ห้บริการซึง่ ให้บริการหรือทางานให้กบั บริษทั
ให้บริการการการทาโฆษณาในลักษณะของการติดตามลูกค้าหรือกลุ่มเป้ าหมาย (remarketing)
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั
สถาบันการเงิน และ/หรือผูใ้ ห้บริการรับชาระเงิน

 หน่วยงานภาครัฐ ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานป้ องกันการฉ้อโกง หน่วยงานด้าน
ภาษีและผูต้ รวจสอบ และ
 บุคคลอื่นทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ตามคาสังของท่
่
าน
ในบางกรณีผรู้ บั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ ด้มกี ารระบุไว้ขา้ งต้นอาจอยู่นอกประเทศไทย บริษทั จะดาเนินการให้
แน่ใจว่าการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศจะเป็ นไปตามหลักการทีร่ ะบุในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ทัง้ นี้ อาจมีบางกรณีท่บี ริษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูล advertising identifier หรือ การทา one-way coding (cryptographic hash) ของตัวระบุบญ
ั ชี
ทัวไป
่ (common account identifier) (เช่นหมายเลขติดต่อหรืออีเมล) เพื่อให้สามารถจัดทาโฆษณาเจาะจงกลุ่มเป้ าหมายได้
บริษัทจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ หากบริษทั มี
ความประสงค์ทจ่ี ะเก็บรวบรวมหรือใช้ขอ้ มูลอื่นเพิม่ เติมซึง่ ไม่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ บริษทั จะแจ้ง
ให้ท่านทราบและ/หรือขอความยินยอมจากท่านก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งหรือโอนเพื่อการประมวลผลในประเทศอื่นทีบ่ ริษทั ในเครือหรือผูใ้ ห้บริการของ
บริษทั มีการดาเนินธุรกิจอยู่หรือจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ บริษทั จะดาเนินการทุกขัน้ ตอนทีจ่ าเป็ นตามสมควรเพื่อให้
มันใจว่
่ าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รบั การเก็บดูแลอย่างปลอดภัยและเป็ นไปตามประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึง
ข้อกาหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ในบางกรณี อาจรวมไปถึงการเข้าทาสัญญามาตรฐานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (หรือมาตรการทีม่ ผี ลเทียบเท่า) กับคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่นอกประเทศไทยด้วย

