
นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy policy)

บริษทั วตีา้อินโน จาํกดั (“บริษทั” “เรา” หรือ “ของเรา”) เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านเพื�อรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา เราทราบดีวา่ท่านใหค้วามสาํคญักบัวธีิการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และส่งหรือโอน

ขอ้มูลของท่านไปยงัต่างประเทศ ซึ�งเราจะนาํขอ้มูลที�ท่านใหก้บัเรานั�นไปใชเ้พื�อมอบผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการที�ตรงกบัความ

ตอ้งการเฉพาะสาํหรับท่านอยา่งเหมาะสม บริษทัขอขอบคุณที�ท่านใหค้วามไวว้างใจของท่านและเราจะดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านดว้ยความระมดัระวงัและอยา่งสมเหตุสมผลเพื�อมอบประสบการณ์และการใหบ้ริการลกูคา้อยา่งดีที�สุดเฉพาะใหแ้ก่

ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี�  ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ใชบ้งัคบัคลอบคลุมถึงร้านคา้ปลีก เวบ็ไซต ์แอพพลิเคชั�นบน

โทรศพัทมื์อถือ ศนูยบ์ริการขอ้มูลลกูคา้ (call center) ช่องทางสื�อสงัคมออนไลน ์ช่องทางการสื�อสารทางออนไลน์ ตลอดจน

สถานที�อื�นๆ ที�ไดมี้การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อยา่งไรกต็าม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี�ควบ

คู่กบัขอ้ตกลงและเงื�อนไขสาํหรับบริการเฉพาะดงักล่าวที�ท่านใช้

ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี�  "ขอ้มูลส่วนบุคคล" หมายถึง "ขอ้มูลใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวับุคคลหรือที�ทาํใหส้ามารถ

ระบุตวับุคคลนั�นได ้ตามที�ระบุดา้นล่าง"

บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวันี� เป็นครั� งคราว ดงันั�น โปรดตรวจสอบวา่นโยบายความเป็น

ส่วนตวันี�ไดรั้บการแกไ้ขครั� งล่าสุดเมื�อใดเป็นประจาํ การเปลี�ยนแปลงใดๆ จะมีผลทนัทีเมื�อเราเผยแพร่นโยบายความเป็น

ส่วนตวัที�แกไ้ขดงักล่าวลงในเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของเรา เราจะแจง้ใหท่้านทราบหากมีการแกไ้ขหรือปรับปรุงที�มีนยั

สาํคญั ส่วนกรณีเป็นการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงที�เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของขอ้มูลที�ละเอียดอ่อนตามนโยบายความ

เป็นส่วนตวัฉบบันี�  บริษทัจะดาํเนินการเพื�อขอความยนิยอมจากท่านก่อน เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื�น

�. ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบา้งที�เราเกบ็รวบรวม

เราอาจมีการเกบ็รวบรวมหรือรับขอ้มูลประเภทดงัต่อไปนี� ซึ� งอาจรวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยออ้ม

จากท่านหรือแหล่งขอ้มูลอื�นๆ ขึ�นอยูก่บับริบทของการติดต่อสื�อสารและความสมัพนัธ์ของท่านกบัเรา รวมถึงบริการหรือ

ผลิตภณัฑที์�ท่านตอ้งการจากเรา

�.�. ขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อเตม็ เพศ อาย ุอาชีพ คุณสมบติั ตาํแหน่งงาน ตาํแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ

สญัชาติ ประเทศที�พาํนกั วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายขุองบุตร ขอ้มูลบนบตัรที�

ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน เลขประกนัสงัคม เลขหนงัสือเดินทาง เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร

ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือเอกสารระบุตวัตนที�มีลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้)



�.�. ขอ้มลูเพื�อการติดต่อ ไดแ้ก่ ที�อยูท่างไปรษณีย ์ขอ้มูลการจดัส่ง ที�อยูส่าํหรับส่งใบแจง้หนี�  หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข

โทรสาร ที�อยูอี่เมล ์ไลนไ์อดี (LINE ID) บญัชีผูใ้ช ้Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี

Twitter (Twitter ID) และบญัชีผูใ้ชใ้นเวบ็ไซตโ์ซเชียลมีเดียอื�นๆ ขอ้มลูผูติ้ดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศพัท์ ขอ้มลูการติดต่อบน

ช่องทางอื�นๆ (เช่น การติดต่อสื�อสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัท่าน)) และขอ้มลูเพื�อการติดต่ออื�นๆที�ท่านไดม้อบใหแ้ก่เรา

