
บรษัิท เวล เนส แอท โฮม จาํกดั  ( “บรษัิท” ) เป็นบรษัิทนาํเขา้และจดัจาํหน่ายอปุกรณค์อมพิวเตอร ์และผูใ้หบ้รกิารเกียวกบั

โครงสรา้งพืนฐานดา้นเทคโนโลยีชนันาํของประเทศไทย บรษัิทยึดมนัการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ทงัเคารพและปฏิบติั

ตามกฎหมายทีบงัคบัใช ้และตระหนกัถึงการไดร้บัความไวว้างใจจากท่านทีใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิท 

                                        บรษัิทเขา้ใจดีวา่ท่านตอ้งการ ความปลอดภยั ในการเก็บรกัษา ขอ้มลูสว่นบคุคล ของท่าน ดงันนั 

บรษัิทจงึใหค้วามสาํคญัดา้นการเคารพสิทธิในความเป็นสว่นตวัของท่านและการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล

ของท่าน โดยไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑต์า่งๆ ในการดาํเนินงานของบรษัิทดว้ยมาตรการทีเขม้งวดในการ

รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล เพือใหท้่านไดม้นัใจว่า ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีบรษัิทไดร้บั จะถกูนาํไปใชต้รง

ตามความตอ้งการของท่านและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

                                        นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

                                        นโยบายฉบบันีใชเ้พือแจง้ใหท้่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงคแ์ละ

รายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านทีเกียวขอ้งกบั

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีท่านใหไ้วก้บับรษัิท บางมด เอ็นเตอรไ์พรส์ จาํกดั ทงัทางตรง และทางออ้ม 

                                        การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

                                        “ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูเกียวกบับคุคล ซงึทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลนนัไดไ้ม่วา่

ทางตรงหรอืทางออ้ม บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีบรษัิทไดร้บัโดยทางตรงหรือทางออ้ม ดว้ยวิธีดงัตอ่ไปนี 

 

                                        ขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่านใหไ้วแ้ก่บรษัิทโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรอืมีอยู่กบับรษัิท ทงัทีเกิดจากการ

ลงทะเบียน ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิาร ติดตอ่ เยียมชม คน้หา ผ่านช่องทางดิจิทลั สือสงัคมออนไลน ์เว็บไซต ์สาํนกังาน

บรษัิท Call Center หรอืช่องทางอืนใด 

                                        ขอ้มลูสว่นบคุคลทีบรษัิทไดร้บัหรอืเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอืนซงึไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงาน

ของรฐั พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู บรษัิทจดัหางานหรอืเว็บไซตอ์ืนๆ เป็นตน้ ซงึบรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่ง

อืนตอ่เมือไดร้บัความยินยอมจากท่านตามทีกฎหมายกาํหนด เวน้แตบ่รษัิทมีความจาํเป็นตามกรณีทีกฎหมายอนญุาต 

                                        ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีบรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย อนัประกอบดว้ย 

                                        ขอ้มลูสว่นตวัทีสามาระบตุวัตนได ้เช่น ชือ นามสกลุ อาย ุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี สาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนอนงึ ขอ้มลูสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนจะถกูเก็บรวมรวบ ใช ้และ/หรอืเปิดเผยในบางกรณีทีจาํเป็น

เทา่นนั เช่น ใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการจดทะเบียนโดเมนประเภท .th การยืนยนัตวัตนสาํหรบัลกูคา้ทีใชบ้รกิาร Dedicated 

Server เพือดาํเนินการตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง หรอืใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสมคัรงาน) 



                                        ขอ้มลูการติดตอ่ เช่น ทีอยู่อาศยั หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ไอดีเฟซบุ๊ก ช่องทางและเวลาทีตอ้งการ

ใหติ้ดตอ่ 

                                        ขอ้มลูการทาํงาน เช่น ชือบรษัิท ทีอยู่บรษัิท หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของบรษัิท 

