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1. บทน า 
 

ประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีจดัท าโดย บริษทั สลิม คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (“บริษัท” หรือ “ เรา”)  บริษทัมุ่งมั่นท่ีจะปกป้อง

และเคารพความเป็นส่วนตวัของผูท่ี้เรามีปฏิสัมพนัธ์ ประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ให้บุคคลทุกคนท่ี

ติดต่อกบัเราหรือท่ีเราไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลมา (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า "คุณ") ไดรั้บถึงวตัถุประสงค ์วิธีการของบริษทัในการเกบ็ รักษา เปิดเผย ใช ้

หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคล รวมถึงมาตรการรักษาความมัน่คงและปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

บุคคลท่ีเราไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล หมายรวมถึง ลูกคา้ของบริษทัท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ผูเ้ยี่ยมชมบริษทัหรือเขา้มาในพ้ืนท่ีด าเนินงานของบริษทั

หรือผูเ้ยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องบริษทั และรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของซัพพลายเออร์ คู่คา้ทางธุรกจิ ตวัแทนของลูกคา้ของเรา ตัวแทนของคู่ค้าของ

เรา หรือตวัแทนของซัพพลายเออร์/หรือขององคก์รอ่ืน ๆ หรือบุคคลอ่ืน ๆ 

 

2. ค านิยาม 
ขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลท่ีเกีย่วกบับุคคลใด ๆท่ีสามารถเช่ือมโยงใชร้ะบุบุคคลใดๆไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงโดยการ
อา้งอิงถึงขอ้มูลบ่งช้ี (เช่น ช่ือ หมายเลขประจ าตวั ขอ้มูลสถานท่ี ขอ้มลูบ่งช้ีออนไลนห์รือปัจจยัหน่ึงหรือหลายปัจจยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัอตัลกัษณ์ทาง

ร่างกาย ทางสรีรวิทยา ทางพนัธุกรรม ทางจิตใจความรู้สึก ทางเศรษฐกจิ ทางวฒันธรรมหรือทางสังคม) ซ่ึงถูกประมวลผลโดยบริษทัหรือโดยผู้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกระท าในนามของบริษทั 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทหน่ึง ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเป็น

ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัเช้ือชาติ ตน้ก  าเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเช่ือทางศาสนาหรือทางปรัชญา พฤติกรรมทาง

เพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพหรือสภาพความพิการ ขอ้มูลสหภาพการคา้ ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์และขอ้มูลใด ๆ ใน

ลกัษณะเดียวกนั ตามท่ีก  าหนดโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัตั้งโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562          

(“ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) 

 

การประมวลผล หมายถึง กจิกรรมใด ๆ ท่ีมีการด าเนินการหรือล าดบัการด าเนินการใด ๆ ท่ีด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะดว้ยวิธีการ
อตัโนมติัหรือไม่กต็าม เช่น การรวบรวม การบนัทึก การจดัเกบ็ การเปล่ียนแปลง การอ่านพิจารณา การใช้ การดึง การเปิดเผยโดยการส่ง การ
แชร์ การท าใหเ้ขา้ถึงได ้การจดัเรียงหรือการรวม การก  าหนดขอ้จ ากดั การส่ง การเผยแพร่ การลบหรือการท าลายโดยวิธีการใด ๆ 

 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบุคคลดงักล่าวไม่รวมถึงผูเ้สียชีวิตและขอ้มูล
ของนิติบุคคล (ท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมาย เช่น บริษทั มูลนิธิ สมาคมหรือองคก์รอ่ืน ๆ) 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจและหนา้ท่ีในการตดัสินใจเกีย่วกบัการรวบรวม การใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล 
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ผูป้ระมวลผลขอ้มูล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสั่งท่ีไดรั้บจากหรือในนามของบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผู้
ควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล หมายถึง เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 

การละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทท าการประมวลผล 
 

3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในการด าเนินธุรกจิของเรา เราอาจไดรั้บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะลูกคา้ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ของเรา หรือเม่ือคุณติดต่อ

กบัเรา เช่น เม่ือคุณเขา้ร่วมกจิกรรมของบริษทั กระบวนการสมคัรงาน ฯลฯ ขอ้มูลบางอย่างท่ีเราไดรั้บคือขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณ  

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราประมวลผลมีดงัต่อไปน้ี 

●  ขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวับุคคลได ้เช่น ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกดิ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน สถานภาพ 

●  ขอ้มูลติดต่อเช่น ท่ีอยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศพัท ์รวมถึง ช่ือนามสกุล ท่ีอยู่และเลขหมายโทรศัพท์หรืออิเมล์ของบุคคลอ้างอิงหรือ

