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1. บทนา
ประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้จดั ทาโดย บริ ษทั สลิม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (“บริษัท” หรื อ “ เรา”) บริ ษทั มุ่ งมัน่ ที่ จะปกป้ อง
และเคารพความเป็ นส่ วนตัวของผูท้ ี่เรามีปฏิสัมพันธ์ ประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งให้บุ คคลทุ กคนที่
ติดต่อกับเราหรื อที่เราได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลมา (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า "คุณ") ได้รับถึงวัตถุประสงค์ วิธีการของบริ ษทั ในการเก็บ รักษา เปิ ดเผย ใช้
หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคล รวมถึงมาตรการรักษาความมัน่ คงและปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล

บุคคลที่เราได้รับข้อมูลส่ วนบุคคล หมายรวมถึง ลูกค้าของบริ ษทั ที่เป็ นบุคคลธรรมดา ผูเ้ ยี่ยมชมบริ ษทั หรื อเข้ามาในพื้นที่ ดาเนิ นงานของบริ ษทั
หรื อผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั และรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของซัพพลายเออร์ คู่คา้ ทางธุ รกิจ ตัวแทนของลูกค้าของเรา ตัวแทนของคู่ค้าของ
เรา หรื อตัวแทนของซัพพลายเออร์/หรื อขององค์กรอื่น ๆ หรื อบุคคลอื่น ๆ

2. คานิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกีย่ วกับบุคคลใด ๆที่สามารถเชื่อมโยงใช้ระบุบุคคลใดๆได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการ
อ้างอิงถึงข้อมูลบ่งชี้ (เช่น ชื่อ หมายเลขประจาตัว ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลบ่งชี้ออนไลน์หรื อปั จจัยหนึ่งหรื อหลายปั จจัยที่เกีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ทาง
ร่ างกาย ทางสรี รวิทยา ทางพันธุ กรรม ทางจิตใจความรู้สึก ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรมหรื อทางสังคม) ซึ่ งถูกประมวลผลโดยบริ ษทั หรื อโดยผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทาในนามของบริ ษทั

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทหนึ่ง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเป็ น
ข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ ที่เกีย่ วข้องกับเชื้อชาติ ต้นกาเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อทางศาสนาหรื อทางปรัชญา พฤติกรรมทาง
เพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพหรื อสภาพความพิการ ข้อมูลสหภาพการค้า ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์และข้อมูลใด ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่จดั ตั้งโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562
(“ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล”)

การประมวลผล หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่มีการดาเนินการหรื อลาดับการดาเนินการใด ๆ ที่ดาเนินการกับข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
อัตโนมัติหรื อไม่กต็ าม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลง การอ่านพิจารณา การใช้ การดึง การเปิ ดเผยโดยการส่ ง การ
แชร์ การทาให้เข้าถึงได้ การจัดเรี ยงหรื อการรวม การกาหนดข้อจากัด การส่ ง การเผยแพร่ การลบหรื อการทาลายโดยวิธีการใด ๆ

เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลโดยบุคคลดังกล่าวไม่รวมถึงผูเ้ สี ยชีวิตและข้อมูล
ของนิติบุคคล (ที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย เช่น บริ ษทั มูลนิธิ สมาคมหรื อองค์กรอื่น ๆ)
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที่มีอานาจและหน้าที่ในการตัดสิ นใจเกีย่ วกับการรวบรวม การใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคล
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ผูป้ ระมวลผลข้อมูล หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งที่ได้รับจากหรื อในนามของบริ ษทั ที่ทาหน้าที่เป็ นผู้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล หมายถึง เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั
การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัททาการประมวลผล
3.1

ข้อมูลส่ วนบุคคล

ในการดาเนินธุ รกิจของเรา เราอาจได้รับและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในฐานะลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ของเรา หรื อเมื่ อคุ ณติ ดต่ อ
กับเรา เช่น เมื่อคุณเข้าร่ วมกิจกรรมของบริ ษทั กระบวนการสมัครงาน ฯลฯ ข้อมูลบางอย่างที่เราได้รับคือข้อมูลส่ วนบุคคลเกีย่ วกับคุณ

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราประมวลผลมีดงั ต่อไปนี้
●

ข้อมูลที่สามารถระบุตวั บุคคลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน สถานภาพ

●

ข้อมูลติดต่อเช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึง ชื่อนามสกุล ที่ อยู่และเลขหมายโทรศัพท์หรื ออิ เมล์ของบุ คคลอ้างอิ งหรื อ
ญาติที่คุณได้ให้แก่เราไว้

