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ประกาศเกียวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
สําหรั บกระบวนการทีเกียวข้ องกับลูกค้าหรือผู้ใช้ บริ การ
ของบริษัทฟิ ลิป เวน (ประเทศไทย) จํากัด

1. บททัวไป
เพื อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดับรองทีเกียวข้อง
และให้หมายความรวมถึ งกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
บริ ษทั ฟิ ลิป เวน (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั ฯ”) จึงจัดทําประกาศเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Notice) ของบริ ษทั ฯ (“ประกาศฯ”) ฉบับนี ขึน เพื ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการทีบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อข้อมูลทีสามารถ
ระบุตวั ตนของท่าน หรื ออาจจะระบุตวั ตนของท่านได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล (“ข้อมูลส่ วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อ การดําเนิ นการใด ๆ กับข้อมูลส่ วน
บุคคลไม่วา่ ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การเรี ยกคืน การส่ ง โอน การ
เผยแพร่ หรื อการทําให้สามารถเข้าถึงหรื อพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ การจํากัดหรื อการห้ามเข้าถึง การโอน การลบหรื อ
การทําลาย (“ประมวลผล” และเพื อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ทังนี บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้ท่านอ่านและทํา
ความเข้าใจถึงข้อกําหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
2. ประเภทของบุคคลทีบริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี ประเภทของบุคคลทีบริ ษทั ฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และแหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยประเภท รายละเอียด แหล่งทีมาของข้อมูลดังนี
ข้อมูลส่ วนบุคคลเกียวกับลูกค้าซึ งหมายถึง บุคคลทีซื อสิ นค้าและ/หรื อใช้บริ การจากบริ ษทั ฯ และ/หรื ออาจจะซื อสินค้า
และ/หรื อใช้บริ การจากบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอืนใดทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์
ผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน ผูท้ ี ติดต่อเพือขอรับข้อมูลหรื อขอรับบริ การจากบริ ษทั เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึง
บุคคลทีเกียวข้องหรื อเป็ นตัวแทนของลูกค้าซึ งเป็ นนิ ติบุคคล และผูท้ ีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับกระบวนการทีเกียวข้องโปรดดูรายละเอียดเพิ มเติมใน ประกาศเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Notice) สําหรับกระบวนการทีเกียวข้องกับลูกค้าของบริ ษทั ฯ
3. แหล่ งทีได้ มาในการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
3.1 บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี
เมือท่านติดต่อสื อสาร สอบถามข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง หรื อโดย
วิธีการอืนใด เมือท่านแสดงเจตนาเพื อซื อสิ นค้าหรื อใช้บริ การจากบริ ษทั ฯ และเข้าทําสัญญากับบริ ษทั ฯ เมือท่านเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ หรื อกิจกรรมอืน ๆ การเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิ ผูใ้ ห้บริ การ
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และแอปพลิเคชัน และผูใ้ ห้บริ การประชาสัมพันธ์และแนะนําสิ นค้า/บริ การ ในบางกรณีบ ริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่วา่ ท่านจะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรื อได้ให้ความ
ยินยอมแก่ผใู ้ ดในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว
3.2 ในบางกรณีบ ริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
ใช้คกุ กี (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอืน ๆ ทีคล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ มเติมโปรดดู นโยบายการใช้ คกุ กี
3.3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามทีระบุใน
ประกาศฯ ฉบับนี ซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรื อ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรื อหากเป็ นกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนดให้การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยิน ยอมจากท่าน บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
3.4 ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้กอ่ นวันที กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลในส่วนทีเกียวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ บริ ษทั ฯ จะเก็บ
รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมทีบริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลซึ งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที ระบุไว้ในข้อ 10
ของประกาศฯ ฉบับนี ทังนี บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาคําขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดําเนิ นการ
ตามที กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
4. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีถูกเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลส่วน
บุคคลทีท่านให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ โดยตรง หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลทีบริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรื อข้อมูล
ส่วนบุคคลทีบริ ษทั ฯ ได้รับ มาจากบุคคลภายนอก ได้แก่
4.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ นําหนัก ส่ วนสูง หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน รู ปถ่าย ลายมือชือ เป็ นต้น
4.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอยูต่ ามบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพ ท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผใู ้ ช้
สําหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) ข้อมูลผูท้ ีสามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น และข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็ นต้น
4.3 ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมการซื อขาย เช่น รหัสลูกค้า รายละเอียดการสังซื อ (อาทิ สิ นค้าทีต้องการ จํานวน)
รายละเอียดของสิ นค้าทีต้องการ รายละเอียดการร้องเรี ยนเกียวกับสิ นค้า (อาทิ วันทีสั งซื อสิ นค้า ประเภทสิ นค้า สาขาที
เกียวข้อง และปัญหาทีพบ) เลขทีใบรับสิ นค้าชัวคราว เป็ นต้น
4.4 ข้อมูลเกียวกับการชําระเงิน เช่น จํานวนเงิน เงือนไขการชําระเงิน เลขทีบัญชี เลขทีบัตรเครดิต ข้อมูลส่ วน
บุคคลทีปรากฏในใบแจ้งหนี ใบกํากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น
4.5 ข้อมูลที ใช้ประกอบเป็ นหลักฐานในการทําธุรกรรมหรื อนิ ติกรรมต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลทีปรากฏใน
สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง สําเนาใบเปลียนชือนามสกุล ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้งหนี เป็ นต้น
4.6 ข้อมูลด้านเทคนิ ค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครื องคอมพิวเตอร์ (IP
Address) และข้อมูลที บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอืนทีคล้ายคลึงกัน เป็ นต้น
4.7 ข้อมูลอืน ๆ เช่น พฤติกรรมหรื อแนวโน้มในการซื อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ บันทึ กเสี ยงการสนทนา บัน
ทึกไลน์ บันทึก Messenger แอปพลิเคชัน บันทึกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ และบันทึ กภาพนิ งและภาพเคลือนไหวผ่าน
กล้องวงจรปิ ด (CCTV) เป็ นต้น
5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือวัตถุป ระสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี (รวมกัน
เรี ยกว่า "วัตถุประสงค์ทีกําหนด”)
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ลําดับ