ญาติท่ีคุณไดใ้หแ้กเ่ราไว ้  

●  ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ประวติัสุขภาพ ประวติัโรคประจ าตวั โรคเบาหวาน โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูงหรือโรคอ่ืนๆ อาการท่ีมาพบแพทย์

หรืออาการท่ีเขา้รับบริการหรือรักษา ส่วนสูง น ้าหนกั ปริมาณไขมนั กลุ่มเลือด ขอ้มูลการใชบ้ริการหรือรักษา ตัวยาหรือเคมีภัณฑ์ท่ีใช ้

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษา จ านวนคร้ัง ระยะเวลาสถานท่ีในการรักษาหรือรับบริการ หรือขอ้มูลของคุณเกีย่วกบัการตรวจ

สุขภาพต่างๆ เป็นตน้  

●  ขอ้มูลการท าธุรกรรม เช่น รายละเอียดการช าระเงิน บญัชีธนาคาร รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืน ๆ ท่ีคุณซ้ือหรือเช่าจากบริษทั 

รวมถึงขอ้มูลการเขา้ถึงเวบ็ไซตแ์ละบริการอ่ืน ๆ ของเรา 

●  ขอ้มูลทางเทคนิค เช่น ช่ือผูใ้ช ้รหสัผ่าน ความช่ืนชอบสนใจ การตั้งค่าท่ีต้องการ เลขหมายประจ าเคร่ือง (IP Address) ข้อมูลการเข้าสู่

ระบบ ประเภทเบราวเ์ซอร์ รุ่นเบราวเ์ซอร์ การตั้งค่าเวลาและวนัท่ี การตั้งค่าการเช่ือมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มและ

เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคุณใชอุ้ปกรณ์ของคุณเพ่ือเขา้สู่ระบบของเรา 

●  ขอ้มูลการตลาดและการส่ือสาร เช่น ความพึงพอใจของบริการ ความเห็นในการรับบริการ ขอ้มูลทางการตลาดและช่องทางการส่ือสาร 

● บนัทึกการเขา้ร่วมหารือ หรือประชุม เช่น บนัทึกการประชุมและกจิกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจดัโดยบริษทัหรือในนามของบริษทั 

● บนัทึกความยินยอม (เช่น บนัทึกความยินยอมใด ๆ ท่ีใหไ้วกบัเรา พร้อมวนัท่ีและเวลา วิธีการยินยอมและขอ้มูลอ่ืน ๆ) 

● ส าหรับผูส้มคัรงาน ขอ้มูลประวติัย่อของคุณ ขอ้มูลเกีย่วกบัคุณ เช่น ญาติ ช่ือและหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลอา้งอิง 

● มุมมองและความคิดเห็นท่ีคุณเลือกท่ีจะส่งถึงเราหรือโพสตแ์บบสาธารณะเกีย่วกบับริษทั  
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ข้อมูลการตลาด 

บริษทัจะส่งขอ้มูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของเราใหคุ้ณเป็นคร้ังคราวหากคุณสมคัรสมาชิกเพ่ือรับขอ้มูลผ่านจดหมายข่าว อีเมล หรือช่อง

ทางการส่ือสารอ่ืน ๆ ของเรา อย่างไรกต็ามคุณสามารถเปล่ียนวิธีการรับขอ้มูลหรือยกเลิกบริการดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการเดียวกบั ท่ี

คุณสมคัรรับขอ้มูลดงักล่าวจากบริษทั หรือคุณจะติดต่อบริษทัเพ่ือจุดประสงคน้ี์กไ็ดเ้ช่นกนั 

 

3.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน  

 ในการด าเนินธุรกจิตามปกติของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเกีย่วกบัคุณ ยกตัวอย่างเช่น บัตรประจ าตัวประชาชนท่ีเรา

รวบรวมในการด าเนินธุรกิจตามปกติจะมีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน (เช่น ศาสนา) และข้อมูลสุขภาพท่ีกล่าวถึงข้างต้น เม่ือมีความ

จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเกีย่วกบัคุณ เเราจะด าเนินการเพ่ือวตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายต่างๆดังต่อไปน้ี:
  

(ก) เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนในกรณีท่ีการประมวลผลมีความจ าเป็นส าหรับการกอ่ตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (เช่น การด าเนินคดี) หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (เช่น เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีในศาลหรือกระบวนการใด ๆ ท่ีด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐ)  

(ข) เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเกีย่วกบัคุณเพ่ือป้องกนัหรือระงับอันตรายท่ีจะเกดิข้ึนกบัคุณหรือชีวิต ร่างกาย

หรือสุขภาพของบุคคลอ่ืนเม่ือคุณไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เช่น เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัสุขภาพเพ่ือพิจารณา

ใหบ้ริการรักษาท่ีเหมาะสม หรือ ให้บริการท่ีเหมาะกบัคุณ หรือเพ่ือให้ค าแนะน าแกคุ่ณเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทัเพ่ือให้คุณ