●

ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติโรคประจาตัว โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงหรื อโรคอื่นๆ อาการที่ มาพบแพทย์
หรื ออาการที่เข้ารับบริ การหรื อรักษา ส่ วนสูง น้ าหนัก ปริ มาณไขมัน กลุ่มเลือด ข้อมูลการใช้บริ การหรื อรั กษา ตัวยาหรื อเคมี ภัณฑ์ที่ใช้
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา จานวนครั้ง ระยะเวลาสถานที่ในการรักษาหรื อรับบริ การ หรื อข้อมูลของคุ ณเกีย่ วกับการตรวจ
สุ ขภาพต่างๆ เป็ นต้น

●

ข้อมูลการทาธุ รกรรม เช่น รายละเอียดการชาระเงิน บัญชีธนาคาร รายละเอี ยดผลิ ตภัณฑ์และบริ การอื่ น ๆ ที่ คุณซื้ อหรื อเช่ าจากบริ ษทั
รวมถึงข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์และบริ การอื่น ๆ ของเรา

●

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ความชื่นชอบสนใจ การตั้งค่าที่ ต้องการ เลขหมายประจาเครื่ อง (IP Address) ข้อมูลการเข้าสู่
ระบบ ประเภทเบราว์เซอร์ รุ่ นเบราว์เ ซอร์ การตั้งค่ าเวลาและวันที่ การตั้งค่ าการเชื่ อ มต่ อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ มและ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบของเรา

●

ข้อมูลการตลาดและการสื่ อสาร เช่น ความพึงพอใจของบริ การ ความเห็นในการรับบริ การ ข้อมูลทางการตลาดและช่องทางการสื่ อสาร

●

บันทึกการเข้าร่ วมหารื อ หรื อประชุม เช่น บันทึกการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จดั โดยบริ ษทั หรื อในนามของบริ ษทั

●

บันทึกความยินยอม (เช่น บันทึกความยินยอมใด ๆ ที่ให้ไวกับเรา พร้อมวันที่และเวลา วิธีการยินยอมและข้อมูลอื่น ๆ)

●

สาหรับผูส้ มัครงาน ข้อมูลประวัติย่อของคุณ ข้อมูลเกีย่ วกับคุณ เช่น ญาติ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิง

●

มุมมองและความคิดเห็นที่คุณเลือกที่จะส่ งถึงเราหรื อโพสต์แบบสาธารณะเกีย่ วกับบริ ษทั
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ข้ อมูลการตลาด
บริ ษทั จะส่ งข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของเราให้คุณเป็ นครั้งคราวหากคุณสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลผ่านจดหมายข่ าว อี เมล หรื อช่ อง
ทางการสื่ อสารอื่น ๆ ของเรา อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการรับข้อมูลหรื อยกเลิ กบริ การดังกล่ าวได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการเดี ยวกับ ที่
คุณสมัครรับข้อมูลดังกล่าวจากบริ ษทั หรื อคุณ จะติดต่อบริ ษทั เพื่อจุดประสงค์น้ ีกไ็ ด้เช่นกัน

3.2

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ในการดาเนินธุ รกิจตามปกติของเรา เราอาจได้รับข้อมูล ส่ วนบุ คคลที่ ละเอี ยดอ่ อนเกีย่ วกับคุ ณ ยกตัวอย่างเช่ น บัตรประจาตัวประชาชนที่ เรา
รวบรวมในการดาเนิ นธุ รกิจตามปกติ จะมี ข้อมูล ส่ วนบุ คคลที่ ละเอี ยดอ่ อน (เช่ น ศาสนา) และข้อมูล สุ ขภาพที่ ก ล่ าวถึ งข้างต้น เมื่ อมี ความ
จาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกีย่ วกับคุ ณ เเราจะดาเนิ นการเพื่อวัตถุ ประสงค์และฐานทางกฎหมายต่ างๆดังต่ อไปนี้ :
(ก)

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ละเอี ยดอ่ อนในกรณี ที่ การประมวลผลมี ความจาเป็ นสาหรั บการก่อตั้ง สิ ท ธิ เรี ยกร้ องตาม

กฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย (เช่ น การดาเนิ นคดี ) หรื อการยกขึ้ นต่ อสู้สิท ธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย (เช่ น เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมในการต่อสู้คดีในศาลหรื อกระบวนการใด ๆ ที่ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ)
(ข)

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกีย่ วกับคุ ณ เพื่อป้ องกันหรื อ ระงับ อันตรายที่ จะเกิดขึ้ นกับ คุ ณหรื อชี วิต ร่ างกาย

หรื อสุ ขภาพของบุคคลอื่ นเมื่ อคุ ณไม่ สามารถให้ความยินยอมได้ เช่ น เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลเกีย่ วกับสุ ขภาพเพื่อพิจารณา
ให้บริ การรักษาที่ เหมาะสม หรื อ ให้บริ การที่ เหมาะกับคุ ณ หรื อเพื่อให้คาแนะนาแก่คุณเกีย่ วกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั เพื่อให้คุณ
ปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้อง
(ค)