�.�. ขอ้มลูทางการเงิน ไดแ้ก่ ขอ้มลูบตัรเครดิต/เดบิตหรือขอ้มลูทางธนาคาร ประเภทของบตัรเครดิต วนัที�ออกบตัร/วนั

หมดอาย ุรอบบิล รายละเอียดบญัชี รายละเอียดและประวติัการชาํระเงิน ขอ้มลูของท่านที�เกี�ยวกบัรายละเอียดความเสี�ยง

สาํหรับพนัธมิตรทางธุรกิจ การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือทางเครดิตและความสามารถในการชาํระหนี�  (credit rating and

solvency) ขอ้มลูตามแบบประเมินความเสี�ยง (information in accordance with the declaration of suitability) และขอ้มลู

ทางการเงินอื�นๆ

�.�. ขอ้มลูการทาํธุรกรรม เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบัการชาํระเงินไปยงัและจากท่าน วนัที�และ/หรือเวลาที�ชาํระเงิน ยอดชาํระเงิน

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสม วนัที�และสถานที�ที�ซื�อ หมายเลขการซื�อหรือคาํสั�งซื�อ วนันดัหมายเขา้

รับบริการ ที�อยู/่วนัที�และเวลาในการรับหรือจดัส่ง ขอ้ความตอบรับของผูรั้บ ขอ้ความลงทา้ยในอีเมลข์องผูรั้บ ขอ้มลูการ

รับประกนัสินคา้ คาํร้องเรียนและขอ้เรียกร้อง ขอ้มลูการจอง ขอ้มลูการเช่า ธุรกรรม ประวติัการทาํธุรกรรม สถานที� สถานะ

ของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการทาํธุรกรรม พฤติกรรมการซื�อ และขอ้มลูอื�นๆ ของผลิตภณัฑ์

และบริการที�ท่านซื�อ

�.�. ขอ้มลูเกี�ยวกบัพฤติกรรม เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบัพฤติกรรมการซื�อของท่าน และขอ้มลูที�ไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ

บริการของเรา

�.�. ขอ้มลูการใชง้าน เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบัการคน้หาหรือใชง้านของท่านบนเวบ็ไซต ์แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชนั การใช้

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา สินคา้ในรถเขน็ รายการสินคา้ที�สนใจ บนัทึกการแจง้เตือนเกี�ยวกบัสินคา้ลดราคา การติดตาม

ร้านคา้ (Follow-shop record) เวลาที�คลิกครั� งสุดทา้ย (Timestamp of last click) และบนัทึกคาํถาม-คาํตอบ และขอ้มลูการใช้

งานอื�นๆ

�.�. ขอ้มลูทางการตลาดและการติดต่อสื�อสาร เช่น ความตอ้งการของท่านในการรับขอ้มลูทางการตลาดจากเรา และรูปแบบ

การติดต่อสื�อสารที�ตอ้งการ และขอ้มลูทางการตลาดและการติดต่อสื�อสารอื�นๆ และ/หรือ

หากท่านไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที�สามแก่เรา (เช่น ผูรั้บผลประโยชน ์ผูติ้ดต่อฉุกเฉิน บคคลที�อา้งอิง และผูอ้า้งอิง)

เช่น ชื�อ นามสกลุ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์รายไดข้องบุคคลในครอบครัว และขอ้มลูส่วนตวัและขอ้มลูเพื�อการติดต่ออื�นเพื�อ

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรอกใบสมคัรหรือทาํธุรกรรมของคุณกบัเรา กรุณาแจง้บุคคลเหล่านั�นใหท้ราบถึงนโยบายความเป็น

ส่วนตวัฉบบันี�  และ/หรือขอความยนิยอมจากบุคคลเหล่านั�น



หากจาํเป็นเพื�อเรา เราจะเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลที�ละเอียดอ่อนกต่็อเมื�อไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน

หรือในกรณีที�กฎหมายอนุญาตใหด้าํเนินการได้

เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลของผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเมื�อไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจ

ปกครองที�มีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล เท่านั�น เราจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากลกูคา้ที�เรารู้โดยแจง้

ชดัวา่อายตุ ํ�ากวา่ยี�สิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจ

ปกครองที�มีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม ในกรณีที�เราทราบวา่

เราไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใดๆ ที�อายตุ ํ�ากวา่ยี�สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

คนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองที�มีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล

เราจะดาํเนินการลบขอ้มลูดงักล่าวทนัที หรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของขอ้มลูที�เราสามารถกระทาํไดบ้นฐานทางกฎหมาย

