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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ("TMT" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน (ตามทีนิยามไวด้า้นล่างนี) ในนโยบายความเป็นส่วนตวันี ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไป

ต่างประเทศของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบติัเกียวกบัขอ้มูลดงักล่าว  

1. เกยีวกบัเรา  

 TMT เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลทีเก็บ ใช ้เปิดเผย และโอนไปต่างประเทศซึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

TMT เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย มีสํานักงานใหญ่ตงัอยู่ที 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตาํบล

สาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

TMT เป็นส่วนหนึงของครอบครัวโตโยตา้ทวัโลก และเป็นผูผ้ลิตรายสาํคญัทีสุดรายหนึงของโตโยตา้ มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนิน

กิจการเพือการผลิตและจดัจาํหน่ายรถยนตน์งัส่วนบุคคลและรถยนตเ์พือการพาณิชย ์ภายในประเทศไทยและส่งออกเพือจาํหน่ายไป

ยงัประเทศต่าง ๆ ทวัโลก รวมถึงการให้บริการหลงัการจาํหน่าย เช่น การซ่อมบาํรุงรถยนต ์การให้สิทธิประโยชน์พิเศษ และการ

ให้บริการอืนๆ ทีเกียวขอ้งเพือประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้และบุคคลทวัไป นอกจากนี TMT ยงัอยู่ระหว่าง

เตรียมการสู่การเดินทางอนัทา้ทายดว้ยการพลิกโฉมกิจการสู่การเป็น "องคก์รแห่งการขบัเคลือน" (Mobility Company) ในฐานะ

ศูนยก์ลางการดาํเนินกิจการหลกัของโตโยตา้ประจาํภูมิภาคเอเชีย โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหนึงของการจาํหน่ายและการ

ใหบ้ริการของเรา 

2. วธีิการตดิต่อเรา 

หากท่านต้องการสอบถามเพิมเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นี ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ 

(https://www.toyota.co.th/en/contact) หรือตามขอ้มูลการติดต่อทีระบุไวด้า้นล่าง 

• ส่งอีเมลถึงเราไดที้:   dataprotection@toyota.co.th  

• โทรศพัทติ์ดต่อเราไดที้หมายเลข: ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ ( ) - -  กด 2 (หรือ -  โทรฟรีสาํหรับ 

     ต่างจงัหวดัเฉพาะโทรศพัทพื์นฐานตลอด  ชวัโมง) 

     เวลาทาํการ:  จนัทร์ - ศุกร์  8.00 -17.00 น. 

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคอือะไร 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใดก็ตามเกียวกบับุคคล ซึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนนัได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่

รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ   

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดทเีกบ็รวบรวม  

4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมขึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ของท่านกบัเรา และบริการหรือผลิตภณัฑ์ทีท่านตอ้งการจากเรา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัท่านทีเราอาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูล

ส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปนี  
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(ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คาํนาํหนา้ชือ ชือ นามสกุล เพศ อาย ุอาชีพ ตาํแหน่งงาน ทีทาํงาน ตาํแหน่ง การศึกษา สัญชาติ 

วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรทีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขีรถยนต ์เป็นตน้) ลายมือชือ การบนัทึกเสียง การบนัทึกการสนทนาทาง

โทรศพัท ์รูปถ่าย การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบา้น และขอ้มูลประจาํตวัอืน ๆ 

(ข) รายละเอียดทีใช้ติดต่อ เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร ขอ้มูลตาํแหน่งทีตงั ทีอยู่อีเมล LINE ID บญัชี 

Facebook Instagram ID และ ID อืนๆ จากเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

(ค) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจาํรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยีห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครืองยนต์

หมายเลขตวัถงัรถ ประเภทรถยนต ์ระยะทางเป็นไมล ์แบตเตอรี แรงดนัไฟฟ้า ระดบันาํมนั การสึกหรอของเบรก ขอ้มูล

ตาํแหน่งและการเคลือน (เช่น เวลา ตาํแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกันภยัรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง 

รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมสําหรับ Connected Service (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด) สมุดคู่มือทะเบียน

รถยนต ์เอกสารการตรวจรถยนต ์รายละเอียดขอ้มูลทีไดรั้บจากการใช ้Connected Services ขอ้มูล GPS และตาํแหน่งของ

รถยนต ์รายงานประวติัรถยนต ์และขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัรถยนตอื์นๆ 

