นโยบายความเป็ นส่ วนตัว (Privacy policy)
บริ ษทั วีตา้ อินโน จำกัด (“บริ ษทั ” “เรา” หรื อ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา เราทราบดีวา่ ท่านให้ความสำคัญกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และส่ งหรื อโอน
ข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ท่านให้กบั เรานั้นไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริ การที่ตรงกับความ
ต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสม บริ ษทั ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจของท่านและเราจะดูแลข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์และการให้บริ การลูกค้าอย่างดีที่สุดเฉพาะให้แก่
ท่าน
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") ใช้บงั คับคลอบคลุมถึงร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ บน
โทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่ อสารทางออนไลน์ ตลอดจน
สถานที่อื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุ ณาอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ควบ
คู่กบั ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริ การเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้
ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่ วนบุคคล" หมายถึง "ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรื อที่ท ำให้สามารถ
ระบุตวั บุคคลนั้นได้ ตามที่ระบุดา้ นล่าง"
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุ ดเมื่อใดเป็ นประจำ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่ นโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรื อปรับปรุ งที่มีนยั
สำคัญ ส่ วนกรณี เป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็ นการลิดรอนสิ ทธิของท่านในส่ วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความ
เป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ บริ ษทั จะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมายกำหนดเป็ นอย่างอื่น
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรื อรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซ่ ึงอาจรวมไปถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยตรงหรื อโดยอ้อม
จากท่านหรื อแหล่งข้อมูลอื่นๆ ขึ้นอยูก่ บั บริ บทของการติดต่อสื่ อสารและความสัมพันธ์ของท่านกับเรา รวมถึงบริ การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเรา
1.1. ข้อมูลส่ วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ตำแหน่งหรื อฐานะ ประเภทธุรกิจ
สัญชาติ ประเทศที่พ ำนัก วันเกิด สถานภาพทางการสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายุของบุตร ข้อมูลบนบัตรที่
ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บตั รประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสื อเดินทาง เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรื อเอกสารระบุตวั ตนที่มีลกั ษณะเดียวกัน เป็ นต้น)

1.2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยูท่ างไปรษณี ย ์ ข้อมูลการจัดส่ ง ที่อยูส่ ำหรับส่ งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร ที่อยูอ่ ีเมล์ ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผใู ้ ช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี
Twitter (Twitter ID) และบัญชีผใู ้ ช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ข้อมูลผูต้ ิดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อบน
ช่องทางอื่นๆ (เช่น การติดต่อสื่ อสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับท่าน)) และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆที่ท่านได้มอบให้แก่เรา
1.3. ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรื อข้อมูลทางธนาคาร ประเภทของบัตรเครดิต วันที่ออกบัตร/วัน
หมดอายุ รอบบิล รายละเอียดบัญชี รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับรายละเอียดความเสี่ ยง
สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ (credit rating and
solvency) ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ ยง (information in accordance with the declaration of suitability) และข้อมูล
ทางการเงินอื่นๆ
1.4. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรื อเวลาที่ช ำระเงิน ยอดชำระเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสม วันที่และสถานที่ที่ซ้ือ หมายเลขการซื้อหรื อคำสัง่ ซื้อ วันนัดหมายเข้า
รับบริ การ ที่อยู/่ วันที่และเวลาในการรับหรื อจัดส่ ง ข้อความตอบรับของผูร้ ับ ข้อความลงท้ายในอีเมล์ของผูร้ ับ ข้อมูลการ
รับประกันสิ นค้า คำร้องเรี ยนและข้อเรี ยกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม สถานที่ สถานะ
ของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการทำธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
และบริ การที่ท่านซื้อ
1.5. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริ การของเรา
1.6. ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรื อใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา สิ นค้าในรถเข็น รายการสิ นค้าที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ นค้าลดราคา การติดตาม
ร้านค้า (Follow-shop record) เวลาที่คลิกครั้งสุ ดท้าย (Timestamp of last click) และบันทึกคำถาม-คำตอบ และข้อมูลการใช้
งานอื่นๆ
1.7. ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่ อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา และรู ปแบบ
การติดต่อสื่ อสารที่ตอ้ งการ และข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่ อสารอื่นๆ และ/หรื อ
หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น ผูร้ ับผลประโยชน์ ผูต้ ิดต่อฉุกเฉิ น บคคลที่อา้ งอิง และผูอ้ า้ งอิง)
เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ของบุคคลในครอบครัว และข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นเพื่อ
ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น กรอกใบสมัครหรื อทำธุรกรรมของคุณกับเรา กรุ ณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวฉบับนี้ และ/หรื อขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น