อื�นๆ นอกเหนือจากการขอความยนิยอม

�. เหตุใดเราจึงเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน

�.�. วตัถุประสงคที์�ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน

การตลาดและการติดต่อสื�อสาร: เราเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื�อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั�น

ข่าวสาร การลดราคา ขอ้เสนอพิเศษ การโฆษณา การแจง้เตือน ข่าวสาร ขอ้มลู การตลาดและการติดต่อสื�อสารต่างๆ เกี�ยวกบั

ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากเรา ซึ� งเราไม่สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื�น

กรุณาติดต่อ ��-���-����  เพื�อจดัการความยนิยอมของท่านสาํหรับการตลาดและการติดต่อสื�อสาร สาํหรับบริษทั วตีา้อินโน

จาํกดั

�.�. วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายอื�นๆ ที�เราใชเ้พื�อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจอาศยั (�) ฐานทางสญัญาในการเขา้ทาํสญัญาหรือการปฏิบติัตามสญัญากบัท่าน (�) หนา้ที�ตามกฎหมาย เพื�อการปฏิบติั

หนา้ที�ตามกฎหมาย (�) ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (�) ประโยชนซึ์�งจาํเป็นเพื�อการ

ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (�) ประโยชนส์าธารณะ สาํหรับการดาํเนิน

ภารกิจเพื�อประโยชนส์าธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

เราอาจเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื�อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�

�) เพื�อจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ท่าน เพื�อเขา้ทาํสญัญาและจดัการความสมัพนัธ์ตามสญัญาระหวา่งเรากบัท่าน เพื�อ

สนบัสนุนและดาํเนินกิจกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริการ หรือผลิตภณัฑต่์างๆ ดงักล่าว เพื�อจดัการการจองใหส้าํเร็จ และเพื�อ

ดาํเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัการชาํระเงิน รวมถึงการตรวจสอบและการยนืยนัและยกเลิกธุรกรรม เพื�อ



ประมวลผลคาํสั�งซื�อของท่าน การจดัส่ง การรับสินคา้ และการส่งคืนสินคา้ การคืนเงินและการเปลี�ยนสินคา้หรือบริการ เพื�อ

รายงานสถานะการจดัส่งสินคา้และเพื�อดาํเนินกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ รวมถึง การรับ การจดั และการติดฉลากผลิตภณัฑ์

เพื�อตรวจสอบการรับประกนั เพื�อใหบ้ริการหลงัการขาย รวมถึง การนดัหมายบริการการบาํรุงรักษาและการอาํนวยความ

สะดวก

�) การตลาดและการติดต่อสื�อสาร: เพื�อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั�น ข่าวสาร การลดราคา ขอ้เสนอพิเศษ การโฆษณา การ

แจง้เตือน ข่าวสาร ขอ้มูล การตลาดและการติดต่อสื�อสารต่างๆ เกี�ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากเรา

�) โปรแกรมการเป็นลกูคา้อยา่งต่อเนื�อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward programs) การจบัรางวลั

การแข่งขนั กิจกรรม เพื�อใหท่้านไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเป็นลกูคา้อยา่งต่อเนื�อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสม

คะแนน การชิงโชค การจบัรางวลั การแข่งขนั เพื�อการเขา้ร่วมกิจกรรม การจดัอบรมสมัมนา และช่องทางการสื�อสารที�

เกี�ยวขอ้งต่างๆ (เช่น การส่งอีเมลแ์จง้เตือน)โดยรวมถึง การประมวลผลและจดัการการลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชง้านของท่าน การ

ลงทะเบียนรับของขวญั การลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม เพื�อการประมวลคะแนน การสะสม เพิ�ม แลกเปลี�ยน หรือไดรั้บ

คะแนน การแลกหรือจ่ายดว้ยคะแนน และการโอนคะแนน เพื�อการตรวจสอบประวติัการใชง้านทั�งทางออน

ไลนแ์ละออฟไลน ์เพื�อการมอบบตัรกาํนลั บตัรของขวญั และออกใบแจง้หนี�

�) การลงทะเบียนและการยนืยนัตวัตน เพื�อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยนืยนั ระบุและ/หรือ รับรองท่านหรือตวัตนของท่าน

�) เพื�อดูแลความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบัท่าน เพื�อติดต่อและสื�อสารกบัท่านตามที�ท่านขอหรือที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการที�ท่านไดรั้บจากเรา เพื�อจดัการในดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการลกูคา้ ไม่วา่จะเป็น คาํถาม คาํขอ ผลตอบรับ

