นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสํ าหรับผู้แทนจําหน่ ายรถยนต์ โตโยต้ า
บริ ษทั โตโยต้าสกลนคร จํากัด ("บริษทั ฯ" "เรา" "พวกเรา" หรื อ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ า น (ตามทีD นิ ย ามไว้ด้า นล่ า งนีF ) ในนโยบายความเป็ นส่ ว นตัว นีF ("นโยบายฯ") จะอธิ บ ายการเก็บ ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนไป
ต่างประเทศของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทีDได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิ ทธิของท่านและแนวทางปฏิบตั ิเกีDยวกับข้อมูลดังกล่าว
1. เกีย4 วกับเรา
บริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลทีDเก็บ ใช้ เปิ ดเผย และโอนไปต่างประเทศซึDงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
บริ ษทั ฯ เป็ นนิ ติบุคคลทีD จดั ตัFงขึF นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มี สํานักงานใหญ่ตF งั อยู่ทีD 333 ถนนนิ ตโย ตําบลธาตุ เชิ งชุ ม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
บริ ษทั ฯ ได้รับแต่งตัFงเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายรถยนต์โตโยต้า จากบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีวตั ถุประสงค์ในการ
ดําเนิ นกิจการเพืDอการจัดจําหน่ ายรถยนต์นงัD ส่ วนบุคคลและรถยนต์เพืDอการพาณิ ชย์ภายในประเทศไทย รวมถึงการให้บริ การหลัง
การจําหน่าย เช่น การซ่อมบํารุ งรถยนต์ การให้สิทธิ ประโยชน์พิเศษ และการให้บริ การอืDนๆ ทีDเกีDยวข้องเพืDอประโยชน์และความพึง
พอใจสู งสุ ดของลูกค้าและบุคคลทัวD ไป
2. วิธีการติดต่ อเรา
หากท่ า นต้อ งการสอบถามเพิD ม เติ ม หรื อ ต้อ งการใช้สิ ท ธิ ข องท่ า นตามนโยบายฯ นีF ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ เราได้ท างเว็บ ไซต์
(https://www.toyotasakonnakhon.com) หรื อตามข้อมูลการติดต่อทีDระบุไว้ดา้ นล่าง
•
•
•
•

ส่ งข้อความถึงเราได้ทีD:
โทรศัพท์ติดต่อเราได้ทีDหมายเลข:
ส่ งโทรสารถึงเราได้ทีD:
ส่ งจดหมายถึงเราได้ทีD:

Facebook : Toyota Sakon Nakhon (โตโยต้าสกลนคร)
คอลเซ็นเตอร์ (66) 042-700-999 เวลาทําการ: จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 – 17.00 น.
(66) 042-162-050
บริ ษทั โตโยต้าสกลนคร จํากัด 333 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 47000

3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกีDยวกับบุคคล ซึDงทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนัFนได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
4. ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดทีเ4 ก็บรวบรวม
4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลทีDเราเก็บรวบรวมขึFนอยู่กบั ความสัมพันธ์ของท่านกับเรา และบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ทีDท่านต้องการจากเรา
ข้อมูลส่ วนบุคคลเกีDยวกับท่านทีDเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อมูล
ส่ วนบุคคลประเภทดังต่อไปนีF
(ก) รายละเอียดส่ วนตัว เช่น คํานําหน้าชืDอ ชืDอ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน่งงาน ทีDทาํ งาน ตําแหน่ง การศึกษา สัญชาติ
วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรทีDออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขทีDบตั รประจําตัวประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง
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(ข)
(ค)

(ง)
(จ)

(ฉ)
(ช)

(ซ)

(ฌ)

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขีDรถยนต์ เป็ นต้น) ลายมือชืDอ การบันทึกเสี ยง การบันทึกการสนทนาทาง
โทรศัพท์ รู ปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจําตัวอืDน ๆ
รายละเอียดที4ใช้ ติดต่ อ เช่ น ทีDอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตําแหน่ งทีDตF งั ทีDอยู่อีเมล LINE ID บัญชี
Facebook Instagram ID และ ID อืDนๆ จากเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
รายละเอียดรถยนต์ เช่ น หมายเลขประจํารถยนต์ หมายเลขป้ ายทะเบี ยนรถยนต์ ยีDห้อ รุ่ น ปี สี หมายเลขเครืD องยนต์
หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทางเป็ นไมล์ แบตเตอรีD แรงดันไฟฟ้า ระดับนํFามัน การสึ กหรอของเบรก ข้อมูล
ตําแหน่ งและการเคลืD อน (เช่ น เวลา ตําแหน่ ง ความเร็ ว) รายละเอี ยดการประกันภัยรถยนต์ ชุ ดแต่ ง/อุ ปกรณ์ ตกแต่ ง
รายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์ เสริ ม สํา หรั บ Connected Service (เช่ น อุ ป กรณ์ รั บ ส่ ง สัญ ญาณ ซิ ม การ์ ด ) สมุ ด คู่ มื อ ทะเบี ย น