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเฉพาะในกรณี ที่คุณให้ความยินยอมกับเราอย่างชัดแจ้งในการ

ประมวลผลดังกล่าวหรื อเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกีย่ วกับคุณที่คุณยินยอมให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้วเท่านั้น (เช่น ในโซเชียลมีเดีย)
(ง)

เราอาจต้อ งประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นเมื่ อ การประมวลผลมี ค วามจาเป็ น เพื่อ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายหรื อ เพื่ อ

วัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกาหนด และ
(จ)

ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ทาได้

4. วิธีการ/แหล่งข้ อมูลทีบ่ ริษัท ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ


บริ ษทั เป็ นเจ้าของเว็บไซต์ต่อไปนี้ http://www.slimconceptthailand.com



บริ ษทั มีบญ
ั ชีเฟซบุ๊คต่อไปนี้ https://th-th.facebook.com/slimconceptthailand



นอกเหนือจากข้างต้นคุณอาจติดต่อกับบริ ษทั ผ่านช่องทางอื่น ๆ ซึ่ งคุณ อาจให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณกับเราได้ เช่น

● คุณลงทะเบียนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเมื่อคุณ ทาข้อตกลงการใช้บริ การ หรื อเปิ ดบัญชีลูกค้าใหม่และบัญชี คู่คา้ ทางธุ รกิจของคุณเพื่อ
รับบริ การหรื อเพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อเพื่อขายสิ นค้าหรื อบริ การของคุณให้แก่บริ ษทั
● คุณติดต่อกับบริ ษทั กับตัวแทนของเราหรื อกับคู่คา้ ทางธุ รกิจของเราผ่านช่องทางออนไลน์หรื อออฟไลน์
● คุณสมัครรับโฆษณาหรื อข่าวการตลาดของเรา หรื อเข้าร่ วมในแคมเปญการตลาดใด ๆ
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● คุณได้เข้าร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั เช่น การถ่ายภาพในระหว่างการสัมมนาหรื อในกรณี ที่คุณเข้าร่ วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ
● เราอาจรวบรวมหรื อได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณที่คุณเผยแพร่ สู่สาธารณะรวมถึงผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่ น โปรไฟล์โซเชี ยลมี เดี ยที่
คุณโพสต์แบบสาธารณะ)
● คุณเยี่ยมชมสานักงาน ไซต์งานหรื อเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา
● เราอาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลเกีย่ วกับคุณจากบุคคลที่สามหากคุณเลือกที่ จะดาเนิ นการกับคอนเทนต์หรื อการโฆษณาของบุ คคลที่
สามใด ๆ บนเว็บไซต์หรื อในแอปพลิเคชัน (เช่น แอปพลิเคชันสาหรับผูห้ างาน)
● เราอาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามที่มอบข้อมูลส่ วนบุคคลให้เรา (เช่น หน่วยงานสิ นเชื่อ ศาลหรื อหน่วยงานรัฐ)
● เราอาจสร้างข้อมูลส่ วนบุคคลเกีย่ วกับคุณ เช่น บันทึกการสื่ อสารระหว่างคุณกับเรา รวมถึงการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อการสัมภาษณ์ เรา
อาจบันทึกการสนทานาทางโทรศัพท์ การประชุมและการสนทนาอื่น ๆ ที่คุณสื่ อสารกับเราตามกฎหมาย

5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

เพื่ อ การจัด การและการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพเว็บ ไซต์แ ละบริ ก ารเพื่ อ เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อ
ให้บริ การที่เหมาะสมและน่าพอใจ
 เราได้รับความยินยอมจากคุณ
 มี ความจาเป็ นเพื่อการป้ องกันหรื อปราบปรามอันตรายต่ อชี วิต
ร่ างกายหรื อสุ ขภาพของคุณหรื อของบุคคลอื่น
 มี ความจาเป็ นเพื่อ การปฏิบัติต ามสัญ ญาที่ คุ ณทาไว้กบั เราหรื อ
เพื่อให้เราดาเนินการตามคาขอของคุณก่อนที่จะทาสัญญา หรื อ
 มี ความจาเป็ นที่ จะต้องดาเนิ น การเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้ว ย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลอื่ น ซึ่ งไม่ ได้สาคัญน้อยกว่ า
สิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของคุณ
ส าหรั บ การส่ ง ข่ า วสาร โฆษณาและข้อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อและหรื อ คู่คา้ ทางธุ รกิจ  เราได้รับความยินยอมจากคุณ
 มี ความจาเป็ นเพื่อการป้ องกันหรื อปราบปรามอันตรายต่ อชี วิต
ร่ างกายหรื อสุ ขภาพของคุณหรื อของบุคคลอื่น
 มี ความจาเป็ นเพื่อ การปฏิบัติต ามสัญ ญาที่ คุ ณทาไว้กบั เราหรื อ
เพื่อให้เราดาเนินการตามคาขอของคุณก่อนที่จะทาสัญญา หรื อ
 มี ความจาเป็ นที่ จะต้องดาเนิ น การเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้ว ย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลอื่ น ซึ่ งไม่ ได้สาคัญน้อยกว่ า
สิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของคุณ
เพื่อการดาเนินการตามคาขอของคุ ณสาหรั บลูกค้าและคู่ค้าทางธุ รกิจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อ
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วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