คาํร้องเรียน ขอ้เรียกร้อง ขอ้พิพาท หรือการเยยีวยาชดใชค่้าเสียหาย เพื�อใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคและแกไ้ขปัญหาทาง

เทคนิค เพื�อประมวลผลและปรับปรุงขอ้มลูของท่าน เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละรับบริการ

�) การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวเิคราะห์ขอ้มลูตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลกูคา้

(Profiling) และการวเิคราะขอ้มลู (Data Analytics) เพื�อแนะนาํผลิตภณัฑแ์ละบริการที�ท่านอาจสนใจ ระบุความชอบของท่าน

และมอบประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัท่าน เพื�อเรียนรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกบัท่าน ผลิตภณัฑแ์ละบริการที�ท่านไดรั้บ และผลิตภณัฑ์

และการบริการอื�นๆ ที�ท่านอาจสนใจ เพื�อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านที�มีต่อผลิตภณัฑแ์ละการบริการ

เพื�อดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มลู (Data analytics) การทาํความสะอาดขอ้มลู (Data cleansing) และการวเิคราะห์ขอ้มลูตามความ

สนใจหรือพฤติกรรมของลกูคา้ (Data profiling) เพื�อทาํการคน้ควา้วจิยัทางการตลาด ทาํแบบสาํรวจ ประเมินผล พฤติกรรม

สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค การวเิคราะห์ขอ้มลูตามความสนใจหรือพฤติกรรม

(Profiling) จากการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภณัฑแ์ละประเภทของการ

บริการที�ท่านใชห้รือไดรั้บ ช่องทางที�ท่านตอ้งการไดรั้บการติดต่อ เพื�อรู้จกัท่านมากขึ�น และเพื�อยกระดบัการดาํเนินธุรกิจใหดี้

ยิ�งขึ�น ตลอดจนเพื�อปรับเปลี�ยนเนื�อหาใหต้รงกบัความพึงพอใจ เพื�อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการ

ขาย เพื�อระบุและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการที�มีอยู ่เพื�อการพฒันาคุณภาพของขอ้มลู เพื�อจุดประสงค์



ดงักล่าว เราจะเกบ็รวบรวมและเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื�อความสนใจและผลประโยชนข์องท่าน และเพื�อ

ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซึ�งไม่เกินกวา่สิทธิขั�นพื�นฐานในขอ้มลูส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  เราจะขอความยนิยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป หากจาํเป็น

�) เพื�อยกระดบัการดาํเนินธุรกิจ ผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหดี้ยิ�งขึ�น เพื�อประเมิน พฒันา จดัการและยกระดบั คน้ควา้วจิยัและ

พฒันาการใหบ้ริการ ผลิตภณัฑ ์ระบบและการดาํเนินธุรกิจใหแ้ก่ท่านและลกูคา้ของเราทั�งหมด เพื�อระบุและแกไ้ขปัญหาที�เกิด

ขึ�น เพื�อจดัทาํรายงานภาพรวมของขอ้มลูแบบไม่ระบุตวัตน และประเมินประสิทธิภาพในเรื�องผลิตภณัฑ ์สื�อดิจิทลั และแคม

เปญทางการตลาด

�) การทาํงานของเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนัมือถือ และแพลตฟอร์ม เพื�อดูแล ดาํเนินงาน ติดตาม สงัเกตการณ์ และจดัการเวบ็ไซ

ตแ์ละแพลตฟอร์มเพื�ออาํนวยความสะดวกและรับรองใหท่้านมั�นใจวา่เวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มทาํงานอยา่งราบรื�น มี

ประสิทธิภาพและปลอดภยั เพื�ออาํนวยความสะดวกท่านในการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์ม เพื�อปรับปรุงแผนงานและ

เนื�อหาของเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มใหดี้ยิ�งขึ�น

�) การบริหารจดัการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการธุรกิจ รวมถึงการจดัการระบบ

ปฎิบติัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการระบบติดต่อสื�อสาร ระบบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการตรวจสอบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการภายในดา้นธุรกิจตามขอ้ปฏิบติัภายใน นโยบาย

และกระบวนการต่างๆ

��) การปฎิบติัตามหนา้ที�ตามกฎขอ้บงัคบัและขอ้ผกูพนั เพื�อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัติแห่งกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมาย หรือคาํสั�งของหน่วยงานรัฐซึ�งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือใหค้วามร่วมมือกบัศาล ผู ้

กาํกบัดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที�บงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีที�มีเหตุผลอนัควรเชื�อไดว้า่เราตอ้งดาํเนินการดงักล่าวเพื�อ