หากจำเป็ นเพื่อเรา เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
หรื อในกรณี ที่กฎหมายอนุญาตให้ด ำเนินการได้
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อ ำนาจ
ปกครองที่มีอ ำนาจกระทำการแทนผูเ้ ยาว์ ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู ้โดยแจ้ง
ชัดว่าอายุต ่ำกว่ายีส่ ิ บปี หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อ ำนาจ
ปกครองที่มีอ ำนาจกระทำการแทนผูเ้ ยาว์ ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล ในกรณี ที่จ ำเป็ นต้องได้รับความยินยอม ในกรณี ที่เราทราบว่า
เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใดๆ ที่อายุต ่ำกว่ายีส่ ิ บปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ
คนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อ ำนาจปกครองที่มีอ ำนาจกระทำการแทนผูเ้ ยาว์ ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล
เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรื อประมวลผลเฉพาะในส่ วนของข้อมูลที่เราสามารถกระทำได้บนฐานทางกฎหมาย
อื่นๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
2.1. วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากท่าน
การตลาดและการติดต่อสื่ อสาร: เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อมอบสิ ทธิพิเศษและโปรโมชัน่
ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่ อสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การจากเรา ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น
กรุ ณาติดต่อ 02-066-3655 เพื่อจัดการความยินยอมของท่านสำหรับการตลาดและการติดต่อสื่ อสาร สำหรับบริ ษทั วีตา้ อินโน
จำกัด
2.2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
เราอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (2) หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซ่ ึงจำเป็ นเพื่อการ
ป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล และ/หรื อ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ท่าน เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน เพื่อ
สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจัดการการจองให้สำเร็ จ และเพื่อ
ดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริ การที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุรกรรม เพื่อ

ประมวลผลคำสัง่ ซื้อของท่าน การจัดส่ ง การรับสิ นค้า และการส่ งคืนสิ นค้า การคืนเงินและการเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อ
รายงานสถานะการจัดส่ งสิ นค้าและเพื่อดำเนินกิจกรรมภายในคลังสิ นค้า รวมถึง การรับ การจัด และการติดฉลากผลิตภัณฑ์
เพื่อตรวจสอบการรับประกัน เพื่อให้บริ การหลังการขาย รวมถึง การนัดหมายบริ การการบำรุ งรักษาและการอำนวยความ
สะดวก
2) การตลาดและการติดต่อสื่ อสาร: เพื่อมอบสิ ทธิพิเศษและโปรโมชัน่ ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การ
แจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่ อสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การจากเรา
3) โปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward programs) การจับรางวัล
การแข่งขัน กิจกรรม เพื่อให้ท่านได้เข้าร่ วมโปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสม
คะแนน การชิงโชค การจับรางวัล การแข่งขัน เพื่อการเข้าร่ วมกิจกรรม การจัดอบรมสัมมนา และช่องทางการสื่ อสารที่
เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น การส่ งอีเมล์แจ้งเตือน)โดยรวมถึง การประมวลผลและจัดการการลงทะเบียนบัญชีผใู ้ ช้งานของท่าน การ
ลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อการประมวลคะแนน การสะสม เพิ่ม แลกเปลี่ยน หรื อได้รับ
คะแนน การแลกหรื อจ่ายด้วยคะแนน และการโอนคะแนน เพื่อการตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งทางออน
ไลน์และออฟไลน์ เพื่อการมอบบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และออกใบแจ้งหนี้
4) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยัน ระบุและ/หรื อ รับรองท่านหรื อตัวตนของท่าน
5) เพื่อดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน เพื่อติดต่อและสื่ อสารกับท่านตามที่ท่านขอหรื อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการ
บริ การที่ท่านได้รับจากเรา เพื่อจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ น คำถาม คำขอ ผลตอบรับ
คำร้องเรี ยน ข้อเรี ยกร้อง ข้อพิพาท หรื อการเยียวยาชดใช้ค่าเสี ยหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุ งข้อมูลของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริ การ
6) การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความสนใจหรื อพฤติกรรมของลูกค้า
(Profiling) และการวิเคราะข้อมูล (Data Analytics) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านอาจสนใจ ระบุความชอบของท่าน
และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์
และการบริ การอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ เพื่อประเมินความความสนใจหรื อพฤติกรรมของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริ การ
เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analytics) การทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความ
สนใจหรื อพฤติกรรมของลูกค้า (Data profiling) เพื่อทำการค้นคว้าวิจยั ทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม
สถิติและการแบ่งประเภท รู ปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริ โภค การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความสนใจหรื อพฤติกรรม
(Profiling) จากการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภัณฑ์และประเภทของการ
บริ การที่ท่านใช้หรื อได้รับ ช่องทางที่ท่านต้องการได้รับการติดต่อ เพื่อรู ้จกั ท่านมากขึ้น และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดี
ยิง่ ขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความพึงพอใจ เพื่อพิจารณาความมีประสิ ทธิภาพของแคมเปญส่ งเสริ มการ
ขาย เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล เพื่อจุดประสงค์

ดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมและเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งไม่เกินกว่าสิ ทธิข้นั พื้นฐานในข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็ นคราว ๆ ไป หากจำเป็ น
7) เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจยั และ
พัฒนาการให้บริ การ ผลิตภัณฑ์ ระบบและการดำเนินธุรกิจให้แก่ท่านและลูกค้าของเราทั้งหมด เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้น เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุตวั ตน และประเมินประสิ ทธิภาพในเรื่ องผลิตภัณฑ์ สื่ อดิจิทลั และแคม
เปญทางการตลาด
8) การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซ
ต์และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมัน่ ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่ น มี
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุ งแผนงานและ
เนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียงิ่ ขึ้น
9) การบริ หารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการธุรกิจ รวมถึงการจัดการระบบ
ปฎิบตั ิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่ อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบตั ิภายใน นโยบาย
และกระบวนการต่างๆ
10) การปฎิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อดำเนินการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติติแห่งกฎหมาย กระบวนการ
ทางกฎหมาย หรื อคำสัง่ ของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรื อให้ความร่ วมมือกับศาล ผู ้
กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ในกรณี ที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้วา่ เราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อ
ปฎิบตั ิตามกฎหมายและในกรณี ที่เราจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างเคร่ งครัดเพื่อปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรื อคำสัง่ ของรัฐดังกล่าว โดยรวมถึง การให้บริ การและการจัดการเรื่ องบริ การการขอคืน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT refund) การออกใบกำกับภาษี หรื อออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็ม การบันทึกและติดตามการติดต่อสื่ อสาร
การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอ ำนาจจัดเก็บภาษี ผูก้ ำกับดูแลด้านบริ การทางการเงิน และองค์กรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ
ที่ก ำกับดูแล และเพื่อการสื บสวนสอบสวนหรื อป้ องกันอาชญากรรม
11) การปกป้ องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้ องความมัน่ คงและความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจของบริ ษทั เพื่อใช้สิทธิหรื อปกป้ องผล
ประโยชน์ของเราที่จ ำเป็ นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้ องกัน และตอบโต้ขอ้ เรี ยกร้องการทุจริ ต การ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้ องกันความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของ
เรา เพื่อการปฏิบตั ิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจจับและป้ องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไป
ถึงการใช้กล้องวงจรปิ ด เพื่อติดตามเฝ้ าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้ องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้ องความมัน่ คง
และและความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจของบริ ษทั

12) การตรวจจับการทุจริ ต เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่
บังคับใช้ (เช่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้ องกันการทุจริ ต) ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัด
ทำรายชื่อผูม้ ีความเสี่ ยง (Sanction list checking) การตรวจสอบและทำบันทึกภายใน การจัดการทรัพย์สิน ระบบ และการ
ควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ
13) การทำธุรกรรมขององค์กร ในกรณี ที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรื อเหตุการณ์อื่นๆ ที่
ใกล้เคียงกัน เราอาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่วา่ จะรายเดียวหรื อหลายราย อันเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการทำธุรกรรมนั้นๆ
14) ความเสี่ ยง เพื่อดำเนินการบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบการดําเนินงาน และการประเมินความเสี่ ยง และ/หรื อ
15) ชีวติ เพื่อป้ องกันหรื อยับยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
หากท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถนำเสนอหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ของเราแก่ท่านได้