หรื อการลงทะเบียนการเข้าร่ วมกิจกรรมของบริ ษทั




เราได้รับความยินยอมจากคุณ หรื อ
มี ความจ าเป็ นเพื่อการปฏิบัติ ตามสัญ ญาที่ คุณท าไว้กบั เราหรื อ
เพื่อให้เราดาเนินการตามคาขอของคุณก่อนที่จะทาสัญญา

เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ในกรณี ของการโอนธุ รกิจ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อ
 เราได้รับความยินยอมจากคุณ
 มี ความจ าเป็ นเพื่อ การปฏิบ ัติ ตามสัญ ญาที่ คุณท าไว้กบั เราหรื อ
เพื่อให้เราดาเนินการตามคาขอของคุณก่อนที่จะทาสัญญา หรื อ
 มี ความจาเป็ นที่ จะต้องดาเนิ นการเพื่อผลประโยชน์ที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลอื่ น ซึ่ ง ไม่ ได้สาคัญน้อยกว่ า
สิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของคุณ
เพื่อตรวจสอบการประพฤติ มิชอบหรื อการฉ้อโกงและเพื่อมาตรการ เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อ
รักษาความปลอดภัย
 มี ความจ าเป็ นเพื่อ การปฏิบ ัติ ตามสัญ ญาที่ คุณท าไว้กบั เราหรื อ
เพื่อให้เราดาเนินการตามคาขอของคุณก่อนที่จะทาสัญญา
 มี ความจาเป็ นที่ จะต้องดาเนิ นการเพื่อผลประโยชน์ที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลอื่ น ซึ่ ง ไม่ ได้สาคัญน้อยกว่ า
สิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของคุณ
เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ใด ๆ ที่เกีย่ วข้องกับกระบวนการทาง เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อ
กฎหมายหรื อคาสัง่ ศาลหรื อหน่วยงานใด ๆ ภายใต้กฎหมาย
 เราได้รับความยินยอมจากคุณ
 มี ความจาเป็ นที่ จะต้องดาเนิ นการเพื่อผลประโยชน์ที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลอื่ น ซึ่ ง ไม่ ได้สาคัญน้อยกว่ า
สิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของคุณ หรื อ
 มีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อปกป้ องสิ ทธิ ทางกฎหมายของบริ ษทั และผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
 มี ความจาเป็ นที่ จะต้องดาเนิ นการเพื่อผลประโยชน์ที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลอื่ น ซึ่ ง ไม่ ได้สาคัญน้อยกว่ า
สิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของคุณ หรื อ
 มีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ถู ก กฎหมายอื่ น ๆ เช่ น เพื่ อ ปรั บปรุ ง การรั ก ษา  เราได้รับความยินยอมจากคุณ หรื อ
อาการ เพื่อให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตนทางด้านสุ ขภาพ เป็ นต้น
 มี ความจาเป็ นที่ จะต้องดาเนิ นการเพื่อผลประโยชน์ที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลอื่ น ซึ่ ง ไม่ ได้สาคัญน้อยกว่ า
สิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของคุณ

จากที่กล่าวข้างต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเกีย่ วกับคุณโดยไม่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุ ณเมื่ อ มี ความจาเป็ น
เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่คุณทาไว้กบั เรา เพื่อให้เราดาเนินการตามคาขอของคุณก่อนทาสัญญา เพื่อให้เราดาเนิ นการเพื่อผลประโยชน์ที่ ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่ งไม่ได้สาคัญน้อยกว่าสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของคุณ หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ข้อมูลส่ วนบุ คคลที่
เราประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้รวมถึงข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการระบุตวั ตน (เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน สัญชาติ วันเดือนปี
เกิด ศาสนา กลุ่มเลือด ที่อยู่ และข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น เพศ ความสูง และรู ปถ่ายในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
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ที่อยู่ และเพศในสาเนาทะเบียนบ้าน บัญชีธนาคาร สาเนาสมุดคู่ฝาก) หากเราไม่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลข้างต้น เราอาจไม่ สามารถระบุ ตัวคุ ณได้
และเราจะไม่ มีข้อมูลเพียงพอในการให้บริ การด้านความงาม ด้านคลิ นิ คเวชกรรม ด้านสุ ขภาพ ดังนั้นเราอาจไม่ สามารถดาเนิ นการในเรื่ อ ง
ดังกล่าวก่อนที่จะทาสัญญาหรื อเราอาจไม่สามารถทาสัญญากับคุณได้ นอกจากนี้เราอาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาที่เราได้ทาไว้กบั คุ ณได้อีก
ด้วย