                                        ขอ้มลูการทาํธุรกรรม เช่น ช่องทางการชาํระเงิน สลิปการโอนเงิน การทาํธุรกรรมเกียวกบัการสงัซือ

และ/หรอืการใชผ้ลิตณฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิท 

                                        ขอ้มลูอปุกรณห์รอืเครอืงมือ เช่น หมายเลขไอพี MAC Address Cookie ID 

                                        การจราจรทางคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มลูการใชง้านเว็บไซต ์ผลิภณัฑแ์ละ/หรอื

บรกิารของบรษัิท เช่น 

                                        หมายเลขไอพ ี

                                        ประเภทและภาษาของเบราวเ์ซอรท์ีใชใ้นการเขา้ถึง 

                                        ทีตงั (ประเทศ) ทีใชใ้นการเขา้ถึง 

                                        ระบบปฏิบติัการ 

                                        ผูใ้หบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต 

                                        หนา้เว็บทีเขา้เยียมชม 

                                        วนัที/เวลาทีเยียมชม 

                                        เว็บไซตท์ีอา้งถึงเว็บของบรษัิท 

                                        ขอ้มลูอืนๆ เช่น เสียง ภาพนิง ภาพเคลือนไหว และขอ้มลูอืนใดทีถือวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลภายใต้

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

                                        วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม การใช ้ประมวลผล และ/หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

                                        บรษัิทจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านและอาจนาํมาประมวลผล เพือประโยชน์

ของท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิาร ตลอดจนเพือปฏิบติัตามกฎหมายใดๆ ทีบรษัิทและ/หรอืท่านตอ้งปฏิบติัตาม และ

เพือวตัถปุระสงคอ์ืนใดตามทีระบใุนนโยบายฉบบันี ดงันี 

 



                                        เพือใหท้่านสามารถใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิทไดต้ามความประสงคซ์งึท่านเป็น

คูส่ญัญาอยู่กบับรษัิท หรอืเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารของบรษัิท 

                                        เพือการแกไ้ข ปรบัปรุงประสิทธิภาพ การทาํงานของเว็บไซต ์การจดัทาํแผนการตลาด วิเคราะห์

ขอ้มลูการใช ้ประเมินการบรกิาร รวมถึงการปรบัปรุง พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษัิท 

                                        เพือปฎิบติัหนา้ทีตามกฎหมายทีเกียวขอ้งหรอืใชบ้งัคบั เช่น การปฏิบติัตามคาํสงัของผูมี้อาํนาจ

ตามกฎหมาย หรอืการปฏิบติัตามกฎหมายทีบรษัิทและ/หรอืท่านจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตาม 

                                        เพือการดาํเนินงานทีจาํเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิท โดยไม่เกินขอบเขตที

ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล เช่น 

                                        การบนัทกึเสียงทาง Call Center 

                                        การบนัทกึภาพ CCTV ณ สาํนกังานของบรษัิท 

                                        การรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ เช่น การจดัการขอ้รอ้งเรยีน การประเมินความพงึพอใจ การดแูล

ลกูคา้โดยพนกังานของบรษัิท การแจง้เตือนหรอืนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารตา่งๆ ประเภทเดียวกนักบัทีท่านมีอยู่กบั

บรษัิทซงึเป็นประโยชนก์บัท่าน 

                                        การทาํใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบตุวับคุคลได ้(Anonymous Data) 

                                        การปอ้งกนั รบัมือ ลดความเสียงทีอาจเกิดการกระทาํการทจุรติ ภยัคกุคามทางไซเบอร ์การทาํผิด

กฎหมายตา่งๆ 

                                        การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของกรรมการ ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน 

ตวัแทน ของลกูคา้นิติบคุคล 

                                        การติดตอ่ การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสียงเกียวกบัการจดัประชมุ อบรม สนัทนาการ หรอืออกบธู 

                                        การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลทีศาลมีคาํสงัพิทกัษท์รพัย ์