รถยนต์ เอกสารการตรวจรถยนต์ รายละเอียดข้อมูลทีDได้รับจากการใช้ Connected Services ข้อมูล GPS และตําแหน่งของ
รถยนต์ รายงานประวัติรถยนต์ และข้อมูลทีDเกีDยวข้องกับรถยนต์อืDนๆ
รายละเอียดทางการเงิน เช่ น ข้อมูลบัตรเครดิ ตและบัตรเดบิ ต หมายเลขบัญชี และประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้ อมเพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย และข้อมูลด้านการเงินอืDนๆ
รายละเอีย ดธุ ร กรรม เช่ น รายละเอี ย ดการชํา ระเงิ น วัน ทีD แ ละ/หรื อ เวลาทีD ช าํ ระเงิ น จํา นวนเงิ น ทีD ช าํ ระ วิธี ก ารชํา ระ
รายละเอี ย ดเกีD ย วกับ การขอเงิ น คื น การลงทะเบี ย น ดอกเบีF ย เงิ น ดาวน์ ค่ า งวดและจํา นวนงวด วัน ทีD แ ละสถานทีD ซFื อ
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ทีD อยู่/วันทีD และเวลารั บมอบรถ แบบฟอร์ มขอใช้บริ การ ใบจองซืF อ ใบตอบรั บ ลายมื อชืD อผูร้ ั บ
ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้งหนีF ธุ รกรรม ประวัติธุรกรรม สถานะธุ รกรรม และรายละเอียดอืDนๆ ของบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ทีD
ท่านซืFอ
รายละเอียดด้ านการตลาดและการสื4 อสาร เช่ น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผูใ้ ห้บริ การของเรา บริ ษทั คู่คา้ และตัวเลือกในการติดต่อสืD อสารของท่าน
รายละเอียดลูกค้ าเป้ าหมาย เช่ น รหัส ลู กค้าเป้ าหมาย รถยนต์และสี รถยนต์ทีD ใช้อยู่ในปั จจุ บ นั ข้อมู ลการทดลองขับ
แผนการซืF อ รถยนต์ทีDท่านสนใจ รุ่ นทีDท่านสนใจ บันทึกข้อมูลการติดตาม (เช่ น ข้อมูลการเยีDยมชมศูนย์บริ การรถยนต์
ข้อมูลการจอง) แหล่งทีD มา (เช่ น จากการมาเยีDยมชมศูนย์บริ การรถยนต์ มี ผูแ้ นะนํามา มอเตอร์ โชว์ จากลูกค้าปั จจุบนั
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์) เหตุผลทีDไม่สามารถปิ ดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดประวัติ เช่ น บัญชี ผูใ้ ช้ Connected Services ชืD อลงทะเบี ยนเข้าใช้หรื อชืD อผูใ้ ช้ Application (เช่ น T-Connect
Application) รายละเอียดประวัติการใช้บริ การและผลิตภัณฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวัติการติ ดต่อ ประวัติการร้ องเรี ยน
ความสนใจของท่าน ความต้องการ คําติชม และคําตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ
รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ทีDอยูอ่ ินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ ชนัD ของเบราว์เซอร์
พฤติกรรมและรู ปแบบการสื บค้นของท่าน คุกกีF รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่ นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลา
และสถานทีDทีDเข้าถึง

4.2 หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอืDน เช่ น ชืD อ นามสกุล รายละเอียดทีD อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สําหรั บการติ ดต่อ
ฉุ กเฉิ นแก่เรา หรื อสมาชิกครอบครัวทีDใช้รถของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอาํ นาจทีDจะกระทําได้และเราได้รับ
อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลเหล่านัFนตามนโยบายฯ นีF โปรดให้นโยบายฯ นีF แก่บุคคล
แหล่านัFนเพืDอให้รับทราบและ/หรื อขอความยินยอม (หรื อใช้ฐานทางกฎหมายอืDนๆ เป็ นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่งมอบ
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ นีF
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4.3 เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลประเภททีDมีความอ่อนไหว เช่น เชืF อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชืD อในลัทธิ
ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภาพ เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ทีDกฎหมายบัญญัติให้เราทําได้ หรื อเมืDอท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง
ท่านจะต้องทําการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลทัFงหมดทีDให้ไว้เป็ นข้อมูลทีDครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
5. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนีF
(ก) ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีท4 ่ านให้ แก่ เรา: ท่านอาจให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มักจะมีขF ึนเมืDอท่านติดต่อเราเมืDอ
ต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรื อกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิกหรื อลงทะเบียนเพืDอการรับ