ปฎิบติัตามกฎหมายและในกรณีที�เราจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งเคร่งครัดเพื�อปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่ง

กฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคาํสั�งของรัฐดงักล่าว โดยรวมถึง การใหบ้ริการและการจดัการเรื�องบริการการขอคืน

ภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT refund) การออกใบกาํกบัภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเตม็ การบนัทึกและติดตามการติดต่อสื�อสาร

การเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงานที�มีอาํนาจจดัเกบ็ภาษี ผูก้าํกบัดูแลดา้นบริการทางการเงิน และองคก์รและหน่วยงานรัฐอื�นๆ

ที�กาํกบัดูแล และเพื�อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกนัอาชญากรรม

��) การปกป้องผลประโยชนข์องเรา เพื�อปกป้องความมั�นคงและความเชื�อมั�นทางธุรกิจของบริษทั เพื�อใชสิ้ทธิหรือปกป้องผล

ประโยชนข์องเราที�จาํเป็นและสามารถทาํไดต้ามกฎหมาย เช่น การตรวจจบั ป้องกนั และตอบโตข้อ้เรียกร้องการทุจริต การ

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย เพื�อจดัการและป้องกนัความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นและสมบติัของ

เรา เพื�อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของเรา เพื�อตรวจจบัและป้องกนัการประพฤติที�มิชอบภายในองคก์รซึ�งรวมไป

ถึงการใชก้ลอ้งวงจรปิด เพื�อติดตามเฝ้าระวงัเหตุการณ์ เพื�อป้องกนัและรายงานความผดิทางอาญา และเพื�อปกป้องความมั�นคง

และและความเชื�อมั�นทางธุรกิจของบริษทั



��) การตรวจจบัการทุจริต เพื�อตรวจสอบตวัตนของท่าน และเพื�อดาํเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัอื�นๆ ที�

บงัคบัใช ้(เช่น เพื�อดาํเนินการตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทุจริต) ทั�งนี�  รวมไปถึงการจดั

ทาํรายชื�อผูมี้ความเสี�ยง (Sanction list checking) การตรวจสอบและทาํบนัทึกภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ระบบ และการ

ควบคุมทางธุรกิจอื�นๆ

��) การทาํธุรกรรมขององคก์ร ในกรณีที�มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองคก์ร หรือเหตุการณ์อื�นๆ ที�

ใกลเ้คียงกนั เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกอื�นๆ ไม่วา่จะรายเดียวหรือหลายราย อนัเป็นส่วนหนึ�ง

ของการทาํธุรกรรมนั�นๆ

��) ความเสี�ยง เพื�อดาํเนินการบริหารความเสี�ยง การตรวจสอบการดาํเนินงาน และการประเมินความเสี�ยง และ/หรือ

��) ชีวติ เพื�อป้องกนัหรือยบัย ั�งอนัตรายที�เกิดขึ�นต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่สามารถใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่เราเมื�อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถนาํเสนอหรือจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ

ของเราแก่ท่านได้

�. บุคคลใดที�เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยตามที�ระบุ

ดา้นล่าง ซึ� งเกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เพื�อวตัถุประสงคต์ามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี� โดยท่าน

สามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั�นเพื�อศึกษาขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัวธีิการที�บุคคลภายนอกดงักล่าว

เกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ� งท่านเองกต็กอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านั�นดว้ย

�.�. ผูใ้หบ้ริการของเรา

เราอาจวา่จา้งบริษทัอื�น ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งในการใหบ้ริการในนามของเรา หรืออาํนวยความสะดวกในการมอบผลิตภณัฑ์

และบริการใหก้บัท่าน โดยเราอาจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายซึ�งเป็นบุคคลภายนอก

ต่อไปนี�  ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง (�) ผูพ้ฒันาโครงสร้างพื�นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื�นฐานทางเทคนิค ซอฟตแ์วร์และ

เวบ็ไซต ์และผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (�) ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้ (�) ผูใ้หบ้ริการดา้นการชาํระเงิน

(�) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงานวจิยั (�) ผูใ้หบ้ริการดา้นการวเิคราะห์ขอ้มลู (�) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงานสาํรวจขอ้มลู

(�) ผูต้รวจสอบบญัชี (�) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงานดา้นการติดต่อสื�อสาร สื�อโฆษณาและการตลาด (�) ศนูยบ์ริการขอ้มลู

ลกูคา้ (call center) (10) ผูจ้ดังานและกิจกรรม (��) บริษทัตวัแทนการขาย (��) ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการติดต่อ