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
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บริษทั เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ทท่ี ม่ี คี วามมันคงปลอดภั
่
ยเป็ นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวมตามทีร่ ะบุขา้ งต้น และ/หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั อาจเก็บข้อมูลของท่านเป็ นระยะเวลาสูงสุด 10 ปี หลังจากทีท่ ่านสิน้ สุดความสัมพันธ์กบั บริษทั เพื่อให้แน่ใจ
ว่าข้อพิพาททางสัญญาใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ สามารถจัดการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทาง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือเหตุผลทางเทคนิค บริษทั อาจเก็บข้อมูลของท่านไว้นานกว่า 10 ปี หากบริษทั ไม่จาเป็ นต้องเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แล้ว บริษทั จะทาลาย ลบ หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตนท่านได้
สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ขอ้ กาหนดและข้อยกเว้นของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ท่านมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้:
 สิ ทธิ ในการถอนความยิ นยอม: ท่านสามารถถอนความยินยอมทีท่ ่านได้ให้ไว้กบั บริษทั การถอนความยินยอม
ของท่านจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีม่ อี ยู่ก่อนทีก่ ารถอนความยินยอมของท่านจะ
มีผลบังคับ
ในกรณีทค่ี วามยินยอมจากท่านไม่ใช่เงื่อนไขบังคับ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้บริษทั มีขอ้ จากัดใน
การมอบสิทธิประโยชน์หรือประสบการณ์การใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทีท่ ่านได้รบั
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
ในกรณีทค่ี วามยินยอมจากท่านเป็ นเงื่อนไขบังคับ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้บริการของบริษทั มี
ข้อจากัด ถูกระงับ ยกเลิก หรือต้องห้ามภายใต้กฎหมาย ทัง้ นี้ตามแต่กรณี
ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม บริษทั จะไม่รบั ความรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ และขอสงวนสิทธิตาม
กฎหมายของบริษทั ไว้อย่างชัดแจ้งทุกประการในกรณีทก่ี ารถอนความยินยอมของท่านนาไปสู่ การจากัด ถูกระงับ
ยกเลิก หรือต้องห้ามภายใต้กฎหมาย
 สิ ทธิ ในการเข้าถึง: ท่านมีสทิ ธิในการได้รบั สาเนาของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับท่านทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
บริษทั
และมีสทิ ธิในการตรวจสอบว่าบริษทั ได้ทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่
 สิ ทธิ ในการแก้ไข: ท่านมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลเกีย่ วกับท่านซึง่ บริษทั เก็บรวบรวมไว้โดยไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
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 สิ ทธิ ในการลบ: ท่านสามารถขอให้บริษทั ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีทไ่ี ม่มเี หตุผลอันใดที่
บริษทั จะดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิทจ่ี ะขอให้บริษทั ลบ
หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ า่ นได้ใช้สทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โปรดอ่านด้านล่าง)
 สิ ทธิ คดั ค้าน:
ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทบ่ี ริษทั อาศัยฐานการ
ประมวลผลเพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั หรือของบุคคลภายนอกหากมีกรณีทท่ี าให้ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิในการคัดค้านไม่ให้บริษทั
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
 สิ ทธิ ในการระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ใน
กรณีทท่ี ่านประสงค์ให้บริษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ บริษทั กาลังดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องอยู่
 สิ ทธิ ในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล: ท่านมีสทิ ธิขอให้มกี ารส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือ
องค์กรอื่น
 สิ ทธิ ในการร้องเรียน: ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลทีม่ เี ขตอานาจได้หากท่านเชื่อว่า
บริษทั ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กรุณากรอกแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั กาหนดเพื่อใช้สทิ ธิของท่าน โปรดทราบว่าบริษทั จะขอให้ท่านแสดงหลักฐานยืนยัน
ตัวตนของท่านต่อบริษทั ก่อนทีบ่ ริษทั จะดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิของท่าน บริษทั จะดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิดงั กล่าว
ของท่านโดยไม่ชกั ช้าและจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากบริษทั ต้องการเวลาเพิม่ ในการดาเนินการดังกล่าว
หากท่านเป็ นลูกค้าของบริษทั ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษทั จะเก็บรักษาและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ต่อไปโดยอาศัยความยินยอมทีท่ ่านได้ให้ไว้กบั บริษทั มาก่อนแล้ว ทัง้ นี้ ท่านมีสทิ ธิในการถอนความยินยอมดังกล่าวได้โดย
ติดต่อบริษทั เพื่อทีบ่ ริษทั จะได้ดาเนินการตามคาขอของท่าน
โปรดทราบว่าสิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่สทิ ธิเด็ดขาดเนื่องจากเป็ นสิทธิทต่ี อ้ งคานึงถึงประโยชน์อนั ชอบ
ธรรมของทางบริษทั และข้อกาหนดของกฎหมายด้วย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษทั ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัวของท่าน ดังนัน้ บริษทั จึงมุ่งเน้นทีจ่ ะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน บริษทั มีการตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ด้านความพร้อมและเหมาะสม
เชิงอุปกรณ์ เชิงเทคนิค และเชิงองค์กร ในมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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นอกจากนี้ บุคลากรของบริษทั ยังได้รบั การอบรมเพื่อให้จดั การกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและด้วยความ
เคารพความเป็ นส่วนตัวของท่าน โดยหากไม่ปฏิบตั ติ าม บริษทั จะทาการลงโทษทางวินยั
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวและหน้ าที่ของท่านในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันทีท่ ร่ี ะบุขา้ งต้น ท่านสามารถขอรับประกาศความเป็ นส่วนตัว
ฉบับก่อนหน้านี้ได้โดยการติดต่อบริษทั โดยบริษทั อาจปรับปรุงเปลีย่ นแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เป็ นครัง้ คราว
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั แิ ละ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการให้บริการของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
โดยการลงประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริษทั
โปรดแจ้งให้บริษทั ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หากมี) ตลอดระยะเวลาทีค่ ง
ความสัมพันธ์กบั บริษทั เพื่อให้บริษทั สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั

เอกสารแนบท้าย
รายชื่อบริษทั ในเครือบริษทั สิ ทธิ พรแอสโซซิ เอส จํากัด
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ชื่อบริษทั
บริษทั เอส.เอ.(เชียงใหม่) จากัด

บริษทั เอส.เอ.(ขอนแก่น) จากัด

บริษทั เอส.เอ.(มาบตาพุด) จากัด

ข้อมูลสถานที่ติดต่อและวิ ธีการติ ดต่อ
ทีอ่ ยู่: 418/26-27 ถ. เชียงใหม่-ลาปาง ต.หนองป่ าครัง่ อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053-247-897-901
อีเมล: sales@sa-chiangmai.com, office@sa-chiangmai.com
ทีอ่ ยู่: 555/28 ถ. กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-238-500-1
อีเมล: sales@sa-khonkaen.com, office@sa-khonkaen.com
ทีอ่ ยู่: 333/2 หมู่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์: 033-062-124
อีเมล: sales@sa-maptaphut.com, office@sa-maptaphut.com
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