หรื อขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรื อเมืDอท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา
(ข) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที4เราเก็บรวบรวมจากท่ านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิ คบางประการเกีDยวกับอุปกรณ์
ของท่าน พฤติกรรมและรู ปแบบการสื บค้นของท่าน ซึD งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลทีDจดั เก็บโดยคุกกีF (Cookies) และเทคโนโลยีอืDน ๆ
ทีDคล้ายกัน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน
(ค) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที4ได้ รับจากบุคคลภายนอก: บางครัFงเราจะได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลเกีDยวกับท่านจากผูอ้ ืDน เช่น บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลก
ซัส และโตโยต้าชัวร์ อืDนๆ ผูใ้ ห้บริ การของเรา หรื อบริ ษทั คู่คา้ ของเรา หากบริ ษทั เหล่านัFนได้รับอนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรื อซึD งท่านได้เคยให้
ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลไว้กบั บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
6. วัตถุประสงค์ และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพืDอวัตถุประสงค์ต่อไปนีF (เรี ยกรวมกันว่า "วัตถุประสงค์ ")
(ก) เพื4อจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ แก่ ท่าน: เพืDอบริ หารจัดการ เข้าทําสัญญาและปฏิบตั ิหน้าทีDของเราตามสัญญา หรื อข้อ
ผูกพันใดๆ ก็ตามทีDเรามีร่วมกับท่าน หรื อองค์กรทีDท่านเป็ นตัวแทน เช่น การจองการทดลองขับ การส่ งมอบรถยนต์ การ
ปฏิบตั ิตามสัญญาซืFอขายผลิตภัณฑ์ บริ การทีDเกีDยวข้องกับการชําระเงิน ซึDงรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิก
ธุรกรรม การรับประกันผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริ การอืDนๆทีDเกีDยวข้องกับประกันภัย การลงทะเบียนให้บริ การ
ทีDเกีDยวกับรถยนต์และบริ การอืDนๆ การส่ งมอบแพคเกจต้อนรับ การให้บริ การหลังการขาย เช่นการบํารุ งรักษาและการจอง
การซ่อมรถยนต์ เพืDอระบุตาํ แหน่งรถยนต์ของท่าน การให้บริ การ Connected Services แก่ท่าน เช่น ระบบนําทางเนวิเก
เตอร์ บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ น บริ การอํานวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ นัดหมายศูนย์บริ การ พร้อมตรวจสอบ
ประวัติการซ่อมและข้อมูลรถยนต์ เพืDอพิจารณาการนําเสนอเงินกูแ้ ละคะแนนเครดิต เพืDอประมวลผลการจ่ายเงิน ออก
ใบเสร็ จ จํานวนเงินทีDคา้ งชําระ ใบแจ้งหนีF และหลักฐานการซืFอ เพืDอซืFอหรื อขายรถยนต์มือสองหรื อเสนอการประมูล เพืDอ
ทําการประมูลรถยนต์ เพืDอแจ้งให้ท่านทราบเกีDยวกับการเรี ยกคืนรถ การให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการให้บริ การอืDนๆ
ตามทีDเรา และ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีฐานะเป็ นผูใ้ ห้บริ การ หรื อได้รับการร้องขอจากท่าน เป็ นต้น
(ข) การลงทะเบียนและการยื นยันตัวตน: เพืDอดําเนิ นการตรวจสอบและยืนยันตัวของท่าน ในการลงทะเบี ยนและเข้ารั บ
บริ การต่างๆ จากเรา
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(ค) เพื4อปรับปรุ งการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ: เพืDอการประเมิน วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุ ง ดําเนินการวิจยั วางแผน
ทําแบบสํารวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพืDอนําไปพัฒนาระบบ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
ของเรา และ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เช่น ความพึงพอใจเกีDยวกับผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจเกีDยวกับการ
ขายผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การ เพืDอประเมินประสิ ทธิ ภาพในเรืD องผลิตภัณฑ์ สืD อดิจิทลั และแคมเปญทางการตลาดของ
เรา รู ปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริ โภค พฤติกรรม เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลเกีDยวกับความชอบและความสนใจของ
ท่านในผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การของเรา และ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด หรื อเพืDอสร้างรายงานแบบรวม
และเป็ นนิ ร นาม เพืDอ ทราบถึ ง ปั ญ หาและวิธี ก ารแก้ไ ข หรื อ เพืDอ การฝึ กอบรมพนัก งาน และการประเมิ น ผลงานของ
พนักงาน เพืDอปรับปรุ งธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริ การ