สื�อสาร (��) ผูใ้หบ้ริการและตวัแทนดา้นการชาํระเงิน ระบบการชาํระเงิน การยนืยนัตวัตน และการตรวจสอบและอ่านขอ้มลู

ดว้ยอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Dip Chip Service) (14) ผูใ้หบ้ริการดา้นการบริหารจดัการที�เป็นบุคคลภายนอกที�ไดรั้บการวา่จา้ง



(��) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูและบริการคลาวด ์(Cloud) (16) ผูใ้หบ้ริการดา้นการตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู

(เน็ตเบย ์และกรมการปกครอง) (��) พนกังานเดินเอกสาร (��) ผูใ้หบ้ริการดา้นการพิมพ์

ในระหวา่งการใหบ้ริการต่างๆ ดงักล่าว ผูใ้หบ้ริการอาจจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน อยา่งไรกต็าม เราจะใหข้อ้มลู

ส่วนบุคคลแก่ผูใ้หบ้ริการของเราเพียงเท่าที�จาํเป็นสาํหรับการใหบ้ริการดงักล่าวเท่านั�น และจะขอใหผู้ใ้หบ้ริการไม่ใชข้อ้มลู

ของท่านเพื�อวตัถุประสงคอื์�นแต่อยา่งใด

�.�. พนัธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจดา้นการธนาคาร การตลาด การคา้ปลีก อี-คอมเมิร์ซ

(E-commerce) คลงัสินคา้และการขนส่งโลจิสติกส์ โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็น

ลกูคา้อยา่งต่อเนื�อง (Loyalty program) และการวเิคราะห์ขอ้มลู (Data analytics) รวมถึง แพลตฟอร์มของผูข้ายหรือผูใ้ห้

บริการซึ�งเราอาจไดร่้วมกนัเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือที�ทางผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการไดเ้สนอผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บั

ท่าน ทั�งนี�  ขอ้มลูที�ส่งต่อหรือแบ่งปันกนัในลกัษณะนี�นั�นจะอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอก มิใช่ภาย

ใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี�

�.�. เวบ็ไซตต่์างๆ ในสื�อสงัคมออนไลน์

ท่านสามารถลอ็คอินเขา้สู่เวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มของเราไดโ้ดยไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอร์ม ในกรณีที�ท่านเขา้สู่ระบบ

ผา่นระบบลอ็คอินของสื�อสงัคมออนไลน ์ท่านใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้ใหเ้ราเขา้ถึงและจดัเกบ็ขอ้มลูสาธารณะที�อยูใ่น

บญัชีต่างๆ ในสื�อสงัคมออนไลนข์องท่าน (เช่น Facebook Google หรือ Instagram) รวมไปถึงขอ้มลูอื�นๆ ที�ปรากฏขึ�นระหวา่ง

การใชร้ะบบลอ็คอินผา่นสื�อสงัคมออนไลนด์งักล่าว นอกจากนี�  เราอาจส่งอีเมลข์องท่านไปยงัสื�อสงัคมออนไลน ์เพื�อเป็นการ

ระบุตวัตนวา่ท่านเป็นสมาชิกของบรรดาสื�อสงัคมออนไลนที์�เกี�ยวขอ้งหรือไม่ และเพื�อเป็นการลงโฆษณาที�เหมาะสมกบั

ความชอบและที�เกี�ยวขอ้งบนบญัชีสื�อสงัคมออนไลนข์องท่าน ตามความเหมาะสม

เรายงัร่วมมือกบับุคคลภายนอกอื�นๆ ซึ�งจะทาํใหท่้านสามารถเขา้รับบริการหรือเขา้ร่วมรับขอ้เสนอโปรโมชั�นของบุคคล

ภายนอกอื�นๆ เหล่านั�นได ้ยกตวัอยา่งเช่น สาํหรับบางบริษทั ท่านสามารถใชเ้ลขโปรแกรมการเป็นลกูคา้อยา่งต่อเนื�อง

(Loyalty program number) ของท่าน หรือลอ็คอินเขา้สู่ระบบออนไลนข์องท่าน เพื�อรับหรือสมคัรบริการของบริษทันั�นๆ ได้

นอกจากนี�  ท่านสามารถเชื�อมบญัชีสื�อสงัคมออนไลนข์องท่านกบับญัชีบริการออนไลนข์องท่านได ้หรือเขา้สู่ระบบของบญัชี