(ง) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบัญชี ขอ้มูลพร้อมเพย ์

สินทรัพยห์มุนเวยีน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และขอ้มูลดา้นการเงินอืนๆ  

(จ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชําระเงิน วนัทีและ/หรือเวลาทีชาํระเงิน จาํนวนเงินทีชาํระ วิธีการชําระ 

รายละเอียดเกียวกับการขอเงินคืน การลงทะเบียน ดอกเบีย เงินดาวน์ ค่างวดและจาํนวนงวด วนัทีและสถานทีซือ

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ทีอยู่/วนัทีและเวลารับมอบรถ แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบจองซือ ใบตอบรับ ลายมือชือผูรั้บ 

ใบเสร็จรับเงิน ใบแจง้หนี ธุรกรรม ประวติัธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอืนๆ ของบริการหรือผลิตภณัฑ์ที

ท่านซือ  

(ฉ) รายละเอียดด้านการตลาดและการสือสาร เช่น ตวัเลือกของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากเรา บริษทัในเครือ 

บริษทัคู่คา้ และตวัเลือกในการติดต่อสือสารของท่าน 

(ช) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกคา้เป้าหมาย รถยนต์และสีรถยนต์ทีใช้อยู่ในปัจจุบัน ขอ้มูลการทดลองขบั 

แผนการซือ รถยนต์ทีท่านสนใจ รุ่นทีท่านสนใจ บนัทึกขอ้มูลการติดตาม (เช่น ขอ้มูลการเยียมชมศูนยบ์ริการรถยนต์ 

ขอ้มูลการจอง) แหล่งทีมา (เช่น จากการมาเยียมชมศูนยบ์ริการรถยนต์ มีผูแ้นะนาํมา มอเตอร์โชว ์จากลูกคา้ปัจจุบัน 

เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์) เหตุผลทีไม่สามารถปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของ TMT 

(ซ) รายละเอียดประวัติ เช่น บญัชีผูใ้ช ้Connected Services ชือลงทะเบียนเขา้ใชห้รือชือผูใ้ช ้ Application (เช่น T-Connect 

Application) รายละเอียดประวติัการใชบ้ริการและผลิตภณัฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวติัการติดต่อ ประวติัการร้องเรียน 

ความสนใจของท่าน ความตอ้งการ คาํติชม และคาํตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

(ฌ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ทีอยูอิ่นเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชนัของเบราวเ์ซอร์ 

พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน คุกกี รหสัอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลา

และสถานทีทีเขา้ถึง 

 

4.2 หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน เช่น ชือ นามสกุล รายละเอียดทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์สําหรับการติดต่อ

ฉุกเฉินแก่เรา หรือสมาชิกครอบครัวทีใชร้ถของท่าน ท่านตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่านมีอาํนาจทีจะกระทาํไดแ้ละเราไดรั้บ

อนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายให้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านนัตามนโยบายฯ นี โปรดให้นโยบายฯ นีแก่บุคคล

แหล่านันเพือให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใชฐ้านทางกฎหมายอืนๆ เป็นขอ้ยกเวน้ความยินยอม) ให้ส่งมอบ

ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่เราตามนโยบายฯ นี  
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4.3 เราจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลประเภททีมีความอ่อนไหว เช่น เชือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลทัธิ 

ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 

ขอ้มูลชีวภาพ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีกฎหมายบญัญติัใหเ้ราทาํได ้หรือเมือท่านใหค้วามยนิยอมไวโ้ดยชดัแจง้ 

ท่านจะตอ้งทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลทงัหมดทีใหไ้วเ้ป็นขอ้มูลทีครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริง 

5. วธีิการรับและเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจไดรั้บและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงันี 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทท่ีานให้แก่เรา: ท่านอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มกัจะมีขึนเมือท่านติดต่อเราเมือตอ้งการ

สอบถามขอ้มูล กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมคัรสมาชิกหรือลงทะเบียนเพือการรับหรือขอ

ทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ ์บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรือเมือท่านแสดงความคิดเห็นกลบัมายงัเรา 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคบางประการเกียวกบัอุปกรณ์

ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน ซึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีจดัเก็บโดยคุกกี (Cookies) และเทคโนโลยอืีน ๆ 

ทีคลา้ยกนั โดยเราจะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการใชง้าน 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครังเราจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัท่านจากผูอื้น เช่น บริษทัในเครือ 

ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้ห้บริการของเรา หรือบริษทัคู่คา้ของเรา หากบริษทัเหล่านนัไดรั้บ

อนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว 

และ/หรือซึงท่านไดเ้คยใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลไวก้บับุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี  

6. วตัถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 เราเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพือวตัถุประสงคต์่อไปนี (เรียกรวมกนัวา่ "วตัถุประสงค์")   

(ก) เพือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพือบริหารจดัการ เขา้ทาํสัญญาและปฏิบติัหนา้ทีของเราตามสัญญา หรือขอ้

ผูกพนัใดๆ ก็ตามทีเรามีร่วมกบัท่าน หรือองคก์รทีท่านเป็นตวัแทน เช่น การจองการทดลองขบั การส่งมอบรถยนต ์การ

ปฏิบติัตามสญัญาซือขายผลิตภณัฑ ์บริการทีเกียวขอ้งกบัการชาํระเงิน ซึงรวมถึงการตรวจสอบ การยนืยนั และการยกเลิก

ธุรกรรม การรับประกันผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริการอืนๆทีเกียวข้องกับประกันภัย การลงทะเบียน

ให้บริการทีเกียวกบัรถยนตแ์ละบริการอืนๆ การส่งมอบแพคเกจตอ้นรับ การให้บริการหลงัการขาย เช่นการบาํรุงรักษา

และการจองการซ่อมรถยนต ์เพือระบุตาํแหน่งรถยนตข์องท่าน การใหบ้ริการ Connected Services แก่ท่าน เช่น ระบบนาํ

ทางเนวิเกเตอร์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอาํนวยความสะดวกและแกปั้ญหาต่างๆ นัดหมายศูนยบ์ริการ พร้อม

ตรวจสอบประวติัการซ่อมและขอ้มูลรถยนต์ เพือพิจารณาการนาํเสนอเงินกู้และคะแนนเครดิต เพือประมวลผลการ

จ่ายเงิน ออกใบเสร็จ จาํนวนเงินทีคา้งชาํระ ใบแจง้หนี และหลกัฐานการซือ เพือซือหรือขายรถยนตมื์อสองหรือเสนอการ

ประมูล เพือทาํการประมูลรถยนต์ เพือแจ้งให้ท่านทราบเกียวกับการเรียกคืนรถ การให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการ

ให้บริการอืนๆ ตามทีเรา และผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ มีฐานะเป็นผูใ้ห้บริการ หรือไดรั้บ

การร้องขอจากท่าน เป็นตน้ 

(ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพือดาํเนินการตรวจสอบและยืนยนัตวัของท่าน ในการลงทะเบียนและเขา้รับ

บริการต่างๆ จากเรา 

(ค) เพอืปรับปรุงการดาํเนินธุรกจิ ผลติภัณฑ์และบริการ: เพือการประเมิน วเิคราะห์ จดัการ ปรับปรุง ดาํเนินการวจิยั วางแผน 

ทาํแบบสาํรวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพือนาํไปพฒันาระบบ คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ
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ของเรา เช่น ความพึงพอใจเกียวกบัผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจเกียวกบัการขายผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการของผูแ้ทน

จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ เพือประเมินประสิทธิภาพในเรืองผลิตภณัฑ์ สือดิจิทลั และแคมเปญ

ทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค พฤติกรรม  เป็นตน้ รวมถึงขอ้มูลเกียวกบัความชอบ

และความสนใจของท่านในผลิตภณัฑห์รือการบริการของเรา หรือเพือสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม เพือทราบถึง

ปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือเพือการฝึกอบรมพนักงาน และการประเมินผลงานของพนักงาน เพือปรับปรุงธุรกิจ 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

(ง) เพือจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพือติดต่อสือสารกบัท่านเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการทีท่านไดรั้บจากเรา บริษทัใน

เครือ ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้ เลกซัส และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้ห้บริการของเรา หรือจากบริษทัคู่คา้ของเรา เพือแจง้

เตือนท่านรวมไปถึงแจง้เตือนการต่ออายุทะเบียนรถหรือประกนั เพือประมวลผลและอปัเดตขอ้มูลของท่านในฐานะ

สมาชิกของเรา เพือให้ขอ้มูลเกียวกบัรถยนต์ของท่าน จดัเตรียมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและขอ้มูล

รถยนต ์เพือรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของเรา เพืออาํนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ เพือ

การดาํเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบขอ้ซกัถามทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละ

บริการของเรา 

(จ) การตลาดและการสือสาร: เพือการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การสือสาร และการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์

หรือการใหบ้ริการของเราและ/หรือ ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้ห้บริการของเรา บริษทัคู่

คา้ เพือส่งจดหมายเชิญใหท่้านร่วมงานกิจกรรมของเรา ผา่นช่องทางการติดต่อของเราและ/หรือ ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ต

โยตา้ เลกซัส และโตโยตา้ชวัร์ ผูใ้ห้บริการของเรา บริษทัคู่คา้ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ อีเมล โทรศพัท์ โทรสาร ไปรษณีย ์SMS 

MMS หรือสือสงัคมออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ 

(ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพือดูแลจดัการการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบการ

สือสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการธุรกิจเพือการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน 

(ช) การปฏิบัตติามกฎหมาย: เพือปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์คาํสงั ขอ้กาํหนดและหนา้ทีตามกฎหมายของเรา 

(ซ) ความเสียง: เพือการจดัการความเสียงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสียง  

(ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพือวตัถุประสงคด์า้นความมนัคงปลอดภยั เช่น การถ่ายภาพ และ บนัทึกวดิิทศัน์ เพือใช้

สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมือจาํเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย  ตวัอย่างเช่น เพือตรวจจบั ป้องกนั และ

ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน เพือจดัการและป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์น เพือตรวจจบัและป้องกนัการกระทาํผิดภายใน

สถานทีหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรา 

(ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพือพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพือตรวจสอบวา่มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบอืนๆ (เช่น 

เพือปฏิบติัตามกฎดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทุจริต) รวมถึงการทาํการตรวจสอบและ

บนัทึกเป็นการภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลดา้นการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอืนๆ  

(ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟืนฟกิูจการ หรือกรณีอืนทีคลา้ยกนั เราอาจส่งหรือโอน

ขอ้มูลของท่านใหก้บับุคคลทีสามหนึงฝ่ายหรือมากกวา่ในฐานะทีเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินการดงักล่าว 

(ฏ) ชีวติ: เพือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

6.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใด

ประการหนึงต่อไปนี 

(ก) เพือปฏิบติัตามกฎหมายทีเราอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
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(ข) เพือปฏิบติัตามสญัญาทีท่าน หรือองคก์รทีท่านเป็นตวัแทน เป็นคู่สญัญากบัเราหรือเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ

ท่านก่อนเขา้ทาํสญัญานนั 

(ค) เป็นการจาํเป็นเพือประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก  

(ง) เพือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(จ) เพือประโยชน์สาธารณะ สาํหรับการดาํเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ทีของรัฐ 

(ฉ) ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งอาศยัความยินยอมจากท่านสําหรับกิจกรรมบางประเภทซึงเกียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยนิยอมจากท่านก่อนการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.3 ในกรณีทีเราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพือการดาํเนินการอย่างอืนทีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เราจะมีหนังสือบอกกล่าว

ให้แก่ท่านเพือทราบเพิมเติม โดยจะระบุถึงขอ้มูลทีใชเ้กียวกบัการดาํเนินการดงักล่าวและจะดาํเนินการขอความยินยอมจาก

ท่านก่อนในกรณีทีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน 

6.4 ในกรณีทีเรามีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความ

จาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพือเขา้ทาํสัญญา แลว้ท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เราเมือมีการร้องขอ เราอาจไม่

สามารถปฏิบติัตามวตัถุประสงคที์เกียวขอ้งขา้งตน้ได ้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกซึงเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพือ

วตัถุประสงค์ตามนโยบายฯฉบบันี โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านันเพือศึกษาข้อมูล

เพิมเติมเกียวกบัวิธีการทีบุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ซึงท่านเองก็ตกอยู่

ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านนัแยกต่างหากดว้ยเช่นกนั 

7.2 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงค ์ใหแ้ก่บุคคลทีสามดงัต่อไปนี 

(ก) บริษัทในเครือของโตโยต้า: เนืองจากเราเป็นส่วนหนึงของบริษทัในกลุ่มโตโยตา้ ซึงร่วมมือกนัในการใหบ้ริการลูกคา้และ

ให้บริการระบบต่างๆ เราอาจมีความจาํเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือดังต่อไปนี หรือ

อนุญาตใหบ้ริษทัในเครือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพือวตัถุประสงคที์ระบุไวข้า้งตน้  