6. การแชร์ /การถ่ ายโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลภายในประเทศ
เราแชร์หรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อ

● เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ
● มีความจาเป็ นในการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกายหรื อสุ ขภาพของบุคคล
● มีความจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่คุณได้ทาไว้หรื อเพื่อให้เราดาเนินการตามคาขอของคุณก่อนที่จะทาสัญญา
● มีความจาเป็ นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลอื่นซึ่ งไม่ได้สาคัญน้อยกว่าสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของคุณ หรื อ
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ
● วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายต่อหน่วยงานรัฐหรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติอนุญาตให้ทาได้
บริ ษทั จะทาตรวจสอบว่าองค์กรที่เราอาจแชร์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเกีย่ วกับคุณนั้นมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ

เนื่องจากเหตุผลข้างต้น บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อแชร์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมให้กบั บุคคลต่อไปนี้ในการดาเนินธุ รกิจตามปกติของเรา

6.1 บริ ษทั ในกลุ่มของเรา ซึ่ งคุณอาจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของเราตามที่ระบุขา้ งต้น เพื่อดูชื่อบริ ษทั ของเราในกลุ่ ม เราอาจ
แชร์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่ อสารผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มของเรา การดาเนินการตามคาขอของคุ ณเพื่อใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเราหรื อการเข้าร่ วมกิจกรรมของเรา การถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆในกรณี ของการโอนรวมธุ รกิจ การ
ตรวจสอบการประพฤติมิชอบหรื อการฉ้อโกงและมาตรการรักษาความปลอดภัย การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคล ใด ๆ ที่ เกีย่ วข้องกับ
กระบวนการทางกฎหมายหรื อคาสั่งศาลหรื อหน่ วยงานใด ๆ ภายใต้กฎหมาย การปกป้ องสิ ทธิ ทางกฎหมายของกลุ่ มของเราและ
บุคคลที่เกีย่ วข้อง รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ
6.2 ผูป้ ระมวลผลที่เป็ นบุคคลที่สาม เช่น การให้บริ การคลาวด์ บริ การโฮสต์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล และบริ การระบบไอที
6.3 บุคคลที่เกีย่ วข้อง ศาล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ (เช่น การให้บริ การไฟฟ้ า/ประปา) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
6.4 บุคคลที่สามที่เกีย่ วข้อง คู่คา้ หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหม่ ในกรณี ที่เราขายหรื อโอนธุ รกิจหรื อสิ นทรัพย์ของเราทั้งหมดหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
(รวมถึงในกรณี ของการปรับโครงสร้าง กรณี มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ การเลิกกิจการหรื อการชาระบัญชี)
6.5 ผูใ้ ห้บริ การด้านวิชาชีพ เช่น นักกฎหมาย นักบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบบัญชีที่มีหน้าที่ตามสัญญาในการรักษาความลับของบริ ษทั
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6.6 บุคคลที่สามที่เกีย่ วข้องซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ/ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของเราใช้ปลัก๊ อินหรื อเนื้อหาโฆษณาของบุ คคลที่
สาม ในกรณี ดงั กล่าว คุณควรรับทราบว่า แม้เราจะตรวจสอบว่าบุคคลที่สามนั้นมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ เพียงพอ
หรื อไม่กต็ าม แต่หากคุณเลือกที่จะดาเนิ นการสื่ อสารกับโฆษณา ปลั๊กอิ นหรื อคอนเทนต์ดังกล่ าว ข้อมูลส่ วนบุ คคลของคุ ณจะถูก
ประมวลผลโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นเราขอแนะนาให้คุณอ่านประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามอย่างละเอียด
ก่อนที่จะดาเนินการสื่ อสารหรื อดาเนินการกับบุคคลที่สามดังกล่าวต่อไป
หากการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ จาเป็ นต้องได้รับความยินยอม บริ ษทั จะดาเนินการขอความยินยอมดังกล่าวก่อนที่จะทาการโอนดังกล่าว

7. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลระหว่ างประเทศ
เนื่องจากลักษณะการดาเนินธุ รกิจของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5-6 เราอาจส่ ง ถ่ายโอน แชร์หรื อส่ งข้อมูลส่ วนบุ คคลเกีย่ วกับคุ ณ
ให้กบั บุคคลต่าง ๆ ในประเทศอื่น ๆ เมื่อการถ่ายโอน การแชร์ หรื อการส่ งมี ฐานทางกฎหมายที่ ถูกต้องตามที่ ระบุ ในข้อ 6 และหากผูร้ ั บข้อมูล
ส่ วนบุคคลมีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอตามประกาศของคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เราอาจแชร์หรื อถ่ ายโอนข้อมูล
ส่ วนบุคคลแม้ว่าประเทศดังกล่าวจะไม่มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอเฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้