3. บุคคลใดที่เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้
เราอาจเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกภายในประเทศไทยหรื อนอกประเทศไทยตามที่ระบุ
ด้านล่าง ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โดยท่าน
สามารถอ่านนโยบายส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าว
เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวเหล่านั้นด้วย
3.1. ผูใ้ ห้บริ การของเรา
เราอาจว่าจ้างบริ ษทั อื่น ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้างในการให้บริ การในนามของเรา หรื ออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์
และบริ การให้กบั ท่าน โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังผูใ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั จำหน่ายซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง (1) ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และ
เว็บไซต์ และผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์และคลังสิ นค้า (3) ผูใ้ ห้บริ การด้านการชำระเงิน
(4) บริ ษทั ตัวแทนหรื อหน่วยงานวิจยั (5) ผูใ้ ห้บริ การด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล (6) บริ ษทั ตัวแทนหรื อหน่วยงานสำรวจข้อมูล
(7) ผูต้ รวจสอบบัญชี (8) บริ ษทั ตัวแทนหรื อหน่วยงานด้านการติดต่อสื่ อสาร สื่ อโฆษณาและการตลาด (9) ศูนย์บริ การข้อมูล
ลูกค้า (call center) (10) ผูจ้ ดั งานและกิจกรรม (11) บริ ษทั ตัวแทนการขาย (12) ผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคมและการติดต่อ
สื่ อสาร (13) ผูใ้ ห้บริ การและตัวแทนด้านการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การยืนยันตัวตน และการตรวจสอบและอ่านข้อมูล
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip Service) (14) ผูใ้ ห้บริ การด้านการบริ หารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง

(15) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริ การคลาวด์ (Cloud) (16) ผูใ้ ห้บริ การด้านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
(เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง) (17) พนักงานเดินเอกสาร (18) ผูใ้ ห้บริ การด้านการพิมพ์
ในระหว่างการให้บริ การต่างๆ ดังกล่าว ผูใ้ ห้บริ การอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะให้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลแก่ผใู ้ ห้บริ การของเราเพียงเท่าที่จ ำเป็ นสำหรับการให้บริ การดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผใู ้ ห้บริ การไม่ใช้ขอ้ มูล
ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด
3.2. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
เราอาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจด้านการธนาคาร การตลาด การค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ
(E-commerce) คลังสิ นค้าและการขนส่ งโลจิสติกส์ โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็ น
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty program) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analytics) รวมถึง แพลตฟอร์มของผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้
บริ การซึ่งเราอาจได้ร่วมกันเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อที่ทางผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การได้เสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้กบั
ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งต่อหรื อแบ่งปันกันในลักษณะนี้น้ นั จะอยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภาย
ใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
3.3. เว็บไซต์ต่างๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์
ท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ในกรณี ที่ท่านเข้าสู่ระบบ
ผ่านระบบล็อคอินของสื่ อสังคมออนไลน์ ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะที่อยูใ่ น
บัญชีต่างๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น Facebook Google หรื อ Instagram) รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่าง
การใช้ระบบล็อคอินผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ดงั กล่าว นอกจากนี้ เราอาจส่ งอีเมล์ของท่านไปยังสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็ นการ
ระบุตวั ตนว่าท่านเป็ นสมาชิกของบรรดาสื่ อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ และเพื่อเป็ นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับ
ความชอบและที่เกี่ยวข้องบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ตามความเหมาะสม
เรายังร่ วมมือกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้ารับบริ การหรื อเข้าร่ วมรับข้อเสนอโปรโมชัน่ ของบุคคล
ภายนอกอื่นๆ เหล่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น สำหรับบางบริ ษทั ท่านสามารถใช้เลขโปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
(Loyalty program number) ของท่าน หรื อล็อคอินเข้าสู่ระบบออนไลน์ของท่าน เพื่อรับหรื อสมัครบริ การของบริ ษทั นั้นๆ ได้
นอกจากนี้ ท่านสามารถเชื่อมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริ การออนไลน์ของท่านได้ หรื อเข้าสู่ระบบของบัญชี
บริ การออนไลน์ของท่านจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครบริ การต่างๆ ดังกล่าวนั้น เราจะแบ่งปัน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่ท่านได้ท ำการสมัครบริ การไว้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านด้วยวิธีการนี้ โปรดอย่าให้เลขโปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty program number) หรื อหมายเลข
โปรแกรมสะสมคะแนน (Reward program number) ของท่านแก่บุคคลภายนอก และอย่าสมัครรับข้อเสนอโปรโมชัน่ โดยใช้
บัญชีบริ การออนไลน์ของท่าน รวมทั้งอย่าเชื่อมต่อบัญชีบริ การออนไลน์ของท่านเข้ากับบัญชีที่ให้บริ การโดยบุคคลภายนอก