1) บริษทั โตโยตา้ ไดฮทัสุ เอน็จิเนียริง แอนด ์แมนูแฟคเจอริง จาํกดั 

2) บริษทัสยามโตโยตา้อุตสาหกรรม จาํกดั  

3) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้เวคิส จาํกดั 

4) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้บอดี ประเทศไทย จาํกดั  

5) บริษทั โตโยตา้ บอดี เซอร์วสิ จาํกดั 

6) บริษทั เทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ จาํกดั  

7) บริษทั โตโยตา้ ลีสซิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

8) บริษทั ขา้วรัชมงคล จาํกดั 

9) บริษทั ฮีโน่ แมนูแฟคเจอริง (ประเทศไทย) จาํกดั 

10) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ คอร์ปอเรชนั (ญีปุ่น)  

11) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (สิงคโปร์) 
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(ข) ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์: เราอาจแบ่งปันและรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากผูแ้ทน

จาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตที์ท่านเลือกหรือทีอยู่ใกลท่้านเพือให้บริการแก่ท่าน ท่านสามารถดูขอ้มูลเพิมเติมไดที้ 

https://www.toyota.co.th, https://www.lexus.co.th/ และ https://www.toyotasure.com/ 

(ค) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้ดัหาผลิตภณัฑบ์ริการจากภายนอก

เพือใหบ้ริการต่างๆ แทนเราหรือเพือช่วยในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ท่าน ซึงรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง 

1) ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง 

2) ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

3) บริษทัทีใหบ้ริการดา้นการวจิยัและสาํรวจตลาด 

4) บริษทัทีใหบ้ริการดา้นการวเิคราะห์ 

5) บริษทัทีใหบ้ริการดา้นการตลาด สือโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค ์และการสือสาร 

6) ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการสือสาร 

7) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด ์

(ง) บริษัทคู่ค้าของเรา: ทงัในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชินส่วนอะไหล่รถยนต ์(Supplier) ธุรกิจรถ

เช่า ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร เป็นตน้ ทีเราอาจร่วมเสนอ

หรือเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการใหแ้ก่ท่าน 

(จ) บุคคลภายนอกตามทกีฎหมายกาํหนด: ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือปฏิบติั

ตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั ซึงรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานทีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ 

หรือบุคคลภายนอกอืนๆ ในกรณีทีเราเชือวา่จาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ทีตามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 

หรือเพือการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอืน หรือเพือความปลอดภยัของบุคคล หรือเพือตรวจสอบ ป้องกนั หรือ

จดัการเกียวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความมนัคงหรือความปลอดภยั 

(ฉ) ทีปรึกษา: ซึงรวมถึงทนาย เจา้หน้าทีเทคนิค และผูต้รวจสอบบญัชีทีช่วยเหลือในการดาํเนินธุรกิจของเรา และใชสิ้ทธิ

เรียกร้องตามกฎหมายและต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย 

(ช) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที: ในกรณีของการฟืนฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทงัหมดหรือส่วน

หนึง การขาย การซือ การดาํเนินกิจการร่วมคา้ การมอบ การโอน หรือการจาํหน่วยส่วนหนึงหรือทงัหมดของธุรกิจ 

ทรัพยสิ์น หรือหุน้ หรือธุรกรรมอืนทีคลา้ยกนั  

7.3 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีทีกฎหมายกาํหนดหรืออนุญาต ดงันันหากกฎหมาย

กาํหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน เราจะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 เนืองจากเราเป็นส่วนหนึงของบริษทัในเครือของโตโยตา้ อาจมีการโอนหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านระหวา่งกนั เพือ

การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคข์า้งตน้ เพือให้ท่านสามารถเขา้ถึงบริการของเรา เพือให้

การดูแลลูกคา้ เพือตดัสินใจเกียวกบัการปรับปรุงบริการ เพือการพฒันาเนือหา หรือเพือวตัถุประสงคอื์น ทีระบุในนโยบายฯ นี 

8.2 เมือมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือของโตโยตา้ในต่างประเทศ เราจะปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง

กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัเพือใหแ้น่ใจวา่มีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านในระดบัทีเพียงพอ และเราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ผูรั้บโอนขอ้มูลในต่างประเทศจะใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านดว้ยมาตรฐานการคุม้ครองทีเทียบเท่ากบัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกนั หากจาํเป็น 
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8.3 ในกรณีทีเรามีความจาํเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ หากเราพบวา่มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลในต่างประเทศนันไม่เพียงพอตามหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด เราจะขอความยนิยอมจากท่านหรืออาศยัฐานทางกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งซึงอนุญาตใหก้ระทาํไดเ้พือโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย 

9. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

9.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าทีจาํเป็น เพือดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวใ้นนโยบายนี และตาม

หนา้ทีของเราภายใตก้ฎหมาย โดยหลงัจากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจาํเป็นหรือไม่มีกฎหมายใหส้ามารถเก็บไดอี้ก

ต่อไป เราจะลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลนนั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบ 

9.2 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอาจแตกต่างกนัขึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีทีจะนาํขอ้มูล

ส่วนบุคคลมาใชเ้ป็นระยะเวลาสันๆ เช่น เพืองานใดงานหนึงเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพือวตัถุประสงคใ์น

การสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทาํลายขอ้มูลนนัหลงัสินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

9.3 ท่านมีสิทธิทีจะให้เราลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไม่สามารถระบุตวัท่านไดใ้นบางกรณี เวน้แต่เรามี

ความจาํเป็นทีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามกฎหมายกาํหนด 

10.  นโยบายความเป็นส่วนตวัของผู้เยาว์  

 ผลิตภณัฑ ์บริการและเวบ็ไซตข์องเราไม่ไดมี้เป้าหมายหรือเจตนาทีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาวที์อายตุาํกวา่ 20 ปี 

บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผูเ้ยาว ์บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้

ความสามารถซึงตอ้งการจะติดต่อดาํเนินการกบัเรา ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองตามทีกฎหมายกาํหนด ผูพ้ิทกัษต์าม

กฎหมายหรือผูอ้นุบาลก่อนทีจะติดต่อเราหรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

11.  ผู้แทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ 

 TMT และผูแ้ทนจาํหน่ายเป็นนิติบุคคลแยกจากกนัและต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตวัของตนเอง หากท่านมีขอ้สงสัยเกียวกับ

แนวทางปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้ทนจาํหน่าย รวมไปถึงหากท่านไม่ตอ้งการรับการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร การ

ประชาสัมพนัธ์ การสือสาร และการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการของผูแ้ทนจาํหน่ายทีไม่เกียวขอ้งกบั TMT กรุณา

ติดต่อไปทีผูแ้ทนจาํหน่ายนนัโดยตรง 

 เมือท่านซือหรือเช่าซือรถยนตจ์ากผูแ้ทนจาํหน่าย ผูแ้ทนจาํหน่ายจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่เรา ผูแ้ทนจาํหน่ายและ

เราต่างเป็นนิติบุคคลแยกจากกนัและท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูแ้ทนจาํหน่ายเพือใหม้นัใจวา่ท่านเขา้ใจแนวทาง

และวิธีปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้ทนจาํหน่ายนันๆ นอกจากนี เนืองจากโดยทวัไปผูแ้ทนจาํหน่ายมกัเป็น

ช่องทางแรกในการติดต่อของท่าน ผูแ้ทนจาํหน่ายจึงเป็นผูที้สามารถใหค้าํตอบแก่ท่านเกียวกบัแนวทางปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลได ้และแม ้TMT จะสนบัสนุนใหผู้แ้ทนจาํหน่ายตรวจสอบใหม้นัใจวา่ไดป้ฎิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ทีเกียวขอ้งอย่างเต็มที อีกทงัให้ขอ้มูลเกียวกบัหนา้ทีในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูแ้ทนจาํหน่ายแลว้ แต่ TMT ไม่มีส่วน

รับผิดชอบในการปฎิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งของผูแ้ทนจาํหน่าย  
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12. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่านมีสิทธิต่อไปนีเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีอยูใ่นความครอบครองของเรา หากท่านประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ ท่านสามารถ

ติดต่อเราไดต้ามรายละเอียดในหวัขอ้ "วธีิการติดต่อเรา" ขา้งตน้  

12.1 สิทธิในการเขา้ถึง 

ท่านอาจขอเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านใหไ้วแ้ก่เราได ้เวน้แต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือ

คาํสังศาล หรือ การเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดนนัจะส่งผลกระทบทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ

ผูอื้น  

12.2 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัท่านทีอยูใ่นความครอบครองของเรานนัไม่ถูกตอ้ง