                                        การรบั-สง่พสัด ุ

                                        เพือใหท้่านไดร้บัประโยชนจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิาร ตามทีท่านเลือกใหค้วามยินยอมไว ้

เช่น 

                                        เพือใหท้่านไดร้บัผลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารทีดียิงขนึ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน 



                                        เพือใหท้่านไดร้บัขอ้เสนอ สิทธิประโยชนพ์ิเศษ คาํแนะนาํ และข่าวสารตา่งๆ รวมถึงสิทธิในการเขา้

รว่มกิจกรรมพิเศษ 

                                        เพือใชใ้นการประมวลผลและดาํเนินการเกียวกบัการตลาด เพือเพิมประสิทธิภาพ การนาํเสนอ

ขอ้เสนอ สิทธิประโยชนพ์ิเศษ ขอ้มลูเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิาร คาํแนะนาํ และข่าวสารต่างๆ ของบรษัิท ใหก้บั

กลุม่เปา้หมายทีมีความสนใจและ/หรอืพฤติกรรมใกลเ้คียงกบัท่าน 

                                        เพือวตัถปุระสงคอ์ืนทีไดแ้จง้ขณะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน หรอืวตัถปุระสงคอ์ืนทีเกียวขอ้งกบั

ขอ้หนงึขอ้ใดขา้งตน้ 

                                        บรษัิทจะไม่ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เวน้แต ่เป็นการใชห้รอืเปิดเผยเท่าทีจาํเป็น

ตามวตัถปุระสงคท์ีระบไุวข้า้งตน้ หรอืเป็นการเปิดเผยตอ่บคุคลในบรษัิท หรอืบคุคลทีเกียวขอ้งตามสญัญา หรอืดาํเนินการตาม

กฎหมาย หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานกาํกบัดแูล หรอืไดร้บัความยินยอมจากท่าน 

 

                                        บรษัิทอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหใ้ครบา้ง 

                                        บรษัิทอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหแ้ก่ผูอ้ืนภายใตค้วามยินยอมของท่านหรอืภายใต้

หลกัเกณฑท์ีกฎหมายอนญุาตใหเ้ปิดเผยได ้โดยบคุคลหรอืหน่วยงานทีเป็นผูร้บัขอ้มลูดงักลา่วจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามขอบเขตทีท่านไดใ้หค้วามยินยอมหรอืขอบเขตทีเกียวขอ้งในนโยบายฉบบันี เช่น 

 

                                        พนกังานผูท้ีไดร้บัอนญุาตของบรษัิท และ/หรอืบคุคลภายนอกทีบรษัิทเป็นคูส่ญัญาหรอืมี

ความสมัพนัธด์ว้ย 

                                        ผูท้ีไดร้บัอนญุาตเป็นตวัแทนของบรษัิทในการเสนอขายผลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิท 

รวมถึงตวัแทนผูร้บัจา้งของบคุคลนนั 

                                        บคุคลอืน รวมถึงตวัแทน ผูร้บัจา้งของบคุคลนนั ซงึดาํเนินการเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิาร

ของบรษัิท การจดักิจกรรมทางการตลาด การเสนอขอ้มลูข่าวสารของบรษัิท รวมถึงการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑแ์ละ/หรอื

บรกิารของบรษัิท เช่น การรบัชาํระเงิน การจดัทาํขอ้มลูเอกสาร ระบบเทคโนโลยี การส่งเอกสาร และการวิจยั เป็นตน้ 

                                        หน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานกาํกบัดแูล หรอืบคุคลใดทีบรษัิทตอ้งเปิดเผยขอ้มลู ภายใต้

กฎหมาย ระเบียบ คาํสงั ทีเกียวขอ้งกบับรษัิท หรอืตามขอ้ตกลงทีบรษัิทมีตอ่หน่วยงานภาครฐั หรอืบคุคลอืนใด 

                                        บรษัิทสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงัตา่งประเทศหรอืไม่ 



                                        บรษัิทอาจมีความจาํเป็นตอ้งสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงับรษัิทในเครอืกิจการ/ธุรกิจ