ปฏิบติัตวัไดอ้ย่างถูกตอ้ง   

(ค) เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นเฉพาะในกรณีท่ีคุณใหค้วามยินยอมกบัเราอย่างชดัแจง้ในการ

ประมวลผลดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเกีย่วกบัคุณท่ีคุณยินยอมใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้เท่านั้น (เช่น ในโซเชียลมีเดีย) 

(ง) เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเม่ือการประมวลผลมีความจ าเป็น เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพ่ือ

วตัถุประสงคอ่ื์นตามท่ีกฎหมายก  าหนด และ 

(จ) ฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหท้  าได ้
 

 

4. วิธีการ/แหล่งข้อมูลทีบ่ริษัท ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 

 บริษทัเป็นเจา้ของเวบ็ไซตต่์อไปน้ี  http://www.slimconceptthailand.com    

 บริษทัมีบญัชีเฟซบุ๊คต่อไปน้ี https://th-th.facebook.com/slimconceptthailand 

 นอกเหนือจากขา้งตน้คุณอาจติดต่อกบับริษทัผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ซ่ึงคุณอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบัเราได ้เช่น 

● คุณลงทะเบียนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเม่ือคุณท าขอ้ตกลงการใชบ้ริการ หรือเปิดบญัชีลูกคา้ใหม่และบญัชีคู่คา้ทางธุรกจิของคุณเพ่ือ

รับบริการหรือเพ่ือซ้ือสินคา้หรือเพ่ือขายสินคา้หรือบริการของคุณใหแ้กบ่ริษทั 

● คุณติดต่อกบับริษทั กบัตวัแทนของเราหรือกบัคู่คา้ทางธุรกจิของเราผ่านช่องทางออนไลนห์รือออฟไลน์ 

● คุณสมคัรรับโฆษณาหรือข่าวการตลาดของเรา หรือเขา้ร่วมในแคมเปญการตลาดใด ๆ  
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● คุณไดเ้ขา้ร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การถ่ายภาพในระหว่างการสัมมนาหรือในกรณีท่ีคุณเขา้ร่วมกจิกรรมประชาสัมพนัธ์

อ่ืน ๆ 

● เราอาจรวบรวมหรือไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีคุณเผยแพร่สู่สาธารณะรวมถึงผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น โปรไฟล์โซเชียลมีเดียท่ี

คุณโพสตแ์บบสาธารณะ) 

● คุณเยี่ยมชมส านกังาน ไซตง์านหรือเวบ็ไซตใ์ด ๆ ของเรา 

● เราอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณจากบุคคลท่ีสามหากคุณเลือกท่ีจะด าเนินการกบัคอนเทนต์หรือการโฆษณาของบุคคลท่ี

สามใด ๆ บนเวบ็ไซตห์รือในแอปพลิเคชนั (เช่น แอปพลิเคชนัส าหรับผูห้างาน) 

● เราอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลท่ีสามท่ีมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้รา (เช่น หน่วยงานสินเช่ือ ศาลหรือหน่วยงานรัฐ) 

● เราอาจสร้างขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณ เช่น บนัทึกการส่ือสารระหว่างคุณกบัเรา รวมถึงการเขา้ร่วมกจิกรรมหรือการสัมภาษณ์ เรา

อาจบนัทึกการสนทานาทางโทรศพัท ์การประชุมและการสนทนาอ่ืน ๆ ท่ีคุณส่ือสารกบัเราตามกฎหมาย 
 

 

5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษทัอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือวตัถุประสงค์ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 

วตัถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

เพ่ือการจัดการและการปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์และบริการเพ่ือ
ใหบ้ริการท่ีเหมาะสมและน่าพอใจ 
 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือ 
 เราไดรั้บความยินยอมจากคุณ 
 มีความจ าเป็นเพ่ือการป้องกนัหรือปราบปรามอันตรายต่อชีวิต 

ร่างกายหรือสุขภาพของคุณหรือของบุคคลอ่ืน  
 มีความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีคุณท าไวก้บัเราหรือ

เพ่ือใหเ้ราด าเนินการตามค าขอของคุณกอ่นท่ีจะท าสัญญา หรือ 
 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย

กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ได้ส าคัญน้อยกว่า
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคุณ 

ส าหรับการส่งข่าวสาร โฆษณาและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบั
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั บริษทัในเครือและหรือคู่คา้ทางธุรกจิ 

 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือ 
 เราไดรั้บความยินยอมจากคุณ 
 มีความจ าเป็นเพ่ือการป้องกนัหรือปราบปรามอันตรายต่อชีวิต 

ร่างกายหรือสุขภาพของคุณหรือของบุคคลอ่ืน 
 มีความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีคุณท าไวก้บัเราหรือ