(ง) เพื4อจัดการความสั มพันธ์ กับท่ าน: เพืDอติดต่อสืD อสารกับท่านเกีDยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การทีDท่านได้รับจากเรา บริ ษทั โต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผูใ้ ห้บริ การของเรา หรื อจากบริ ษทั คู่คา้ ของเรา เพืDอแจ้งเตือนท่านรวมไปถึงแจ้งเตือน
การต่ออายุทะเบี ยนรถหรื อประกัน เพืDอประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของท่านในฐานะสมาชิ กของเรา เพืDอให้ขอ้ มูล
เกีDยวกับรถยนต์ของท่าน จัดเตรี ยมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและข้อมูลรถยนต์ เพืDอรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้าของเรา เพืDออํานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ เพืDอการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรื อการตอบข้อซักถามทีDเกีDยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา
(จ) การตลาดและการสื4 อสาร: เพืDอการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสืD อสาร และการส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์
หรื อการให้บริ การของเราและ/หรื อ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผูใ้ ห้บริ การของเรา บริ ษทั คู่คา้ เพืDอส่ ง
จดหมายเชิญให้ท่านร่ วมงานกิจกรรมของเรา ผ่านช่องทางการติดต่อของเราและ/หรื อ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด ผูใ้ ห้บริ การของเรา บริ ษทั คู่คา้ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณี ย ์ SMS MMS หรื อสืD อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ เป็ นต้น
(ฉ) การจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพืDอดูแลจัดการการดําเนิ นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการ
สืD อ สาร การรั ก ษาและตรวจสอบความปลอดภัย ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัย ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพืDอการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน
(ช) การปฏิบัตติ ามกฎหมาย: เพืDอปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คําสังD ข้อกําหนดและหน้าทีDตามกฎหมายของเรา
(ซ) ความเสี4 ยง: เพืDอการจัดการความเสีD ยงตรวจสอบประสิ ทธิภาพ และประเมินความเสีD ยง
(ฌ) การปกป้ องผลประโยชน์ ของเรา: เพืDอวัตถุประสงค์ดา้ นความมันD คงปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และ บันทึกวิดิทศั น์ เพืDอใช้
สิ ทธิ ของเราและปกป้ องผลประโยชน์ของเราเมืDอจําเป็ นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพืDอตรวจจับ ป้ องกัน และ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยน เพืDอจัดการและป้ องกันการสู ญเสี ยทรัพย์สิน เพืDอตรวจจับและป้ องกันการกระทําผิดภายใน
สถานทีDหรื อระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
(ญ) การตรวจจับการทุจริ ต: เพืDอพิสูจน์ตวั ตนของท่าน เพืDอตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบอืDนๆ (เช่น
เพืDอปฏิบตั ิตามกฎด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้ องกันการทุจริ ต) รวมถึงการทําการตรวจสอบและ
บันทึกเป็ นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริ ต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอืDนๆ
(ฎ) ธุรกรรมองค์ กร: ในกรณี ของการขาย การโอน การควบรวม การฟืF นฟูกิจการ หรื อกรณี อืDนทีDคล้ายกัน เราอาจส่ งหรื อโอน
ข้อมูลของท่านให้กบั บุคคลทีDสามหนึDงฝ่ ายหรื อมากกว่าในฐานะทีDเป็ นส่ วนหนึDงของการดําเนินการดังกล่าว
(ฏ) ชีวติ : เพืDอป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
6.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมาย ประการใด
ประการหนึDงต่อไปนีF
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(ก) เพืDอปฏิบตั ิตามกฎหมายทีDเราอยูภ่ ายใต้บงั คับ
(ข) เพืDอปฏิบตั ิตามสัญญาทีDท่าน หรื อองค์กรทีDท่านเป็ นตัวแทน เป็ นคู่สญ
ั ญากับเราหรื อเพืDอใช้ในการดําเนินการตามคําขอของ
ท่านก่อนเข้าทําสัญญานัFน
(ค) เป็ นการจําเป็ นเพืDอประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก
(ง) เพืDอป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
(จ) เพืDอประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพืDอประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้สิทธิของเจ้าหน้าทีDของรัฐ
(ฉ) ในกรณี ทีDจาํ เป็ นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสําหรับกิ จกรรมบางประเภทซึD งเกีD ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน
6.3 ในกรณี ทีDเราอาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน เพืDอการดําเนิ นการอย่างอืDนทีDไม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น เราจะมีหนังสื อบอกกล่าว
ให้แก่ท่านเพืDอทราบเพิDมเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลทีDใช้เกีDยวกับการดําเนิ นการดังกล่าวและจะดําเนิ นการขอความยินยอมจาก
ท่านก่อนในกรณี ทีDตอ้ งได้รับความยินยอมจากท่าน
6.4 ในกรณี ทีD เ รามี ค วามจํา เป็ นต้อ งเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากท่ า นเพืD อ ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายหรื อ สั ญ ญาหรื อ มี ค วาม
จําเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพืDอเข้าทําสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่เราเมืDอมีการร้องขอ เราอาจไม่
สามารถปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ทีDเกีDยวข้องข้างต้นได้
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1 เราอาจเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไปยัง บุ ค คลภายนอกซึD งเก็ บ รวบรวม ใช้ห รื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพืD อ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายฯฉบับนีF โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านัFนเพืDอศึกษาข้อมูล
เพิDมเติมเกีDยวกับวิธีการทีDบุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ ซึD งท่านเองก็ตกอยู่
ภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวเหล่านัFนแยกต่างหากด้วยเช่นกัน
7.2 เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ ให้แก่บุคคลทีDสามดังต่อไปนีF
(ก) บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด: เนืD องจากเราเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายรถยนต์โตโยต้า ซึD งได้รับการแต่งตัFงจาก
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
(ข) บริษัทในเครื อของบริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด: เนืDองจากบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เป็ น
ส่ วนหนึD งของบริ ษทั ในกลุ่ มโตโยต้า ซึD งร่ วมมื อกันในการให้บริ การลู กค้าและให้บริ การระบบต่ างๆ เราอาจมี ความ
จําเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ดังต่อไปนีF
หรื ออนุ ญาตให้บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เพืDอ
วัตถุประสงค์ทีDระบุไว้ขา้ งต้น
1) บริ ษทั โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริD ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริD ง จํากัด
2) บริ ษทั สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
3) บริ ษทั โตโยต้า ออโต้ เวิคส จํากัด
4) บริ ษทั โตโยต้า ออโต้ บอดีF ประเทศไทย จํากัด
5) บริ ษทั โตโยต้า บอดีF เซอร์วสิ จํากัด
6) บริ ษทั เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จํากัด
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(ค)
(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)
(ซ)

7) บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิDง (ประเทศไทย) จํากัด
8) บริ ษทั ข้าวรัชมงคล จํากัด
9) บริ ษทั ฮีโน่ แมนูแฟคเจอริD ง (ประเทศไทย) จํากัด
10) บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน (ญีDปุ่น)
11) บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิ ฟิค (สิ งคโปร์)
ผู้แทนจําหน่ ายรถยนต์ โตโยต้ า เลกซัส และโตโยต้ าชัวร์ อื4นๆ: เราอาจแบ่งปั นและรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากผูแ้ ทน
จําหน่ายและศูนย์บริ การรถยนต์ทีDอยูใ่ กล้ท่านเพืDอให้บริ การแก่ท่าน
ผู้ให้ บริการของเรา: เราอาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่ผใู ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์บริ การจากภายนอก
เพืDอให้บริ การต่างๆ แทนเราหรื อเพืDอช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ท่าน ซึDงรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง
1. ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์และการขนส่ ง
2. ผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ น
3. บริ ษทั ทีDให้บริ การด้านการวิจยั และสํารวจตลาด
4. บริ ษทั ทีDให้บริ การด้านการวิเคราะห์
5. บริ ษทั ทีDให้บริ การด้านการตลาด สืD อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสืD อสาร
6. ผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคมและการสืD อสาร
7. ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริ การคลาวด์