วัตถุประสงค์ ทีกําหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

(ก) วัตถุประสงค์เกียวกับการจําหน่ายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลกู ค้า ตลอดจนการดําเนิ นการอืน ๆ ทีเกียวข้อง

(1)

เพื อการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็ นการ
จําเป็ นเพื อใช้ในการดําเนิ นการตามคําขอของลูกค้า สําหรับการ
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเป็ นลูกค้ารายใหม่

(2)

เพื อการดําเนิน การเข้าทําสัญญา
ซื อขายสิ นค้าและบริ การ

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็ นการ
จําเป็ นเพื อการเข้าทําสัญญา และกระบวนการอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการเข้าทําสัญญา

(3)

เพื อการบริ หารจัดการคําสั งซื อจาก
ลูกค้า จัดเตรี ยมสิ นค้าและ/หรื อ
บริ การ และดําเนินการอืนใดที
เกียวข้อง

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็ นการ
จําเป็ นเพื อการปฏิบตั ิหน้าที ตามสัญญาซื อขายและบริ การ ซึ ง
ลูกค้าเป็ นคู่สญั ญา เช่น การจัดเตรี ยมจัดส่งสิ นค้า การจัดส่ง
ใบเสร็ จรับเงินให้แก่ลูกค้า เป็ นต้น

เพื อการดําเนิน การแก้ไข
เปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับ
ลูกค้า และการรับเรื องร้องเรี ยน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าเป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริ ษทั ฯ ในการอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้าในการ
แก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับลูกค้า ให้มีความถูกต้อง
เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเพือ
เป็ นการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั ฯ สําหรับในกรณี
การรับเรื องร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะจากลูกค้า

(4)

(ข) วัตถุประสงค์เกียวกับการติดต่อสื อสารและกิจกรรมทางการตลาด

(1)

เพื อการติดต่อสื อสารและการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทางการตลาดของบริ ษทั ฯ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริ ษทั ฯ ในการติดต่อสื อสารกับท่าน เกียวกับการนําเสนอและ
การให้บริ การต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
ฐานความยินยอม: การที บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นกิจกรรมทางการตลาด
ใด ๆ อาทิ การส่งข้อความเกียวกับ การสื อสารทางการตลาดให้แก่
ท่าน การขอถ่ายภาพนิ งหรื อภาพเคลือนไหวของท่านเพือนําไป
ประมวลภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดตามช่องทาง
สื อต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการโดยอาศัยความยินยอมทีได้รับ

หน้า 4
ลําดับ

วัตถุประสงค์ ทีกําหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
จากท่าน

(ค) วัตถุประสงค์เกียวกับการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ

(1)