เดียวกนัทีอยู่ตา่งประเทศ หรอืไปยงัผูร้บัขอ้มลูอืนซงึเป็นสว่นหนึงของการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบรษัิท เช่น การสง่หรอืโอน

ขอ้มลูสว่นบคุคลไปเก็บไวบ้น Server/Cloud ในประเทศตา่งๆ 

 

                                        กรณีทีประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บรษัิทจะดแูลการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบคุคลให้

เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด และจะดาํเนินการใหมี้มาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรกัษาความลบั เช่น มีขอ้ตกลงรกัษาความลบักบัผูร้บัขอ้มลูในประเทศดงักลา่ว 

 

                                        เว็บไซตแ์ละการบรกิารของกลุม่บคุคลภายนอก 

                                        บรษัิทอาจจะใหลิ้งกเ์ชือมโยงไปยงัเว็บไซตแ์ละการบรกิารอืน เพือความสะดวกและใหข้อ้มลูแก่ท่าน 

เช่น การชาํระเงินผ่านผูใ้หบ้รกิารภายนอก การบรกิารและเว็บไซตเ์หลา่นีอาจดาํเนินงานเป็นอิสระจากบรษัิท และอาจมี

ประกาศและใชน้โยบายความเป็นสว่นตวัทีเป็นของตวัเอง ซงึบรษัิทขอแนะนาํอย่างยิงใหท้่านทบทวนตรวจสอบก่อนทีจะใชง้าน

การบรกิารเหลา่นนัหรอืทาํกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซตเ์หลา่นนั ตามขอบเขตทีบรษัิทไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรอืควบคมุเว็บไซตท์ีถกูลิงก์

ไปซงึท่านเขา้เยียมชมนนั บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบกบัเนือหา การปฏิบติัเกียวกบัความเป็นสว่นตวั และคณุภาพของการบรกิาร

ตา่งๆ เหลา่นนั 

 

                                        บรษัิทจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวน้านเท่าใด 

                                        บรษัิทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวต้ามระยะเวลาทีจาํเป็นในระหวา่งทีท่านเป็นลกูคา้

หรอืมีความสมัพนัธอ์ยู่กบับรษัิท หรอืตลอดระยะเวลาทีจาํเป็นเพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ีเกียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ซงึอาจ

จาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาไวต้อ่ไปภายหลงัจากนนัหากมีกฎหมายกาํหนดหรอือนญุาตไว ้เช่น จดัเก็บขอ้มลูไวต้ามขอ้กาํหนดของ

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 

 

                                        ทงันี บรษัิทจะลบหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืทาํใหเ้ป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบถึุงตวัตนของ

ท่านไดเ้มือหมดความจาํเป็นหรือสินสดุระยะเวลาดงักลา่ว 

 

                                        การปกปอ้งคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวั 



                                        บรษัิทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีทีสดุ ทงัตามมาตรการเชิงเทคนิค และ

มาตรการเชิงบรหิารจดัการ เพือรกัษาความมนัคงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีเหมาะสม และเพือปอ้งกนัการ

ละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบรษัิทไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น 

 

                                        การจาํกดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลทงัในช่องทางออฟไลน ์และออนไลน ์

                                        ดาํเนินการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูตามมาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจบุนั ตวัอย่างมาตรการ และเทคโนโลยีทีบรษัิทใชง้าน เช่น 

                                        Firewall เป็นระบบซอฟทแ์วรท์ีจะอนญุาตใหเ้ฉพาะผูท้ีไดร้บัสิทธิจากบรษัิทเท่านนัในการเขา้ถึง

ขอ้มลู 

                                        Scan Virus บรษัิทไดติ้ดตงั Scan Virus Software บนเครอืง Server โดยเฉพาะ 

                                        Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีการเขา้รหสัสาํหรบัการเขา้ถึงขอ้มลู เพือปอ้งกนัการ