เพ่ือใหเ้ราด าเนินการตามค าขอของคุณกอ่นท่ีจะท าสัญญา หรือ 
 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย

กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ได้ส าคัญน้อยกว่า
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคุณ 

เพ่ือการด าเนินการตามค าขอของคุณส าหรับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกจิ เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือ 



 

7 
 

วตัถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

หรือการลงทะเบียนการเขา้ร่วมกจิกรรมของบริษทั  เราไดรั้บความยินยอมจากคุณ หรือ 

 มีความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีคุณท าไวก้บัเราหรือ
เพ่ือใหเ้ราด าเนินการตามค าขอของคุณกอ่นท่ีจะท าสัญญา 

 

เพ่ือการถ่ายโอนขอ้มูลใด ๆ ในกรณีของการโอนธุรกจิ 
 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือ 
 เราไดรั้บความยินยอมจากคุณ  
 มีความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีคุณท าไวก้บัเราหรือ

เพ่ือใหเ้ราด าเนินการตามค าขอของคุณกอ่นท่ีจะท าสัญญา หรือ 

 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย
กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ได้ส าคัญน้อยกว่า
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคุณ 

เพ่ือตรวจสอบการประพฤติมิชอบหรือการฉ้อโกงและเพ่ือมาตรการ
รักษาความปลอดภยั 
 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือ 
 มีความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีคุณท าไวก้บัเราหรือ

เพ่ือใหเ้ราด าเนินการตามค าขอของคุณกอ่นท่ีจะท าสัญญา  
 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย

กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ได้ส าคัญน้อยกว่า
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคุณ 

เพ่ือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ใด ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบักระบวนการทาง
กฎหมายหรือค าสั่งศาลหรือหน่วยงานใด ๆ ภายใตก้ฎหมาย 
 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือ 
 เราไดรั้บความยินยอมจากคุณ 

 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย
กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ได้ส าคัญน้อยกว่า
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคุณ หรือ 

 มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
เพ่ือปกป้องสิทธิทางกฎหมายของบริษทัและผูท่ี้เก ีย่วขอ้ง 
 
 

 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย
กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ได้ส าคัญน้อยกว่า
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคุณ หรือ 

 มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีถูกกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือปรับปรุงการรักษา
อาการ เพ่ือใหค้ าแนะน าการปฏิบติัตนทางดา้นสุขภาพ เป็นตน้  

 เราไดรั้บความยินยอมจากคุณ หรือ 

 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย
กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ได้ส าคัญน้อยกว่า
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคุณ 

 

 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณโดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเม่ือมีความจ าเป็น

เพ่ือการปฏิบติัตามสัญญาท่ีคุณท าไวก้บัเรา เพ่ือใหเ้ราด าเนินการตามค าขอของคุณกอ่นท าสัญญา เพ่ือให้เราด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ท่ีชอบ

ดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่ไดส้ าคญันอ้ยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคุณ หรือเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะอ่ืน ๆ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

เราประมวลผลเพ่ือวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีรวมถึงขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้งกบัการระบุตวัตน (เช่น ช่ือ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน สัญชาติ วนัเดือนปี

เกดิ ศาสนา กลุ่มเลือด ท่ีอยู่ และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ เพศ ความสูง และรูปถ่ายในส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
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ท่ีอยู่ และเพศในส าเนาทะเบียนบา้น บญัชีธนาคาร ส าเนาสมุดคู่ฝาก) หากเราไม่ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งต้น เราอาจไม่สามารถระบุตัวคุณได้

และเราจะไม่มีข้อมูลเพียงพอในการให้บริการด้านความงาม ด้านคลินิคเวชกรรม ด้านสุขภาพ ดังนั้นเราอาจไม่สามารถด าเนินการในเร่ือง

ดงักล่าวกอ่นท่ีจะท าสัญญาหรือเราอาจไม่สามารถท าสัญญากบัคุณได้  นอกจากน้ีเราอาจไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาท่ีเราได้ท  าไวก้บัคุณได้อีก

ดว้ย 

 

 

6. การแชร์/การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศ 
 

เราแชร์หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือ 

 

●  เราไดรั้บความยินยอมอย่างชดัแจง้จากคุณ 

●  มีความจ าเป็นในการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล 

●  มีความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญาท่ีคุณไดท้  าไวห้รือเพ่ือใหเ้ราด าเนินการตามค าขอของคุณกอ่นท่ีจะท าสัญญา 

●  มีความจ าเป็นเพ่ือผลประโยชนท่ี์ชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ไดส้ าคญันอ้ยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคุณ หรือ

เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะอ่ืน ๆ 

●  วตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ตามท่ีเรามีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่อหน่วยงานรัฐหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัอนุญาตใหท้  าได ้
 

บริษทัจะท าตรวจสอบว่าองคก์รท่ีเราอาจแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 

 

เน่ืองจากเหตุผลขา้งตน้ บริษทัอาจเปิดเผยหรือแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเกบ็รวบรวมใหก้บับุคคลต่อไปน้ีในการด าเนินธุรกจิตามปกติของเรา 

 

6.1 บริษทัในกลุ่มของเรา ซ่ึงคุณอาจเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องเราไดท่ี้เวบ็ไซตข์องเราตามท่ีระบุขา้งตน้ เพ่ือดูช่ือบริษทัของเราในกลุ่ม เราอาจ

แชร์ขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มของเรา การด าเนินการตามค าขอของคุณเพ่ือใช้

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของเราหรือการเขา้ร่วมกจิกรรมของเรา การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆในกรณีของการโอนรวมธุรกจิ การ

ตรวจสอบการประพฤติมิชอบหรือการฉอ้โกงและมาตรการรักษาความปลอดภยั การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ใด ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบั

กระบวนการทางกฎหมายหรือค าสั่งศาลหรือหน่วยงานใด ๆ ภายใต้กฎหมาย การปกป้องสิทธิทางกฎหมายของกลุ่มของเราและ

บุคคลท่ีเกีย่วขอ้ง รวมถึงวตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืน ๆ 

6.2 ผูป้ระมวลผลท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม เช่น การใหบ้ริการคลาวด ์บริการโฮสตข์อ้มูลส่วนบุคคล  และบริการระบบไอที 

6.3 บุคคลท่ีเกีย่วขอ้ง ศาล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกจิ (เช่น การใหบ้ริการไฟฟ้า/ประปา) และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

6.4 บุคคลท่ีสามท่ีเกีย่วขอ้ง คู่คา้ หรือผูถื้อหุน้รายใหม่ในกรณีท่ีเราขายหรือโอนธุรกจิหรือสินทรัพยข์องเราทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใด 

(รวมถึงในกรณีของการปรับโครงสร้าง กรณีมีการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ การเลิกกจิการหรือการช าระบญัชี) 

6.5 ผูใ้หบ้ริการดา้นวิชาชีพ เช่น นกักฎหมาย นกับญัชีหรือผูต้รวจสอบบญัชีท่ีมีหนา้ท่ีตามสัญญาในการรักษาความลบัของบริษทั 
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6.6 บุคคลท่ีสามท่ีเกีย่วขอ้งซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการ/ผลิตภณัฑซ่ึ์งเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของเราใชป้ลัก๊อินหรือเน้ือหาโฆษณาของบุคคลท่ี

สาม ในกรณีดงักล่าว คุณควรรับทราบว่า แม้เราจะตรวจสอบว่าบุคคลท่ีสามนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ

หรือไม่กต็าม แต่หากคุณเลือกท่ีจะด าเนินการส่ือสารกบัโฆษณา ปลั๊กอินหรือคอนเทนต์ดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูก

ประมวลผลโดยบุคคลท่ีสาม ดงันั้นเราขอแนะน าใหคุ้ณอ่านประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามอย่างละเอียด

กอ่นท่ีจะด าเนินการส่ือสารหรือด าเนินการกบับุคคลท่ีสามดงักล่าวต่อไป 
 

หากการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอม บริษทัจะด าเนินการขอความยินยอมดงักล่าวกอ่นท่ีจะท าการโอนดงักล่าว 

 

 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 
 

เน่ืองจากลกัษณะการด าเนินธุรกจิของเราและเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 5-6 เราอาจส่ง ถ่ายโอน แชร์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณ

ใหก้บับุคคลต่าง ๆ ในประเทศอ่ืน ๆ เม่ือการถ่ายโอน การแชร์ หรือการส่งมีฐานทางกฎหมายท่ีถูกต้องตามท่ีระบุในข้อ 6 และหากผูรั้บข้อมูล

ส่วนบุคคลมีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอตามประกาศของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล   เราอาจแชร์หรือถ่ายโอนข้อมูล

ส่วนบุคคลแมว้่าประเทศดงักล่าวจะไม่มีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอเฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

 การโอนหรือแชร์มีความจ าเป็นเพ่ือปฏิบติัตามหนา้ท่ีทางกฎหมาย 

 เราไดรั้บความยินยอมอย่างชดัแจง้จากคุณในการโอน/การแชร์โดยคุณไดรั้บแจง้อย่างครบถว้นถึงรายละเอียดของมาตรการคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของประเทศอ่ืนนั้นแลว้ 

 มีความจ าเป็นเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการท าสัญญาหรือด าเนินการกบัเร่ืองตามค าขอของคุณกอ่นท่ีจะท าสัญญา 