(2)

เพื อการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสํารวจ
พฤติกรรมของลูกค้า หรื อบุคคล
อืนใดทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฐานความยินยอม: การที บริ ษทั ฯ เป็ นฝ่ ายเข้าขอสัมภาษณ์และ
สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า เพือขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อการซื อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาจากบุคคลภายนอก เพื อ
นํามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลและสํารวจพฤติกรรมของลูกค้า บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนิ นการโดยอาศัยความยินยอมทีได้รับจากลูกค้า หรื อบุคคล
อืนใดทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

เพื อการวิเคราะห์การใช้งาน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
หรื อช่องทางอืน ๆ ของท่าน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อ
ช่องทางอืน ๆ เป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย
ของบริ ษทั ฯ
ในการดําเนิ นธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การของบริ ษทั ฯ
ฐานความยินยอม: ในกรณีทีบริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเพือนํามาวิเคราะห์พ ฤติกรรมและทําโฆษณาแบบ
เจาะจงตามพฤติกรรมของท่าน บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการโดยอาศัย
ความยินยอมที ได้รับจากท่าน

(ง) วัตถุประสงค์เกียวกับการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมายทีเกียวข้องหรื อใช้บงั คับกับบริ ษทั ฯ และการก่อตังสิทธิเรี ยกร้อง
ตามกฎหมาย

(1)

(2)

เพื อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที
เกียวข้อง หรื อใช้บงั คับกับบริ ษทั ฯ

ฐานกฎหมาย: เพื อการปฏิบตั ิตามกฎหมายซึ งบังคับใช้กบั บริ ษทั
ฯ อาทิ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
เป็ นต้น

เพื อการก่อตังสิ ทธิ เรี ยกร้องตาม
กฎหมาย และดําเนิ นการอืน ๆ ที
เกียวข้อง

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเป็ นการจําเป็ นเพือการก่อตังสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการ
ยกขึนต่อสูซ้ ึ งสิ ทธิ เรี ยกร้องของบริ ษทั ฯ ในขันตอนต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย เช่น การสอบสวนและการไต่สวนโดยเจ้าหน้าทีรัฐ การ

หน้า 5
ลําดับ
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ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
เตรี ยมคดี การดําเนิ นคดี และการต่อสู ้คดีในชันศาล เป็ นต้น

(จ) วัตถุประสงค์เกียวกับการรักษาความมันคงปลอดภัย

(1)

เพื อการตรวจสอบดูแลความสงบ
เรี ยบร้อยและรักษาความปลอดภัย
ของบุคคล และ ทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ และของบุคคลทัวไป

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการ
ตรวจสอบดูแลความสงบเรี ยบร้อยและรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพ ย์สินของบริ ษทั ฯ และของบุคคลทัวไป เช่น การใช้ภาพ
บันทึกจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) เพื อป้ องกันการสูญหาย หรื อ
เสี ยหายในทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และของบุคคลทัวไป เป็ นต้น
ฐานการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ
ของบุคคล: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ นเพือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ป้ องกัน หรื อระงับเหตุการณ์ใด
ๆ ทีอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล

(ฉ) ดําเนิ นการใด ๆ ทีจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อท่าน และวัตถุประสงค์อืน ๆ

(1)

(2)

เพื อการดําเนิน การใด ๆ ทีจําเป็ น
และเป็ นประโยชน์ตอ่ ท่าน หรื อ
เกียวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์
ทีกําหนดใด ๆ ข้างต้น

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
ฯ ในการดําเนิ นการใด ๆ ทีจําเป็ นของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ท่าน
หรื อเกียวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที
กําหนดข้างต้น หากเป็ นกรณี ทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้อง
ได้รับความยินยอมจากท่าน บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัด
แจ้งจากท่าน

เพื อวัตถุประสงค์อืน ๆ ทีบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบ

บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อืนใดอันเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ฯต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านนอกเหนื อไป
จากวัตถุประสงค์ทีกําหนดข้างต้น หรื อเมือบริ ษทั ฯ มีการ
เปลียนแปลงวัตถุประสงค์เ ดิมทีกําหนดไว้หากเป็ นกรณี ที
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

5.2 ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ จะดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรื อเพือวัตถุประสงค์ทีไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ขา้ งต้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีนโยบายหรื อประกาศเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน

หน้า 6
บุคคลเพิ มเติม และ/หรื อมีหนังสื อไปยังท่านเพืออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยท่านควรอ่าน
นโยบายหรื อประกาศเพิ มเติมทีเกียวข้องร่ วมกับประกาศฯ ฉบับนี และ/หรื อหนังสื อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี )
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วตั ถุประสงค์ทีกําหนดและตามหลักเกณฑ์ที
กฎหมายกําหนด ให้แก่บุคคลและหน่ วยงานดังต่อไปนี
(ก) บริ ษทั ในเครื อทังในประเทศและต่างประเทศ ทังนี ให้หมายความรวมถึงผูบ้ ริ หาร กรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง และ/หรื อบุคลากรภายในของบริ ษทั ดังกล่าวเท่าทีเกียวข้อง และตามความจําเป็ นเพือการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
(ข) คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริ การ และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษทั ฯ มอบหมายหรื อว่าจ้างให้ทาํ หน้าที
บริ หารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บริ ษทั ฯ ในการให้บริ การต่าง ๆ เช่น การให้บริ การด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริ การบันทึ กข้อมูล บริ การชําระเงิน บริ การรับส่งไปรษณี ย ์ บริ การรับส่งพัสดุ บริ การจัดพิมพ์ บริ การด้าน
สุขภาพ บริ การประกันภัย บริ การการฝึ กอบรม บริ การวิเคราะห์ ขอ้ มูล บริ การทําการวิจ ยั การทําการตลาด หรื อบริ การ
อืนใดทีอาจเป็ นประโยชน์ต่อท่าน หรื อเกียวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษัทฯ อาทิ ธนาคารพาณิ ชย์ โรงพยาบาล
บริ ษทั ประกันชีวติ บริ ษทั ประกันวินาศภัย เป็ นต้น
(ค) ทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ อาทิ ที ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ ผูต้ รวจสอบบัญชี นักการตลาดหรื อผูเ้ ชียวชาญ
อืนใด ทังภายในและภายนอกของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
(ง) หน่ วยงานของรัฐที มีหน้าทีกํากับดูแลตามกฎหมาย หรื อทีร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมาย หรื อทีเกียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรื อที ได้รับอนุญ าตตามกฎหมายทีเกียวข้อง อาทิ
กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กรมการปกครอง สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล สํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุ ด ศาล และกรมบังคับคดี เป็ นต้น
(จ) ลูกค้า คู่คา้ คูส่ ัญญาของบริ ษทั ฯ ทีท่านเป็ นผูต้ ิดต่อสื อสารหรื อเกียวข้องกับหน้าที หรื อตําแหน่งของท่าน
หรื อบุคคลอืนใดทีมีลกั ษณะคล้ายคลังกัน
(ฉ)
บุคคลหรื อหน่ วยงานอืนใดทีท่านให้ความยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรื อ
หน่วยงานนัน ๆ อาทิ การเปิ ดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื อต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ประชาชนทัวไป
6.2 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอืน จะดําเนิ นการภายใต้วตั ถุประสงค์ทีกําหนด หรื อ
วัตถุประสงค์อืนทีกฎหมายกําหนดให้กระทําได้เท่านัน ในกรณี ทีกฎหมายกําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน
6.3 ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอืน บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการทีเหมาะสมเพือ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที ได้เปิ ดเผยและเพือปฏิบตั ิตามมาตรฐานและหน้าทีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ตามที
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ทังนี ในกรณี ทีบริษ ทั ฯ ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ต่างประเทศ บริ ษ ทั ฯ จะดําเนินการเพื อทําให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรื อผูร้ ับข้อมูลใน
ต่างประเทศนันมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเพียงพอหรื อเพือทําให้แน่ ใจว่าการส่ งหรื อโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด โดยในบาง
กรณี บริ ษทั ฯ อาจขอความยินยอมจากท่านสําหรับการส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว
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7. ระยะเวลาเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจําเป็ นเพื อบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน
ๆ
โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลจะเปลียนแปลงไปโดยขึนอยูก่ บั
วัตถุประสงค์ทีกําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน ๆ นอกจากนี บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ น
ระยะเวลาตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด (ถ้ามี) โดยคํานึ งถึงอายุความตามกฎหมายสําหรับการดําเนิ นคดีทีอาจเกิดขึน
จากหรื อเกียวข้องกับ เอกสารหรื อข้อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคํานึ งถึงแนว
ปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และของภาคธุรกิจทีเกียวข้องสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสําคัญ ทังนี บริ ษทั ฯ จะเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ทีนิ ติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ สิ นสุดลง
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมาย
อนุญาตหรื อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจําเป็ นต่อการก่อตังสิ ทธิ เรี ยกร้องทางกฎหมายของบริ ษทั ฯ หลังจาก
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ จะลบหรื อทําลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรื อระบบ
ของบริ ษทั ฯ และของบุคคลอืนซึ งให้บริ การแก่บริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไม่
สามารถระบุตวั ท่านได้ เว้น แต่จะเป็ นกรณี ทีบริ ษทั ฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตอ่ ไปตามทีกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้องกําหนด ทังนี สําหรับรายละเอียดเพิ มเติมเกียวกับ
ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีระบุไว้ในข้อ
8 ของประกาศฯ ฉบับนี
8. สิ ทธิต่าง ๆ ของท่านเกียวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ตา่ ง ๆ ทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี หากท่านประสงค์ทีจะขอใช้สิทธิ
ของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี
8.1 สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและขอให้บริ ษทั ฯ ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ทา่ น ทังนี
ตามที กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
8.2 สิ ทธิ ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิทีจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิ ขอให้ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลรายอืน หรื อตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทําได้ ทังนี ตามทีกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
8.3 สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ในกรณี ทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลกําหนด
8.4 สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจขอให้บริ ษทั ฯ ลบ ทําลายหรื อทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ในกรณี ที
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
8.5 สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ขอให้บริษทั ฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกําหนด
8.6 สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านนันไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