แอบดกัจบัขอ้มลูขณะทีมีการสง่ผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต โดยเทคโนโลยีนีจะทาํใหผู้ท้ีตอ้งการดกัจบัขอ้มลูไม่สามารถเขา้ใจ

ความหมายของขอ้มลูทีดกัจบัไปได ้

                                        Data Encryption ใชส้าํหรบัขอ้มลูทีมีความสาํคญัมากๆ เช่น รหสัผ่าน (Password) ซงึบรษัิทมี

มาตรการรกัษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวด โดยก่อนนาํขอ้มลูเขา้สูฐ่านขอ้มลูเครอืงคอมพิวเตอรข์องบรษัิท จะมีการเขา้รหสั

โดยใช ้Algorithm ทีซบัซอ้น ทาํใหไ้ม่มีผูใ้ดสามารถรูข้อ้มลูสาํคญัดงักลา่วได ้แมแ้ตพ่นกังานของบรษิท 

                                        Auto Log off ระบบจะทาํการ Log off ใหโ้ดยอตัโนมติัภายในเวลาทีเหมาะสมสาํหรบัการใช้

บรกิาร ทงันีเพือความปลอดภยัของท่านเอง 

                                        ออกมาตรการเพือป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มลูไปจากบรษัิทใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูนอกวตัถปุระสงค ์หรอื

โดยไม่มีอาํนาจหรอืโดยไม่ชอบ 

                                        ปรบัปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักลา่วเป็นระยะๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

                                        นอกจากนี ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ทีปรกึษา และผูร้บัขอ้มลูจากบรษัิทมีหนา้ที

ตอ้งรกัษาความลบัขอ้มลูสว่นบคุคลตามมาตรการรกัษาความลบัทีบรษัิทกาํหนดขนึ 

 

                                        สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 



                                        สิทธิของท่านในขอ้นีเป็นสิทธิตามกฎหมายทีท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใชสิ้ทธิตา่งๆ ได้

ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย และนโยบายทีกาํหนดไวใ้นขณะนีหรอืทีจะมีการแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑ์

ตามทีบรษัิทกาํหนดขนึ และในกรณีท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบรบิรูณ ์หรอืถกูจาํกดัความสามารถในการทาํนิติกรรมตาม

กฎหมาย ท่านสามารถขอใชสิ้ทธิโดยใหบ้ิดาและมารดา ผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง หรือมีผูอ้าํนาจกระทาํการแทนเป็นผูแ้จง้ความ

ประสงค ์

 

                                        สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มลู: ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีอยู่ในความรบัผิดชอบของ

บรษัิท และขอใหบ้รษัิททาํสาํเนาขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่ท่าน รวมถึงขอใหบ้รษัิทเปิดเผยวา่บรษัิทไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมา

ไดอ้ย่างไร 

                                        สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มลู: ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั 

สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

                                        สิทธิขอถอนความยินยอม: หากท่านไดใ้หค้วามยินยอมใหบ้รษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมทีท่านใหไ้วก่้อนวนัทีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใชบ้งัคบัหรอื

หลงัจากนนั) ท่านมีสิทธิทีจะถอนความยินยอมเมือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาทีขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยู่กบับรษัิท เวน้แตมี่

ขอ้จาํกดัสิทธินนัโดยกฎหมายหรือมีสญัญาทีใหป้ระโยชนแ์ก่ท่านอยู ่

                                        ทงันี การถอนความยินยอมของท่านอาจสง่ผลกระทบตอ่ท่านจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรอื

บรกิารตา่งๆ เช่น ท่านจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน ์โปรโมชนัหรอืขอ้เสนอใหม่ๆ ไม่ไดร้บัผลิตภณัฑห์รอืบรกิารทีดียิงขนึและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน หรอืไม่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอนัเป็นประโยชนแ์ก่ท่าน เป็นตน้ เพือประโยชนข์องท่าน จงึควร

ศกึษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

 

                                        สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มลู: ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีทีบรษัิทไดจ้ดัทาํขอ้มลู