ข้อมูลที่ส่งต่อหรื อแบ่งปันกันในลักษณะนี้น้ นั จะอยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
3.4. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด
ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎข้อบังคับ
ซึ่งรวมถึง การปฏิบตั ิตามหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรื อบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณี ที่เรา
เชื่อว่าจำเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรื อเพื่อการปกป้ องสิ ทธิของเรา สิ ทธิของ
บุคคลอื่น หรื อเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรื อเพื่อตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริ ต หรื อด้านความ
มัน่ คงหรื อความปลอดภัย
3.5. ที่ปรึ กษาด้านต่างๆ
ที่ปรึ กษาด้านต่างๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิคและผูต้ รวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การ
ดำเนินคดี หรื อจัดการเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย
4. การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรื อเซิร์ฟเว่อร์ที่อยูใ่ นต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทาง
อาจมี หรื ออาจไม่มีระดับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ
เพื่อทำให้ท่านมัน่ ใจได้วา่ การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสมหรื อกรณี อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็ นต้องปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ ำเป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้
รับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็ นตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ

6. ความปลอดภัยของข้อมูล
บริ ษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน บริ ษทั จึงพยายามอย่างยิง่ ที่จะ
ปกป้ องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข

เปิ ดเผย หรื อทำลายโดยไม่มีสิทธิหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริ ษทั จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบตั ิในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้
เป็ นไปตามที่ก ำหนดในนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั

7. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้
เมื่อท่านเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้
คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรื อข้อความที่ออกให้กบั คอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยีย่ มชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรื อ
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริ หารจัดการเว็บ
ไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อเพื่อจดจำการตั้งค่าของผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้น
จำเป็ นเป็ นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้เรา
ปรับปรุ งประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสมั พันธ์ของท่านกับเว็บ
ไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผูใ้ ช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน
อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็ นคนตัดสิ นใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรื อไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรื อบล็อคการ
ติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผใู ้ ช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะ
หรื อพื้นที่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด
นอกจากนี้ บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกกี้ผา่ นเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตาม
กิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรื อข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่า
ท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยีย่ มชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวมรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติ
เหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา

8. สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
1) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรื อขอรับสำเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับท่าน
ทั้งนี้ เพื่อความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนจะให้ขอ้ มูลตามที่ท่านขอ
2) การแก้ไขให้ถกู ต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยเกี่ยว
กับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรู ปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและ
สามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่ งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็ น
(ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้กบั เรา และ (ข) กรณี ที่เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาที่เรามีกบั ท่าน
4) การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาด
แบบตรง
5) การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านในบางกรณี
6) การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
7) การลบหรื อทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรื อทำลาย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านที่เราเก็บ
รวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูล เว้นเสี ยแต่วา่ การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
ของเรานั้นเป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรื อการปกป้ องสิ ทธิเรี ยก
ร้องตามกฎหมาย
8) การยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน: ท่านอาจมีสิทธิยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่มีอ ำนาจในกรณี ที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่บงั คับใช้

9. รายละเอียดการติดต่อเรา
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเรา
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