หน้า 8
8.7 สิ ทธิ ทีจะเพิกถอนความยินยอม
ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอน
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริ ษทั ฯ ได้
8.8 สิ ทธิ ในการยืนข้อร้องเรี ยน
หากท่านมีความกังวลหรื อมีขอ้ สงสัยเกียวกับแนวทางการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด
ติดต่อบริ ษทั ฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 10 ของประกาศฯ ฉบับนี ทังนี ในกรณี ทีมีเหตุให้เชือได้วา่ บริ ษทั ฯ
ได้ทาํ การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ยนข้
ื อร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญที
ได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามระเบี ยบและวิธีการตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด
ทังนี บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาคําร้องขอใช้สิทธิของท่านและดําเนิ นการตามทีกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
9. การให้บริการโดยบุคคลทีสามหรือผู้ให้ บริการช่ วง
บริ ษทั ฯ อาจมีการมอบหมายหรื อจัดซื อจัดจ้างบุคคลทีสาม (ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล) ให้ทาํ การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรื อในนามของ บริ ษทั ฯ ซึ งบุคคลทีสามดังกล่าวอาจเสนอบริ การในลักษณะต่าง ๆ
เช่น การเป็ นผูด้ ูแล (Hosting) รับงานบริ การช่วง (Outsourcing) หรื อเป็ นผูใ้ ห้บริ การคลาวด์ (Cloud computing
service/provider) หรื อเป็ นงานในลักษณะการจ้างทําของในรู ปแบบอืน
การมอบหมายให้บุคคลทีสามทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีขอ้ ตกลงระบุสิทธิ และหน้าทีของ บริ ษทั ฯ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที บริ ษทั
ฯ มอบหมายในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที บริ ษทั ฯ
มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอืน ๆ ที
เกียวข้อง ซึ งผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตทีระบุในข้อตกลงและตาม
คําสังของ บริ ษทั ฯ เท่านันโดยไม่สามารถประมวลผลเพือวัตถุประสงค์อืนได้
ในกรณี ทีผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้ ห้บริ การช่วง (ผูป้ ระมวลผลช่วง) เพื อทําการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรื อในนามของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี บริ ษทั ฯ จะกํากับให้ผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผูป้ ระมวลผลช่วง ใน
รู ปแบบและมาตรฐานทีไม่ตากว่
ํ าข้อตกลงระหว่าง บริ ษทั ฯ กับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
10. การรักษาความมันคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ มีมาตรการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล โดยการจํากัดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้ส ามารถเข้าถึง
ได้โดยเจ้าหน้าที เฉพาะรายหรื อบุคคลที มีอาํ นาจหน้าทีหรื อได้รับมอบหมายทีมีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ทีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านัน ซึ งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมันและปฏิบตั ิตามมาตรการ
ปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของ บริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนมีหน้าที รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทีตนเองรับรู ้
จากการปฏิบตั ิการตามอํานาจหน้าที โดยบริ ษทั ฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทังในเชิงองค์กรหรื อเชิงเทคนิ ก
ทีได้มาตรฐานสากล และเป็ นไปตามที คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
นอกจากนี เมือ บริ ษทั ฯ มีการส่ง โอนหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลทีสาม ไม่วา่ เพื อการให้บริ การ
ตามพัน ธกิจ ตามสัญญา หรื อข้อตกลงในรู ปแบบอืน บริ ษทั ฯ จะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคล
และการรักษาความลับทีเหมาะสมและเป็ นไปตามที กฎหมายกําหนด เพือยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที บริ ษทั ฯ เก็บ
รวบรวมจะมีความมันคงปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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11. การส่ งหรือโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ในบางกรณีบริ ษทั ฯ อาจจําเป็ นต้องส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพือดําเนิน การตาม
วัตถุประสงค์ในการให้บริ การแก่ท่าน เช่น เพือส่งข้อมูลให้กบั บริ ษทั ฯ ในเครื อ เพือส่งข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังระบบ
คลาวด์ (Cloud) ทีมีแพลตฟอร์ มหรื อเครื องแม่ขา่ ย (Server) อยูต่ ่างประเทศ (เช่น ประเทศฮองกง ประเทศสิ งคโปร์ หรื อ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น) เพื อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ตังอยู่นอกประเทศไทย ทังนี ขึนอยูก่ บั บริ การของ
บริ ษทั ฯ ทีท่านใช้งานหรื อมีส่วนเกียวข้องเป็ นรายกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ในขณะทีจัดทํานโยบายฉบับนี คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลยังมิ ได้มีป ระกาศ
กําหนดรายการประเทศปลายทางที มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทีเพียงพอ ดังนี เมือ บริ ษทั ฯ มีความ
จําเป็ นต้องส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการเพือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ทีส่ งหรื อโอนไปมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรื อดําเนิ นการตามเงือนไข
เพื อให้สามารถส่งหรื อโอนข้อมูลนันได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีกําหนดให้ บริ ษทั ฯ ต้องส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
2) ได้แจ้งให้ทา่ นทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีทีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลทีไม่เพี ยงพอ ทังนีตามประกาศรายชือประเทศทีคณะกรรมการคุม้ ครองส่ วนบุคคลประกาศกําหนด
3) เป็ นการจําเป็ นเพือปฏิบตั ิตามสัญญาทีท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับ บริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการทําตามคําขอของท่านก่อน
การเข้าทําสัญญานัน
4) เป็ นการกระทําตามสัญญาของ บริ ษทั ฯ กับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอืน เพือประโยชน์ของท่าน
5) เพื อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของท่านหรื อของบุคคลอืน เมือท่านไม่สามารถ
ให้ความยินยอมในขณะนันได้
6) เป็ นการจําเป็ นเพือดําเนิ นภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะทีสําคัญ
12. กฎหมายทีใช้ บังคับ
กฎหมายทีใช้บงั คับนีให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจในการ
พิจารณาข้อพิพาททีเกิดขึน
13. วิธกี ารติดต่ อบริษัทฯ
บริ ษทั ฟิ ลิป เวน (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูป้ ระสานงานเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ใน
กรณี ทีท่านมีขอ้ สงสัยใด ๆ หรื อต้องการใช้สิทธิของท่านตามที กําหนดไว้ในประกาศฯ นี ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ
ผ่านช่องทาง ดังนี
บริ ษทั ฟิ ลิป เวน (ประเทศไทย) จํากัด และ เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
อีเมล: phillipwain.pdpa@gmail.com
สถานที ติดต่อ:
1. 1693 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ชัน 12A แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทรศัพท์ 02-541-1555 หรื อ
2. 496-502 อาคารอัมริ นทร์ทาวเวอร์ ชัน 19 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-252-9858
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14. การเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบับนี
บริ ษทั ฯ อาจทําการเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบับนีเป็ นครังคราว เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงใด ๆ ทีเกียวกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมายอืนที
เกียวข้องกําหนด โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศฯ ทีสําคัญใด ๆ พร้อมกับประกาศฯ
ฉบับปรับปรุ ง ผ่านช่องทางทีเหมาะสม ทังนี บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบการเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบับนี
เป็ นระยะ ๆ

ฉบับปรังปรุ ง ครังที 1/2565 ประกาศ ณ วันที 21 มิถนุ ายน 2565