การโอนหรื อแชร์มีความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ทางกฎหมาย



เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณในการโอน/การแชร์โดยคุณได้รับแจ้งอย่างครบถ้วนถึงรายละเอียดของมาตรการคุ ้มครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศอื่นนั้นแล้ว



มีความจาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาสัญญาหรื อดาเนิ นการกับเรื่ องตามคาขอของคุณก่อนที่จะทาสัญญา



มีความจาเป็ นสาหรับการทาสัญญาระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ของคุณ



มีความจาเป็ นเพื่อการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกายหรื อสุ ขภาพหรื อผลประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ



มีความจาเป็ นเพื่อการดาเนินกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์สาธารณะที่สาคัญอย่างน้อยหนึ่งอย่างตามที่กฎหมายอนุญาต



เมื่อกฎหมายได้บญ
ั ญัติให้ตอ้ งมี การถ่ายโอนหรื อการแชร์หรื อเป็ นกรณี ที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถดาเนินการดังกล่าวได้

นอกจากนี้เรายังอาจโอนหรื อแชร์ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลไปยังบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อของเราในต่ างประเทศตามกฎหมายเพื่อวัตถุ ประสงค์
ข้างต้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (ดูขอ้ 5-6)

8. ระยะเวลาการเก็บรักษา

เกณฑ์ที่เราใช้ในการกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลมีดงั นี้ เราจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตราบเท่าที่จาเป็ นในการให้บริ การหรื อมีปฏิสัมพันธ์
กับคุณตามกฎหมายและตราบเท่าที่ถือว่ามีความสมเหตุสมผลตามจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจเก็บ
รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในช่วงระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อกาหนด ใช้ หรื อปกป้ องสิ ทธิ ทางกฎหมายใด ๆ
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หากคุณต้องการที่จะลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณคุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุในนโยบายฉบับ
นี้ ซึ่ งบริ ษทั จะพิจารณาเป็ นรายกรณี

9. สิ ทธิของคุณ
คุณมีสิทธิ ต่อไปนี้ภายใต้กฎหมาย

สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ส่ วน
บุคคล

รายละเอียด

1

สิ ทธิ ในการเข้าถึง

คุณมีสิทธิ ในการเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ เรามี เกีย่ วกับตัวคุ ณ หรื อคุ ณ
อาจขอให้เราเปิ ดเผยแหล่งที่เราได้รับข้อมูลของคุณซึ่ งคุณไม่ได้ให้ความยินยอม เราจะ
ไม่สามารถให้การเข้าถึงดังกล่าวแก่คุณได้หากเราถูกห้ามโดยกฎหมายหรื อคาสั่งศาล
และหากการเข้าถึงดังกล่าวจะทาให้สิทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอื่นได้รับผลกระทบ

2

สิ ทธิ ในการโอนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ ที่จะขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังบุคคล/องค์กรอื่ น หรื อ
ขอดูขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เราถ่ายโอนไปยังบุ คคล/องค์กรอื่ น ๆ เว้นแต่ จะเป็ นไปไม่ ได้
ด้วยเหตุผลทางเทคนิค

3

สิ ท ธิ ใ นการคัด ค้า นการประมวลผลข้อ มู ล คุณมีสิทธิ คดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ บริ ษทั เคารพสิ ทธิ ของคุ ณ
ของคุณ
และเราจะประเมินคาขอเป็ นรายกรณี ตามกฎหมาย
สิ ทธิ ในการลบ

4

คุ ณมี สิทธิ ที่จะขอให้เราลบ ทาลายหรื อลบชื่ อในข้อมู ลส่ วนบุ คคลของคุ ณในกรณี
ต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไปเมื่อพิจารณาวัตถุ ประสงค์ที่
ข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย
2) คุณได้ถอนความยินยอมของคุณที่ให้มีการรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยแล้ว
3) คุณได้คัดค้านการรวบรวม การใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลและ
บริ ษทั ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธคาขอดังกล่าว
4) เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลถูกรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยอย่างผิดกฎหมายภายใต้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562
5) กรณี อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั เคารพสิ ทธิ ของคุ ณและเราจะลบข้อมูลส่ วนบุ คคลของคุ ณเว้นแต่ ว่าบริ ษทั จะ
เห็นว่าจาเป็ นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวไว้
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สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ส่ วน
บุคคล