 มีความจ าเป็นส าหรับการท าสัญญาระหว่างบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือผลประโยชนข์องคุณ  

 มีความจ าเป็นเพ่ือการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพหรือผลประโยชนส์าธารณะอ่ืน ๆ 

 มีความจ าเป็นเพ่ือการด าเนินกจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชนส์าธารณะท่ีส าคญัอย่างนอ้ยหน่ึงอย่างตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

 เม่ือกฎหมายไดบ้ญัญติัใหต้อ้งมีการถ่ายโอนหรือการแชร์หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหส้ามารถด าเนินการดงักล่าวได้  
 

นอกจากน้ีเรายงัอาจโอนหรือแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับริษทัย่อยหรือบริษทัในเครือของเราในต่างประเทศตามกฎหมายเพ่ือวตัถุประสงค์

ขา้งตน้ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี (ดูขอ้ 5-6) 
 

 

8. ระยะเวลาการเกบ็รักษา 
 

เกณฑท่ี์เราใชใ้นการก  าหนดระยะเวลาการเกบ็รักษาขอ้มูลมีดงัน้ี เราจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลตราบเท่าท่ีจ  าเป็นในการใหบ้ริการหรือมีปฏิสัมพนัธ์
กบัคุณตามกฎหมายและตราบเท่าท่ีถือว่ามีความสมเหตุสมผลตามจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงเราอาจเกบ็

รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพ่ือก  าหนด ใช ้หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายใด ๆ 
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หากคุณตอ้งการท่ีจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถขอใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดผ้่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีระบุในนโยบายฉบับ

น้ี ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาเป็นรายกรณี  

 

9. สิทธิของคุณ 
 

คุณมีสิทธิต่อไปน้ีภายใตก้ฎหมาย 

 

 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ส่วน
บุคคล  

รายละเอยีด 

1 สิทธิในการเขา้ถึง คุณมีสิทธิในการเขา้ถึงและรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเรามีเกีย่วกบัตัวคุณ  หรือคุณ
อาจขอใหเ้ราเปิดเผยแหล่งท่ีเราไดรั้บขอ้มูลของคุณซ่ึงคุณไม่ได้ใหค้วามยินยอม เราจะ
ไม่สามารถใหก้ารเขา้ถึงดงักล่าวแกคุ่ณได้หากเราถูกห้ามโดยกฎหมายหรือค าสั่งศาล
และหากการเขา้ถึงดงักล่าวจะท าใหสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไดรั้บผลกระทบ 

2 สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล คุณมีสิทธิท่ีจะขอใหเ้ราถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคล/องค์กรอ่ืน หรือ
ขอดูขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราถ่ายโอนไปยงับุคคล/องค์กรอ่ืน ๆ เวน้แต่จะเป็นไปไม่ได้
ดว้ยเหตุผลทางเทคนิค 

3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ของคุณ 

คุณมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ บริษทัเคารพสิทธิของคุณ
และเราจะประเมินค าขอเป็นรายกรณีตามกฎหมาย 
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สิทธิในการลบ 

 

คุณมีสิทธิท่ีจะขอให้เราลบ  ท าลายหรือลบช่ือในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณี
ต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไปเม่ือพิจารณาวตัถุประสงค์ท่ี
ขอ้มูลดงักล่าวถูกรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย 

2) คุณไดถ้อนความยินยอมของคุณท่ีใหมี้การรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยแลว้ 
3) คุณไดค้ัดค้านการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ

บริษทัไม่มีเหตุผลท่ีจะปฏิเสธค าขอดงักล่าว 
4) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลถูกรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างผิดกฎหมายภายใต้

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
5) กรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก  าหนด 

บริษทัเคารพสิทธิของคุณและเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเวน้แต่ว่าบริษทัจะ
เห็นว่าจ  าเป็นท่ีจะตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไว  ้
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 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ส่วน
บุคคล  

รายละเอยีด 

5 สิทธิในการระงบัการประมวลผลข้อมูลของ
คุณ 

คุณมีสิทธิท่ีจะขอใหเ้ราระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปน้ี 

1) อยู่ภายใตก้ระบวนการตรวจสอบท่ีรอการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและครบถว้นหรือไม่ 

2) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีควรถูกลบหรือท าลายเน่ืองจากไม่เป็นไปตาม
กฎหมายและคุณขอระงบัการประมวลผลแทน 

3) ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จ าเป็นตอ้งเกบ็รักษาอีกต่อไปเพ่ือจุดประสงค์ท่ีข้อมูล
ถูกรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย แต่คุณยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเกบ็รักษาเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการตั้ งสิทธิหรือปฏิบัติตาม หรือเพ่ือการใช้สิทธิทาง
กฎหมายหรือการปกป้องสิทธิในทางกฎหมาย 