บริการออนไลนข์องท่านจากบญัชีสื�อสงัคมออนไลนข์องท่าน ทั�งนี�  เมื�อท่านสมคัรบริการต่างๆ ดงักล่าวนั�น เราจะแบ่งปัน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกที�ท่านไดท้าํการสมคัรบริการไว ้หากท่านไม่ประสงคที์�จะแบ่งปันขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านดว้ยวธีิการนี�  โปรดอยา่ใหเ้ลขโปรแกรมการเป็นลกูคา้อยา่งต่อเนื�อง (Loyalty program number) หรือหมายเลข

โปรแกรมสะสมคะแนน (Reward program number) ของท่านแก่บุคคลภายนอก และอยา่สมคัรรับขอ้เสนอโปรโมชั�นโดยใช้

บญัชีบริการออนไลนข์องท่าน รวมทั�งอยา่เชื�อมต่อบญัชีบริการออนไลนข์องท่านเขา้กบับญัชีที�ใหบ้ริการโดยบุคคลภายนอก



ขอ้มูลที�ส่งต่อหรือแบ่งปันกนัในลกัษณะนี�นั�นจะอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใตน้โยบาย

ความเป็นส่วนตวัฉบบันี�

�.�. บุคคลภายนอกตามที�กฎหมายกาํหนด

ในบางกรณี เราอาจจะจาํเป็นที�จะตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื�อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั

ซึ�งรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานที�บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื�นๆ ในกรณีที�เรา

เชื�อวา่จาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที�ตามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรือเพื�อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของ

บุคคลอื�น หรือเพื�อความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื�อตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเกี�ยวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความ

มั�นคงหรือความปลอดภยั

�.�. ที�ปรึกษาดา้นต่างๆ

ที�ปรึกษาดา้นต่างๆ นั�นรวมถึงทนายความ ผูเ้ชี�ยวชาญทางเทคนิคและผูต้รวจสอบบญัชีที�ช่วยในการประกอบธุรกิจ การ

ดาํเนินคดี หรือจดัการเกี�ยวกบัขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย

�. การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอ่ร์ที�อยูใ่นต่างประเทศซึ�งประเทศปลายทาง

อาจมี หรืออาจไม่มีระดบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที�เท่าเทียมกนั ทั�งนี�  เราจะดาํเนินการตามขั�นตอนและมาตรการต่างๆ

เพื�อทาํใหท่้านมั�นใจไดว้า่การโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะโอนอยา่งปลอดภยัและบุคคลที�รับโอนขอ้มลูนั�นมีระดบัการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที�เหมาะสมหรือกรณีอื�นๆ ตามที�กฎหมายกาํหนด และเราจะขอความยนิยอมจากท่านเพื�อการโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศหากจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามที�กฎหมายกาํหนด

�. ระยะเวลาในการที�เราเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที�จาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผล เพื�อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์�เราได้

รับขอ้มูลส่วนบุคคลนั�นมา และเพื�อปฏิบติัตามภาระหนา้ที�ทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งไรกต็าม เราอาจเกบ็ขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่านนานขึ�นหากจาํเป็นตามกฎหมายที�ใชบ้งัคบั

�. ความปลอดภยัของขอ้มลู

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน บริษทัจึงพยายามอยา่งยิ�งที�จะ

ปกป้องขอ้มลูของท่านดว้ยการกาํหนดใหมี้มาตรการในการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอยา่ง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื�อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ทาํลาย ใช ้แปลง แกไ้ข



เปิดเผย หรือทาํลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษทัจะตรวจสอบวธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล

พื�นที�ในการจดัเกบ็ขอ้มลูและดาํเนินการตามหลกัปฏิบติัในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภยัทางกายภาพ ให้

เป็นไปตามที�กาํหนดในนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมั�นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั

�. คุกกี�และวธีิการใชคุ้กกี�

เมื�อท่านเยี�ยมชมเวบ็ไซตข์องเรา เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูบางประการโดยอตัโนมติัจากท่านผา่นการใชคุ้กกี�

คุกกี�  คือ ขอ้มลูขนาดเลก็หรือขอ้ความที�ออกใหก้บัคอมพิวเตอร์ของท่านเมื�อท่านเยี�ยมชมเวบ็ไซต ์และใชเ้พื�อจดัเกบ็หรือ

ติดตามขอ้มลูเกี�ยวกบัการใชเ้วบ็ไซตข์องท่านและนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจดัการเวบ็

ไซต ์ติดตามการเคลื�อนไหวการใชเ้วบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้ริการ หรือเพื�อจดจาํการตั�งค่าของผูใ้ชบ้ริการ ทั�งนี�  คุกกี�บางประเภทนั�น