รายละเอียด

5

สิ ทธิ ในการระงับการประมวลผลข้อมูลของ คุณมีสิทธิ ที่จะขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในกรณี ต่อไปนี้
คุณ
1) อยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบที่ รอการตรวจสอบว่าข้อมูลส่ วนบุ คคล
นั้นถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และครบถ้วนหรื อไม่
2) เป็ นข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ค วรถู ก ลบหรื อ ทาลายเนื่ อ งจากไม่ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและคุณขอระงับการประมวลผลแทน
3) ข้อมูลส่ วนบุคคลไม่จาเป็ นต้องเก็บรักษาอีกต่อไปเพื่อจุ ดประสงค์ ที่ข้อมูล
ถูกรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย แต่คุณยังมี ความจาเป็ นที่ จะต้องเก็บรั กษาเพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการตั้ง สิ ท ธิ ห รื อ ปฏิบัติ ต าม หรื อ เพื่ อ การใช้สิ ท ธิ ท าง
กฎหมายหรื อการปกป้ องสิ ทธิ ในทางกฎหมาย
4) บริ ษทั กาลังพิจารณาคาขอของคุ ณซึ่ งคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคล
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สิ ทธิ ในการถอนความยินยอม

คุณสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ จะเป็ นการขัดต่ อ นโยบายของบริ ษทั
หลังจากความยินยอมถูกเพิกถอนแล้ว เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลเว้น
แต่จะมีฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลได้ต่อไป
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สิ ทธิ ในการแก้ไข

คุ ณ มี สิ ท ธิ ใ นการแก้ไ ขข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งเพื่ อให้ถู ก ต้อ ง เป็ นปั จ จุ บัน
ครบถ้วนและไม่ทาให้เข้าใจผิด หากบริ ษทั ปฏิเสธคาขอของคุ ณบริ ษทั จะบันทึ กการ
ปฏิเสธดังกล่าวพร้อมเหตุผล
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สิ ทธิ ในการยื่นเรื่ องร้องเรี ยน

คุณจะมีสิทธิ ร้องเรี ยนในกรณี ที่บริ ษทั หรื อ ผูป้ ระมวลผลข้อมูล รวมถึ งพนักงานของ
บริ ษ ัท ไม่ ปฏิ บัติต าม พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อมู ล ส่ ว นบุ คคล พ.ศ.2562 หรื อ
ประกาศอื่น ๆ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

หากต้องการใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ใด ๆ ของคุณ โปรดติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลของเราผ่านช่ องทางติ ดต่ อด้านล่ างนี้ ใน
กรณี ที่มีการร้องขอสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะเร่ งดาเนินการเเว้นแต่บริ ษทั จะมีเหตุผลที่จะปฏิเสธคาขอของคุณบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั เห็น
ว่าคาขอสาเนาดังกล่าว บริ ษทั อาจดาเนินการให้ได้ บริ ษทั จะส่ งสาเนาดังกล่ าวให้คุณภายใน 30 วันหลังจากได้รับคาขอของคุ ณ โดยบริ ษทั ขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมของคุณเพื่อยืนยันตัวตนและสิ ทธิ ของคุณ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรการรั กษาความปลอดภัยของบริ ษทั หากคุ ณมี ข้อสงสัยหรื อ
ต้องการใช้สิทธิ ใด ๆ ที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่ให้ไว้

สาหรับบุคคลที่ได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลและข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก่อนวันที่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ.2562 จะมี
ผลบังคับใช้ เราจะดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณต่อไปโดยการประมวลผลข้อมูลของเราจะเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่เราได้
รวบรวมข้อมูลของคุณมา คุณอาจขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเกีย่ วกับคุณ ได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์มเพิกถอนความยินยอม [ใส่
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ลิงค์หรื อช่องทางอื่น ๆ] เราจะตรวจสอบคาขอของคุณเป็ นรายกรณี บริ ษทั ขอแจ้งให้คุณทราบว่าการถอนความยินยอมของคุณอาจส่ งผลกระทบ
ต่อบริ การที่บริ ษทั จัดให้ เช่น การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ของเรา เนื่องจากตัวอย่างเช่ น หากยังคงที่เหลืออยู่หลังจากการถอน
ความยินยอมแล้วข้อมูลอาจไม่เพียงพอที่เราจะให้บริ การที่ ครบถ้วนตามที่คุณต้องการหรื อเราอาจต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ

10. การปรับปรุงข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่คุณให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนาให้คุณแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการปรับปรุ งหรื อแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่ให้
ไว้เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั หากข้อมูลส่ วนบุคคลของคุ ณไม่ ถูกต้องมันอาจส่ งผลกระทบต่ อบริ การของบริ ษทั
และบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้นกับคุณหรื อบุคคลที่สามอันเป็ นผลมาจากการไม่ แก้ไขหรื อปรั บปรุ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องแต่อย่างใด