บริษทั คู่ค้าของเรา: ทัFงในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิFนส่ วนอะไหล่รถยนต์ (Supplier) ธุรกิจรถ
เช่า ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร เป็ นต้น ทีDเราอาจร่ วมเสนอ
หรื อเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้แก่ท่าน
บุคคลภายนอกตามที4กฎหมายกําหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพืDอปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรื อกฎข้อบังคับ ซึD งรวมถึง การปฏิบตั ิตามหน่ วยงานทีDบงั คับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่ วยงานรัฐ
หรื อบุคคลภายนอกอืDนๆ ในกรณี ทีDเราเชืD อว่าจําเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามหน้าทีDตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับทางกฎหมาย
หรื อเพืDอการปกป้ องสิ ทธิ ของเรา สิ ทธิ ของบุคคลอืDน หรื อเพืDอความปลอดภัยของบุคคล หรื อเพืDอตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อ
จัดการเกีDยวกับปั ญหาการทุจริ ต หรื อด้านความมันD คงหรื อความปลอดภัย
ที4ปรึ กษา: ซึD งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าทีDเทคนิ ค และผูต้ รวจสอบบัญชี ทีDช่วยเหลือในการดําเนิ นธุ รกิ จของเรา และใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมายและต่อสู ส้ ิ ทธิเรี ยกร้องในทางกฎหมาย
ผู้รับโอนสิ ทธิและ/หรื อหน้ าที4: ในกรณี ของการฟืF นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุ รกิจไม่ว่าทัFงหมดหรื อส่ วน
หนึD ง การขาย การซืF อ การดําเนิ นกิ จการร่ วมค้า การมอบ การโอน หรื อการจําหน่ วยส่ วนหนึD งหรื อทัFงหมดของธุ รกิ จ
ทรัพย์สิน หรื อหุน้ หรื อธุรกรรมอืDนทีDคล้ายกัน

7.3 เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณี ทีDกฎหมายกําหนดหรื ออนุ ญาต ดังนัFนหากกฎหมาย
กําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
8. การโอนและคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
8.1 เนืD องจากเราเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า ซึD งได้รับการแต่งตัFงจาก บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จึงอาจมี
การโอนหรื อ ส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นระหว่า งกัน เพืDอ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลภายใต้
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วัตถุประสงค์ขา้ งต้น เพืDอให้ท่านสามารถเข้าถึงบริ การของเรา เพืDอให้การดูแลลูกค้า เพืDอตัดสิ นใจเกีDยวกับการปรับปรุ งบริ การ
เพืDอการพัฒนาเนืFอหา หรื อเพืDอวัตถุประสงค์อืDน ทีDระบุในนโยบายฯ นีF
8.2 เมืDอมีการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในต่างประเทศ
เราจะปฏิบตั ิตามกฎหมายทีDเกีDยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยเพืDอให้
แน่ใจว่ามีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระดับทีDเพียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผูร้ ับโอนข้อมูลใน
ต่างประเทศจะให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุม้ ครองทีDเทียบเท่ากับการคุม้ ครองภายใต้
กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจําเป็ น
8.3 ในกรณี ทีDเรามีความจําเป็ นในการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเราพบว่ามาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลในต่างประเทศนัFนไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทีD คณะกรรมการประกาศ
กําหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรื ออาศัยฐานทางกฎหมายอืDนๆ ทีDเกีDยวข้องซึD งอนุญาตให้กระทําได้เพืDอโอนข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย
9. ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
9.1 เราจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะเวลาเท่าทีDจาํ เป็ น เพืDอดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ทีDกาํ หนดไว้ในนโยบายนีF และตาม
หน้าทีDของเราภายใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่มีความจําเป็ นหรื อไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีก
ต่อไป เราจะลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลนัFน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบ
9.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึFนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ทีDจะนําข้อมูล
ส่ วนบุคคลมาใช้เป็ นระยะเวลาสัFนๆ เช่น เพืDองานใดงานหนึD งเป็ นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรื อเพืDอวัตถุประสงค์ใน
การสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรื อทําลายข้อมูลนัFนหลังสิF นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
9.3 ท่านมีสิทธิ ทีDจะให้เราลบ ทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีDไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่เรามี
ความจําเป็ นทีDจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกําหนด
10. นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของผู้เยาว์
ผลิตภัณฑ์ บริ การและเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้ าหมายหรื อเจตนาทีDจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูเ้ ยาว์ทีDอายุตDาํ กว่า 20 ปี
บุ คคลเสมื อนไร้ ความสามารถ และบุ คคลไร้ ความสามารถ หากท่ านเป็ นผูเ้ ยาว์ บุ คคลเสมื อนไร้ ความสามารถ หรื อบุ คคลไร้
ความสามารถซึD งต้องการจะติดต่อดําเนิ นการกับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองตามทีDกฎหมายกําหนด ผูพ้ ิทกั ษ์ตาม
กฎหมายหรื อผูอ้ นุบาลก่อนทีDจะติดต่อเราหรื อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่เรา
11. บริษทั โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
เมืDอท่านซืF อหรื อเช่าซืF อรถยนต์ หรื อติดต่อเราเพืDอเข้ารับบริ การหลังการจําหน่าย เช่น การซ่ อมบํารุ งรถยนต์ การรับสิ ทธิ ประโยชน์
พิเศษ และการรับบริ การอืDนๆ ทีDเกีDยวข้องเพืDอประโยชน์ของท่าน เราจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เนืD องจากเราเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายรถยนต์โตโยต้า ซึD งได้รับการแต่งตัFงจาก บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
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อย่างไรก็ตามเรา และ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เป็ นนิ ติบุคคลแยกจากกันและต่างมีนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ของตนเอง หากท่านมีขอ้ สงสัยเกีDยวกับแนวทางปฎิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด กรุ ณาติดต่อไปทีDบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โดยตรง เพืDอให้มนัD ใจว่าท่านเข้าใจแนวทางและวิธีปฎิบตั ิในการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โดยเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปฎิบตั ิตามกฎหมาย
ทีDเกีDยวข้องของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
12. สิ ทธิในข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ท่านมีสิทธิ ต่อไปนีFเกีDยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทีDอยูใ่ นความครอบครองของเรา หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถ
ติดต่อเราได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ข้างต้น
12.1 สิ ทธิในการเข้าถึง
ท่านอาจขอเข้าถึงหรื อขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่ วนบุคคลทีDท่านให้ไว้แก่เราได้ เว้นแต่ เป็ นการปฏิเสธตามกฎหมายหรื อ
คําสัDงศาล หรื อ การเข้าถึงหรื อขอทราบรายละเอียดนัFนจะส่ งผลกระทบทีDอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ผูอ้ ืDน
12.2 สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่ วนบุคคลเกีDยวกับท่านทีDอยูใ่ นความครอบครองของเรานัFนไม่ถูกต้อง
หรื อไม่สมบูรณ์
12.3 สิ ทธิในการขอให้ลบหรื อทําลายข้อมูล
ท่ านมี สิทธิ ขอให้เราลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลของท่ านเป็ นข้อมู ลทีD ไม่ สามารถระบุ ตวั ท่ านได้ ในกรณี
ดังต่อไปนีF
(ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลทีDไม่มีความจําเป็ นทีDจะต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป
(ข) ข้อมูลส่ วนบุคคลทีDท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้เราทําการเก็บรักษา ใช้ และเปิ ดเผย และเราได้ทาํ การตรวจสอบแล้ว
ไม่มีเหตุตามกฎหมายทีDเราจะสามารถเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป
(ค) ข้อมูลส่ วนบุคคลทีDท่านได้ทาํ การคัดค้านมิให้เราทําเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธคําขอคัดค้าน
โดยอาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมายทีDมีผลใช้บงั คับ
(ง) ข้อมูลส่ วนบุคคลทีDท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพืDอวัตถุประสงค์เกีDยวกับ
การตลาดแบบตรง
(จ) ข้อมูลส่ วนบุคคลนัFนมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ท่านมีสิทธิ ขอให้ลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลทีDท่านให้ไว้ขา้ งต้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่ วน