จาํเป็นเป็นอยา่งมาก มิฉะนั�นหนา้เวบ็ไซตอ์าจจะไม่สามารถใชก้ารไดอ้ยา่งเหมาะสม และคุกกี�ประเภทอื�นๆ นั�นอนุญาตใหเ้รา

ปรับปรุงประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเนื�อหาตามความตอ้งการของท่าน และทาํใหป้ฏิสมัพนัธ์ของท่านกบัเวบ็

ไซตส์ะดวกมากขึ�น เนื�องจากคุกกี�จะจดจาํชื�อผูใ้ช ้(ในวธีิการที�ปลอดภยั) รวมทั�งจดจาํการตั�งค่าทางภาษาของท่าน

อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะใหท่้านเป็นคนตดัสินใจวา่จะยอมรับคุกกี�หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบลอ็คการ

ติดตามโดยคุกกี�  อาจกระทบประสบการณ์ผูใ้ชข้องท่าน และหากปราศจากคุกกี�  ความสามารถของท่านในการใชง้านลกัษณะ

หรือพื�นที�ทั�งหมดหรือบางส่วนของเวบ็ไซตอ์าจถกูจาํกดั

นอกจากนี�  บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกกี�ผา่นเวบ็ไซตข์องเราเพื�อมอบโฆษณาที�เกี�ยวขอ้งกบัความสนใจของท่านตาม

กิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี�อาจเกบ็รวบรวมประวติัการเบราวซ์ของท่านหรือขอ้มลูอื�นเพื�อใหท้ราบวา่

ท่านเขา้ถึงเวบ็ไซตอ์ยา่งไร และเพจที�ท่านเยี�ยมชมหลงัจากที�ออกจากเวบ็ไซตข์องเราขอ้มลูที�รวมรวมผา่นตวักลางอตัโนมติั

เหล่านี�อาจมีความเกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลที�ท่านไดใ้หไ้วก่้อนหนา้นี�บนเวบ็ไซตข์องเรา

�. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิตามที�ระบุไวด้งัต่อไปนี�

�) การเขา้ถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลที�เราเกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยเกี�ยวกบัท่าน

ทั�งนี�  เพื�อความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน เราอาจขอใหท่้านพิสูจนต์วัตนของท่านก่อนจะใหข้อ้มลูตามที�ท่านขอ

�) การแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง: ท่านอาจมีสิทธิขอใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลที�เราไดเ้กบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยเกี�ยว

กบัท่าน ให ้ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ



�) การโอนยา้ยขอ้มูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มลูส่วนบุคคลที�เรามีเกี�ยวกบัท่านในรูปแบบที�มีการจดัระเบียบแลว้และ

สามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และเพื�อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื�น โดยตอ้งเป็น

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านไดใ้หก้บัเรา และ (ข) กรณีที�เราไดรั้บความยนิยอมจากท่านในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

หรือเพื�อปฏิบติัตามสญัญาที�เรามีกบัท่าน

�) การคดัคา้น: ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคดัคา้นการตลาด

แบบตรง

�) การขอใหร้ะงบัการใช:้ ท่านอาจมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

�) การถอนความยนิยอม: สาํหรับวตัถุประสงคที์�ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมใหเ้ราเกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่าน ท่านมีสิทธิที�จะถอนความยนิยอมของท่าน ณ เวลาใด กไ็ด้

�) การลบหรือทาํลายขอ้มลู: ท่านอาจมีสิทธิขอใหเ้ราดาํเนินการลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านที�เราเกบ็

รวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มลูที�ไม่สามารถระบุตวับุคคลที�เป็นเจา้ของขอ้มลู เวน้เสียแต่วา่ การเกบ็รักษาขอ้มลูดงักล่าว

ของเรานั�นเป็นไปเพื�อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื�อก่อตั�งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื�อการใช ้หรือการปกป้องสิทธิเรียก

ร้องตามกฎหมาย

�) การยื�นเรื�องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื�นเรื�องร้องเรียนไปยงัหน่วยงานที�มีอาํนาจในกรณีที�ท่านเชื�อวา่การเกบ็รวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเรานั�นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูที�บงัคบัใช้

�. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงคที์�จะใชสิ้ทธิของท่านที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี� โปรดติดต่อเราหรือเจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเรา

บริษทั วตีา้อินโน จาํกดั

อาคารญาดา ชั�น � (หอ้ง���) เลขที� �� ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ �����

Email: contact@vitainno.co.th

Phone: 02-066-3655

Hotline: 097-174-0216, 061-625-3559
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