11. บันทึกคาขอ/การปฏิเสธของบริษัท
เมื่อมีการร้องขอให้ใช้สิทธิ เราจะรับทราบว่าได้รับคาขอและยืนยันว่าเรากาลังตรวจสอบคาขอและจะตอบกลับภายในกรอบเวลาตามกฎหมาย เรา
จะประเมินข้อกาหนดทางกฎหมาย ฐานทางกฎหมายของการประมวลผล ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ และเราจะตอบกลับคุณตามกาหนดเวลา
คาขอแต่ละครั้งจะได้รับการพิจารณาเกีย่ วกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์และข้อกาหนดทางกฎหมายในขณะนั้น เราจะติ ดตามและบันทึ กคาขอ
เพื่อจุดประสงค์ดา้ นความรับผิดชอบ

12. การติดต่ อเจ้ าหน้ าทีค่ ้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล การยื่นข้ อเรื่องร้ องเรียนต่ อสานักงานคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
หากคุณต้องการใช้สิทธิ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อคุณเห็นว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณโดยละเมิ ดกฎหมายที่ บังคับ
ใช้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวเพื่อให้คุณพึงพอใจอย่างสมเหตุสมผลได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั
โดยส่ งผ่านทาง csm@slimconcept.co.th

นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อบริ ษทั ผ่านทางศูนย์บริ การ Call Center ของเราได้ที่ 089 664 4242 วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.

คุณมีสิทธิ ที่จะร้องเรี ยนในกรณี ที่บริ ษทั ผูป้ ระมวลผลข้อมูล รวมถึงพนักงานของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ.2562 หรื อประกาศอื่ น ตามกฎหมายฉบับดังกล่ าวโดยการร้ อ งเรี ยนไปที่ คณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูล ส่ วนบุ คคลหรื อ คณะกรรมการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
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13. ความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและอย่างเคร่ งครัดด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้
ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณถูกละเมิดหรื อหากคุณมีคาถามใด ๆ เกีย่ วกับประกาศฉบับ นี้ โปรดติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของ
บริ ษทั

บริ ษทั จะดาเนินการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุ คคลทั้งหมดที่ ถูกรวบรวมและถูกประมวลผลได้รับการรั กษาความ
ปลอดภัยและป้ องกันการประมวลผล การใช้ การดัดแปลงหรื อการเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อผิดกฎหมาย การสูญหายหรื อ การทาลายโดย
ไม่ได้ต้ งั ใจ เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ เช่น การควบคุมการรับรองความถูกต้องของผูใ้ ช้ การควบคุ มขอบเขตเครื อข่ ายภายนอกและภายในและ
การควบคุมโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ที่เป็ นอันตราย

14. คุ้กกี้
เราอาจวางคุกกี้ไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณหรื ออ่านคุกกี้ที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุ ณ อยู่แล้ว เมื่ อคุ ณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรื อ
ตรวจสอบข้อความโดยที่เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณจากคุณก่อน

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อ





แยกความแตกต่างระหว่างผูใ้ ช้
ปรับแต่งเว็บไซต์และบริ การของเราให้ตรงกับความจาเป็ นและความต้องการของผูเ้ ยี่ยมชม
ปรับปรุ งการใช้งานและฟังก์ชนั่ การใช้งานของเว็บไซต์ของเรา และ
วิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานอย่างไรและรวบรวมสถิติที่ไม่ระบุชื่อและสรุ ปรวม

คุ ณอาจเลื อกที่ จะปิ ดการใช้งานคุ กกี้ข้า งต้นขณะที่ เ ยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ อย่ างไรก็ตามการปิ ดใช้งานคุ กกี้ใ ด ๆ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์ของเรา
หากคุณใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนาให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละเบราว์เซอร์ของแต่ละอุปกรณ์น้ นั ถูกตั้งค่ า
คุกกี้ตามที่คุณต้องการ
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับการจัดการคุกกี้โปรดดูที่ "นโยบายคุกกี้" ของเรา
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15. การเปลีย่ นเส้ นทางไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลอืน่
เว็บไซต์ของบริ ษทั อาจถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้คุณเมื่ อคุ ณเยี่ยมชมเว็บ ไซต์อื่น ๆ เว็บ ไซต์เหล่ านี้ อาจ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณโดยเว็บไซต์อื่นหรื อบุ คคลดังกล่ าว ด้วย
เหตุผลนี้บริ ษทั แนะนาให้คุณตรวจสอบประกาศนโยบายการคุม้ ครองช้อมูลส่ วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะใช้บ ริ การ
บนเว็บไซต์เหล่านั้น

16. การเปลีย่ นแปลงประกาศนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อปรับปรุ งประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควรโดยแจ้ง
ให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริ ษทั จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ซ่ ึ งคุณสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

17. ติดต่ อเรา
หากคุณมีความคิดเห็น คาแนะนา คาถามหรื อต้องการร้องเรี ยนเกีย่ วกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของบริ ษทั ผ่าน csm@slimconcept.co.th หรื อ 089 664 4242 วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.
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