หรือไม่สมบูรณ์  

12.3 สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูล 

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไม่สามารถระบุตวัท่านได้ ในกรณี

ดงัต่อไปนี 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป   

(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านไดเ้พิกถอนความยินยอมให้เราทาํการเก็บรักษา ใช ้และเปิดเผย และเราไดท้าํการตรวจสอบแลว้ 

ไม่มีเหตุตามกฎหมายทีเราจะสามารถเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป 

(ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านไดท้าํการคดัคา้นมิใหเ้ราทาํเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธคาํขอคดัคา้น

โดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายทีมีผลใชบ้งัคบั 

(ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือวตัถุประสงคเ์กียวกบั

การตลาดแบบตรง  

(จ) ขอ้มูลส่วนบุคคลนนัมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ท่านมีสิทธิขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านใหไ้วข้า้งตน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น การเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลนันมีความจาํเป็นตามวตัถุประสงค์เพือการปฏิบติัตามสัญญา หรือเพือวตัถุประสงค์ในการก่อตงัสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย  ปฏิบติัตาม ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึนต่อสู้ขอ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวตัถุประสงค์อืนที

กฎหมายกาํหนดไว ้

12.4 สิทธิในการจาํกดัการใช ้

ท่านมีสิทธิขอใหเ้ราระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) ท่านไดข้อให้เราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และเราอยูใ่นขนัตอนการตรวจสอบคาํ

ขอของท่าน 

(ข) ท่านไดข้อใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลทีเราอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าว   
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(ค) เราหมดความจาํเป็นในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความจาํเป็นตอ้ง

ขอใหเ้ราเก็บรักษาไวเ้พือใชใ้นการก่อตงัสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือการยกขึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพือประโยชน์ของท่าน 

(ง)  ท่านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัหรืออา้งประโยชน์สาธารณะ หรือ

การใชอ้าํนาจรัฐ หรือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราอยูใ่นขนัตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน 

(จ) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างการศึกษาวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่นขนัตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน  

12.5 สิทธิในการคดัคา้น 

ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) เป็นการดาํเนินการเพือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอืน 

(ข) เป็นการดาํเนินการเพือประโยชน์สาธารณะ หรือการใชอ้าํนาจรัฐทีไดม้อบใหแ้ก่เรา  

(ค) กรณีทีเราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือวตัถุประสงคท์างการตลาดแบบตรง 

(ง) เป็นการดาํเนินการเพือวตัถุประสงคเ์กียวกบัการศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) 

หากท่านใชสิ้ทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ท่านมีสิทธิแจง้ความประสงคว์า่จะ

ใหเ้ราลบหรือจาํกดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพิมเติมได ้

12.6 สิทธิในการโอนยา้ย 

ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีเราเก็บรวบรวมไว ้โดยขอใหเ้ราส่งขอ้มูลดงักล่าวใหท่้านในรูปแบบเอกสารหรือ

ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยวธีิการอตัโนมติัได ้เวน้แต่ การขอโอนยา้ยขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใตข้อ้จาํกดัของ

วธีิการของเรา 

12.7 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม  

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยได ้ หากเป็นกรณีทีท่านไดเ้คยใหค้วามยินยอมไวก้บัเรา เวน้

แต่มีขอ้จาํกดัสิทธิในการถอนความยนิยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบติัหนา้ทีตามสญัญาของเราทีเป็นประโยชน์แก่ท่าน ทงันี 

การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านไดใ้ห้ความ

ยนิยอมไปแลว้ 

12.8 สิทธิในการร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีทีพบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนไดผ้า่นช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณีดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
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13. การแก้ไขนโยบายฯ น ี

13.1 เราอาจแกไ้ขนโยบายฯ นีเป็นครังคราวเพือให้สอดคลอ้งกบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีเปลียนแปลงไป และเพือให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายทีบงัคบัใช ้โดยเราจะแจง้นโยบายทีเปลียนแปลงใหท่้านทราบผา่นช่องทางการติดต่อของเรา 

13.2 เราจะใชน้โยบายฯ ฉบบัล่าสุด สาํหรับอา้งอิงวธีิการในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

นโยบายฯ นีมีผลบงัคบัวนัที 27 พฤษภาคม 2563 และใหใ้ชแ้ทนนโยบายความเป็นส่วนตวัต่าง ๆ ทีเรากาํหนดมาก่อนหนา้นีทงัหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