บุคคลนัFนมี ความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์เพืDอการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา หรื อเพืDอวัตถุประสงค์ในการก่ อตัFงสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม
กฎหมาย ปฏิบตั ิตาม ใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อยกขึFนต่อสู ้ขอ้ สิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อวัตถุประสงค์อืDนทีD
กฎหมายกําหนดไว้
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12.4 สิ ทธิในการจํากัดการใช้
ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านได้ในกรณี ดงั ต่อไปนีF
(ก) ท่านได้ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และเราอยูใ่ นขัFนตอนการตรวจสอบคํา
ขอของท่าน
(ข) ท่านได้ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลทีDเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าว
(ค) เราหมดความจําเป็ นในการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความจําเป็ นต้อง
ขอให้เราเก็บรักษาไว้เพืDอใช้ในการก่อตัFงสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึFนต่อสู ส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย เพืDอประโยชน์ของท่าน
(ง) ท่านได้คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรื ออ้างประโยชน์สาธารณะ หรื อ
การใช้อาํ นาจรัฐ หรื อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเราอยูใ่ นขัFนตอนการตรวจสอบคําขอของท่าน
(จ) ท่ า นได้ค ัด ค้า นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นโดยอาศัย หรื อ อ้า งการศึ ก ษาวิ จ ัย ทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่ นขัFนตอนการตรวจสอบคําขอของท่าน
12.5 สิ ทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนีF
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เป็ นการดําเนินการเพืDอประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อของบุคคลอืDน
เป็ นการดําเนินการเพืDอประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้อาํ นาจรัฐทีDได้มอบให้แก่เรา
กรณี ทีDเราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพืDอวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
เป็ นการดําเนินการเพืDอวัตถุประสงค์เกีDยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ (หากมี)

หากท่านใช้สิทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิ แจ้งความประสงค์วา่ จะ
ให้เราลบหรื อจํากัดการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านเพิDมเติมได้
12.6 สิ ทธิในการโอนย้าย
ท่านมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทีDเราเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เราส่ งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรู ปแบบเอกสารหรื อ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้ภายใต้ขอ้ จํากัดของ
วิธีการของเรา
12.7 สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิ ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยได้ หากเป็ นกรณี ทีDท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้กบั เรา เว้น
แต่มีขอ้ จํากัดสิ ทธิ ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรื อการปฏิบตั ิหน้าทีDตามสัญญาของเราทีDเป็ นประโยชน์แก่ท่าน ทัFงนีF
การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลทีDท่านได้ให้ความ
ยินยอมไปแล้ว
46

12.8 สิ ทธิในการร้องเรี ยน
ท่านมี สิทธิ ร้องเรี ยนเกีD ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ทีDพบว่าเราฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรี ยนได้ผา่ นช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรี ยนกรณี ดงั กล่าวไปยังคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้
13. การแก้ ไขนโยบายฯ นีX
13.1 เราอาจแก้ไขนโยบายฯ นีF เป็ นครัFงคราวเพืDอให้สอดคล้องกับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านทีDเปลีDยนแปลงไป และเพืDอให้
สอดคล้องกับกฎหมายทีDบงั คับใช้ โดยเราจะแจ้งนโยบายทีDเปลีDยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของเรา
13.2 เราจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุ ด สําหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
นโยบายฯ นีFมีผลบังคับ วันทีD 27 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้แทนนโยบายความเป็ นส่ วนตัวต่าง ๆ ทีDเรากําหนดมาก่อนหน้านีFทF งั หมด
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