สว่นบคุคลนนัอยู่ในรูปแบบใหส้ามารถอา่นหรอืใชง้านไดด้ว้ยเครอืงมือหรอือปุกรณท์ีทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติั และสามารถใช้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทงัมีสิทธิขอใหบ้รษัิทสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลา่วไป

ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอืนเมือสามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีบรษัิทสง่หรอืโอน

ขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลา่วไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอืนโดยตรง เวน้แตไ่ม่สามารถดาํเนินการไดเ้พราะเหตทุาง

เทคนิค 

                                        ทงันี ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่านไดใ้หค้วามยินยอมแก่บรษัิท

ในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีบรษัิทจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยเพือให้



ท่านสามารถใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิทไดต้ามความประสงคซ์งึท่านเป็นคูส่ญัญาอยู่กบับรษัิท หรือเพือใชใ้นการ

ดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิท หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอืนตามทีผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมายกาํหนด 

 

                                        สิทธิขอคดัคา้น: ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ท่านในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีทาํขนึเพือการดาํเนินงานทีจาํเป็น

ภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิท หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอืน โดยไม่เกินขอบเขตทีท่านสามารถ

คาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรอืเพือดาํเนินการตามภารกิจเพือสาธารณประโยชน ์หากท่านยืนคดัคา้น บรษัิทจะยงัคง

ดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตอ่ไปเฉพาะทีบรษัิทสามารถแสดงเหตผุลตามกฎหมาย

ไดว้า่มีความสาํคญัยิงกวา่สิทธิขนัพืนฐานของท่าน หรอืเป็นไปเพือการยืนยนัสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรอื

การตอ่สูใ้นการฟ้องรอ้งตามกฎหมาย ตามแตล่ะกรณี 

                                        นอกจากนี ท่านยงัมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน

ทีทาํขนึเพือวตัถปุระสงคเ์กียวกบัการตลาด หรอืเพือวตัถปุระสงคเ์กียวกบัการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวติัศาสตร ์หรอื

สถิติไดอ้ีกดว้ย 

 

                                        สิทธิขอใหล้บหรอืทาํลายขอ้มลู: ท่านมีสิทธิขอลบหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน หรอืทาํให้

ขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบตุวัท่านได ้หากท่านเชือวา่ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านถกูเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื

เปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายทีเกียวขอ้ง หรือเห็นวา่บรษัิทหมดความจาํเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคท์ีเกียวขอ้ง

ในนโยบายฉบบันี หรอืเมือท่านไดใ้ชสิ้ทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามทีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

                                        สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู: ท่านมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลชวัคราวในกรณีทีบรษัิท

อยู่ระหวา่งตรวจสอบตามคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอคดัคา้นของท่าน หรอืกรณีอืนใดทีบรษัิทหมดความ

จาํเป็นและตอ้งลบหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามกฎหมายทีเกียวขอ้งแตท่่านขอใหบ้รษัิทระงบัการใชแ้ทน 

                                        สิทธิรอ้งเรยีน: ท่านมีสิทธิรอ้งเรยีนตอ่ผูมี้อาํนาจตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง หากท่านเชือวา่การเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเป็นการกระทาํในลกัษณะทีฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตามกฎหมายที

เกียวขอ้งการใชสิ้ทธิของท่านดงักลา่วขา้งตน้อาจถกูจาํกดัภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง และมีบางกรณีทีมีเหตจุาํเป็นทีบรษัิท

อาจปฏิเสธหรอืไม่สามารถดาํเนินการตามคาํขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ของท่านได ้เช่น ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรอืคาํสงัศาล เพือ

ประโยชนส์าธารณะ การใชสิ้ทธิอาจละเมิดสิทธิหรอืเสรภีาพของบคุคลอืน เป็นตน้ หากบรษัิทปฏิเสธ คาํขอขา้งตน้ บรษัิท

จะแจง้เหตผุลของการปฏิเสธใหท้่านทราบดว้ย 