4) บริษทัก  าลังพิจารณาค าขอของคุณซ่ึงคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล 

6 สิทธิในการถอนความยินยอม คุณสามารถถอนความยินยอมเม่ือใดกไ็ด้เวน้แต่จะเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษทั 
หลงัจากความยินยอมถูกเพิกถอนแลว้ เราจะหยุดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเวน้
แต่จะมีฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเราสามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลได้ต่อไป 

7 สิทธิในการแกไ้ข คุณมีสิทธิในการแกไ้ขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกต้องเพ่ือให้ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน 
ครบถว้นและไม่ท าใหเ้ขา้ใจผิด หากบริษทัปฏิเสธค าขอของคุณบริษทัจะบันทึกการ
ปฏิเสธดงักล่าวพร้อมเหตุผล 

8 สิทธิในการย่ืนเร่ืองร้องเรียน คุณจะมีสิทธิร้องเรียนในกรณีท่ีบริษทัหรือผูป้ระมวลผลข้อมูล รวมถึงพนักงานของ
บริษัท ไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ ตามกฎหมายฉบบัดงักล่าว 

 

หากตอ้งการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ใด ๆ ของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลของเราผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างน้ี ใน
กรณีท่ีมีการร้องขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะเร่งด าเนินการเเวน้แต่บริษทัจะมีเหตุผลท่ีจะปฏิเสธค าขอของคุณบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัเห็น

ว่าค าขอส าเนาดงักล่าว บริษทัอาจด าเนินการใหไ้ด ้บริษทัจะส่งส าเนาดังกล่าวให้คุณภายใน 30 วนัหลังจากได้รับค าขอของคุณ โดยบริษทัขอ

ขอ้มูลเพ่ิมเติมของคุณเพ่ือยืนยนัตวัตนและสิทธิของคุณ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษทั หากคุณมีข้อสงสัยหรือ

ตอ้งการใชสิ้ทธิใด ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ของบริษทัตามรายละเอียดท่ีใหไ้ว ้

 

ส าหรับบุคคลท่ีไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนกอ่นวนัท่ี พระราชบญัญติัคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมี
ผลบงัคบัใช ้เราจะด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปโดยการประมวลผลข้อมูลของเราจะเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีเราได้

รวบรวมขอ้มูลของคุณมา คุณอาจขอใหเ้ราหยุดประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณไดผ้่านการกรอกแบบฟอร์มเพิกถอนความยินยอม [ใส่
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ลิงคห์รือช่องทางอ่ืน ๆ] เราจะตรวจสอบค าขอของคุณเป็นรายกรณี บริษทัขอแจง้ใหคุ้ณทราบว่าการถอนความยินยอมของคุณอาจส่งผลกระทบ

ต่อบริการท่ีบริษทัจดัให ้เช่น การใหข้อ้มูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ของเรา เน่ืองจากตวัอย่างเช่น หากยงัคงท่ีเหลืออยู่หลงัจากการถอน

ความยินยอมแลว้ขอ้มูลอาจไม่เพียงพอท่ีเราจะใหบ้ริการท่ีครบถว้นตามท่ีคุณตอ้งการหรือเราอาจตอ้งใชเ้วลาในการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากคุณ 

 

 

10. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 

ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคุณใหไ้วมี้การเปล่ียนแปลง เราขอแนะน าใหคุ้ณแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการปรับปรุงหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีให้

ไวเ้พ่ือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั หากขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องมันอาจส่งผลกระทบต่อบริการของบริษทั 

และบริษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนกบัคุณหรือบุคคลท่ีสามอนัเป็นผลมาจากการไม่แกไ้ขหรือปรับปรุง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหถู้กตอ้งแต่อย่างใด 

 

 

11. บันทกึค าขอ/การปฏเิสธของบริษัท 
 

เม่ือมีการร้องขอใหใ้ชสิ้ทธิเราจะรับทราบว่าไดรั้บค าขอและยืนยนัว่าเราก  าลงัตรวจสอบค าขอและจะตอบกลบัภายในกรอบเวลาตามกฎหมาย เรา
จะประเมินขอ้ก  าหนดทางกฎหมาย ฐานทางกฎหมายของการประมวลผล ผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนกบัคุณ และเราจะตอบกลบัคุณตามก  าหนดเวลา 
ค าขอแต่ละคร้ังจะไดรั้บการพิจารณาเกีย่วกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์และขอ้ก  าหนดทางกฎหมายในขณะนั้น เราจะติดตามและบันทึกค าขอ
เพ่ือจุดประสงคด์า้นความรับผิดชอบ 
 
 

 

12. การติดต่อเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล การยื่นข้อเร่ืองร้องเรียนต่อส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

หากคุณตอ้งการใชสิ้ทธิในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือคุณเห็นว่าเราไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยละเมิดกฎหมายท่ีบังคับ

ใชแ้ละไม่สามารถแกไ้ขการละเมิดดงักล่าวเพ่ือใหคุ้ณพึงพอใจอย่างสมเหตุสมผลได ้โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั 

โดยส่งผ่านทาง csm@slimconcept.co.th  

 

นอกจากน้ีคุณสามารถติดต่อบริษทัผ่านทางศูนยบ์ริการ Call Center ของเราไดท่ี้ 089 664 4242  วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.  

 

คุณมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนในกรณีท่ีบริษทั ผูป้ระมวลผลขอ้มูล รวมถึงพนกังานของบริษทัไม่ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 หรือประกาศอ่ืนตามกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยการร้องเรียนไปท่ี คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมาย  

mailto:csm@slimconcept.co.th
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13. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 

บริษทัเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวอ้ย่างปลอดภยัและอย่างเคร่งครัดดว้ยมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเพียงพอ หากคุณมีเหตุผลท่ีเช่ือได้

ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกละเมิดหรือหากคุณมีค าถามใด ๆ เกีย่วกบัประกาศฉบับน้ีโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

บริษทั 

 

บริษทัจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีถูกรวบรวมและถูกประมวลผลได้รับการรักษาความ

ปลอดภยัและป้องกนัการประมวลผล การใช ้การดดัแปลงหรือการเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือผิดกฎหมาย การสูญหายหรือการท าลายโดย

ไม่ไดต้ั้งใจ เทคโนโลยีและซอฟตแ์วร์ เช่น การควบคุมการรับรองความถูกตอ้งของผูใ้ช้ การควบคุมขอบเขตเครือข่ายภายนอกและภายในและ

การควบคุมโปรแกรม/ซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นอนัตราย 

 

 

14. คุ้กกี ้
 

เราอาจวางคุกกี้ไวบ้นเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณหรืออ่านคุกกี้ท่ีอยู่บนอุปกรณ์ของคุณอยู่แล้วเม่ือคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือ

ตรวจสอบขอ้ความโดยท่ีเราตอ้งไดรั้บความยินยอมจากคุณจากคุณกอ่น 

 

เราอาจใชคุ้กกี้เพ่ือ 

 แยกความแตกต่างระหว่างผูใ้ช ้
 ปรับแต่งเวบ็ไซตแ์ละบริการของเราใหต้รงกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของผูเ้ยี่ยมชม 
 ปรับปรุงการใชง้านและฟังกช์ัน่การใชง้านของเวบ็ไซตข์องเรา และ 
 วิเคราะหว์่าเวบ็ไซตข์องเรามีการใชง้านอย่างไรและรวบรวมสถิติท่ีไม่ระบุช่ือและสรุปรวม 

คุณอาจเลือกท่ีจะปิดการใช้งานคุกกี้ข้างต้นขณะท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรกต็ามการปิดใช้งานคุกกี้ใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสบการณ์ของคุณในเวบ็ไซตข์องเรา 

หากคุณใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ในการเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา เราขอแนะน าใหคุ้ณตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแต่ละเบราวเ์ซอร์ของแต่ละอุปกรณ์นั้นถูกตั้งค่า
คุกกี้ตามท่ีคุณตอ้งการ 

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการจดัการคุกกี้โปรดดูท่ี "นโยบายคุกกี้" ของเรา 
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15. การเปลีย่นเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอืน่ 
 

เวบ็ไซตข์องบริษทัอาจถูกเปล่ียนเส้นทางไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้คุณเม่ือคุณเย่ียมชมเว็บไซต์อ่ืน ๆ เว็บไซต์เหล่าน้ีอาจ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยเว็บไซต์อ่ืนหรือบุคคลดังกล่าว ด้วย
เหตุผลน้ีบริษทัแนะน าใหคุ้ณตรวจสอบประกาศนโยบายการคุม้ครองชอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีอย่างรอบคอบกอ่นท่ีคุณจะใช้บริการ

บนเวบ็ไซตเ์หล่านั้น 

 

 

16. การเปลีย่นแปลงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 

บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือปรับปรุงประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ลอดเวลาตามท่ีเห็นสมควรโดยแจ้ง

ใหคุ้ณทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว บริษทัจะแจง้การเปล่ียนแปลงในเวบ็ไซตซ่ึ์งคุณสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

 

 

17. ติดต่อเรา 
 

หากคุณมีความคิดเห็น ค าแนะน า ค าถามหรือตอ้งการร้องเรียนเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ของบริษทัผ่าน csm@slimconcept.co.th  หรือ 089 664 4242  วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.  
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