ประกาศความเป็ นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2564
เรียน คณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“เรา”) ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลทีมีความเกียวข้องกับท่าน หรือธุรกิจของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนันเราจึงจัดให้มปี ระกาศความเป็ นส่วนตัวนีเพืออธิบาย
ถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
 ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวม โดยรวมถึงข้อมูลทีท่านมอบให้แก่เราเกียวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลทีมีความ
เกียวข้องกับท่าน หรือธุรกิจของท่าน (“ท่าน”)
 วิธที เรานํ
ี าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 ทางเลือกทีเรานํ าเสนอให้ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการดําเนินการให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านเป็ นปัจจุบนั
 สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวม
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเรามี
ี ความจําเป็ น และเหตุผลทีเหมาะสมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน โดยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีเรา
เก็บรวบรวมนันขึนอยู่กบั แต่ละสถานการณ์
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย เช่น







ข้อมูลทีได้จากท่านโดยตรง ซึงเป็ นส่วนหนึงของการลงทะเบียนคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร กระบวนการ
อืนๆ ทีกฎหมายกําหนด ตามความผูกพันธ์ทางสัญญา หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี เป็ นต้น
ข้อมูลทีบริษทั ฯ ได้รบั ในระหว่างกระบวนการสรรหา และการแต่งตังคณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร
การติดต่อกับท่านผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการย่อย การประชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯหรือ
ด้วยอุปกรณ์อนื ๆ เช่น กล้องวงจรปิ ด อุปกรณ์บนั ทึกภาพ เป็ นต้น
การสนทนาระหว่างท่าน และบริษทั ฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึกข้อความ
หรือวิธกี ารอืนใด
การเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษทั ฯ
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ในบางกรณี บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอืน เช่น หน่วยงานสาธารณะ นายทะเบียน
หุน้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานคัดกรองแหล่งข้อมูล ข้อมูลที
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ รายละเอียดเกียวกับท่านทีได้รบั จากการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร และแหล่งข้อมูลที
สามารถเข้าถึงได้ เช่น โปรไฟล์ทางอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเราอาจเก็บรวบรวมมีดงั ต่อไปนี













ข้อมูลส่วนตัว: ชือ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร สถานภาพการ
สมรส หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
หนั ง สือ เดิน ทาง สําเนาทะเบีย นบ้า น ลายมือ ชือ ภาพถ่ าย ภาพหรือ บัน ทึก จากกล้อ งวงจรปิ ด (CCTV) เลข
ประจําตัวผูเ้ สียภาษี ทะเบียนรถยนต์ เลขบัตรประกันสังคม อาชีพ ชือบุคคลทีรับมอบอํานาจ
ข้อมูลทางการเงิ น: ข้อมูลบัญชีธนาคาร เงินเดือน การจ่ายภาษีและสิท ธิประโยชน์ เช่ น เงิน บํานาญหรือเงิน
ประกัน ใบแจ้งหนี เอกสารการใช้บตั รเครดิต เลขทีบัตรเครดิต และชือผูถ้ อื บัตร และรายละเอียดของบัตรเครดิต
ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดวุฒกิ ารศึกษา ความสําเร็จทางการศึกษา คุณวุฒ ิ ทักษะ ประสบการณ์
ข้อมูลครอบครัว: ชือ และข้อมูลอืน ๆ ของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะของท่าน
รวมถึงการถือหุน้ ประวัตกิ ารจ้างงาน ตําแหน่งงานทีดํารงอยู่ และเป็ นกรรมการหรือมีตําแหน่งในบริษทั หรือกิจการ
อืนๆ ของบุคคลดังกล่าว
ข้อมูลการทํางาน: ประวัตกิ ารทํางาน และการเป็ นกรรมการหรือมีตําแหน่ งในบริษทั หรือกิจการอืน ๆ
ข้อมูลการติ ดต่อ: ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สถานทีทํางาน
ข้อมูล ธุรกรรม: รายละเอีย ดข้อ มูล การถือ ครองหุ้น การถือครองหลัก ทรัพ ย์ข องท่ า น ประวัติเ กียวกับ การ
ดําเนินคดีเกียวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลเกียวกับสัญญา: ข้อกําหนด และเงือนไขของการเป็ นคณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารของท่าน
ข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์: ข้อมูลตําแหน่งทางภูมศิ าสตร์
ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data):
o ข้อมูลศาสนา
o ข้อ มูล ประวัต ิอ าชญากรรม หรือ ประวัต ิเ กียวกับ การดํ า เนิ น คดีเ กียวกับ กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภทเพือให้ทา่ นสามารถ
ทําหน้าทีของท่านในฐานะคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือผูบ้ ริหาร และเพือปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางกฎหมาย อย่างไร
ก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนีโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีทกฎหมายอนุ
ี
ญาต
ให้เราสามารถทําได้
ในกรณีทท่ี านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ
แล้วว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว รวมทังได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศความเป็ น
ส่วนตัวของเราแล้ว และในกรณีทกฎหมายคุ
ี
ม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ท่านได้รบั ความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวตาม
รูปแบบ และเนือหาทีเรากําหนดสําหรับการทีเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแล้ว หรือมีสทิ ธิโดยชอบ
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ด้วยกฎหมาย หรือได้รบั มอบหมายจากบุคคลดังกล่าวให้เป็ นตัวแทนในการให้ความยินยอมแก่เราในนามของบุคคลนัน โดย
ความยินยอมดังกล่าวต้องเป็ นความยินยอมทีให้โดยอิสระจากบุคคลนัน
2. วิธีทีเรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเรามี
ี ความจําเป็ น และเหตุผลทีเหมาะสมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเท่านัน ทังนี เราจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึงฐานดังต่อไปนีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน






ฐานสัญญา - เมือเราจําเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือทีจะปฏิบตั ติ ามตามสัญญา หรือก่อนที
เราจะเข้าทําสัญญากับท่าน
ฐานหน้ าที ตามกฎหมาย - เมือเรามีค วามจําเป็ นต้องประมวลผลข้อมูล ส่ว นบุค คลของท่ านเพือปฏิบตั ิต าม
กฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย
ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย - เมือเป็ นประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเราทีจะประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านตามทีกฎหมายอนุ ญาต เว้นแต่ทเราเห็
ี
นว่าประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรามีความสําคัญ
น้อยกว่าประโยชน์ และสิทธิเสรีภาพขันพืนฐานของท่าน
ฐานความยินยอม - เมือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์
ใดวัตถุประสงค์หนึงโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน ยกเว้นใน
กรณีทกฎหมายอนุ
ี
ญาตให้เราทําได้
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีของท่านภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง และฐานทางกฎหมายเพือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบตั หิ น้าทีของท่านในฐานะคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือผูบ้ ริหาร





เพือการเสนอชือ กระบวนการสรรหา การอนุมตั ิ แต่งตัง ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
เพือใช้ยนื ยันตัวตนของกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหาร ในฐานะผูม้ ี
อํานาจกระทําการแทนบริษทั ฯ ในการดําเนินการต่าง ๆ ตามที
กฎหมายกําหนด
เพือวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามสัญญา ในกรณีทมีี
ข้อตกลงการว่าจ้างกรรมการหรือผูบ้ ริหาร (Directorship
Agreement) และ/หรือสัญญาบริหารจัดการ (Management
Agreement) ซึงกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารได้เข้าทํากับบริษทั ฯ





ฐานสัญญา
ฐานหน้าทีตามกฎหมาย
ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
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วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล












เพือตรวจสอบสิทธิของท่านในการทํางานในประเทศไทย การยืน
คําขอรับในอนุญาตทํางานและการต่ออายุ การขอวีซ่า
เพือการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบียประชุม
เพือใช้ในหนังสือมอบอํานาจ หรือการอนุมตั เิ พือดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
เพือให้บริการด้าน IT แก่ท่าน (เช่น การเข้าถึงระบบ บริการการ
สือสาร ระบบความปลอดภัย เป็ นต้น)
เพือประชุม และการจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร
การจัดทํารายงานการประชุม การออกเสียงและลงมติของ
คณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร การปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทาง
กฎหมาย เป็ นต้น
เพือดําเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับ
ดูแล หน่ วยงานราชการหน่วยงานสาธารณะ และหน่ วยงานที
เกียวข้อง
เพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมาย
เพือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของท่านเพือใช้
ประกอบการยืนขอหนังสือรับรองหรือใบอนุญาต เป็ นต้น
เพือตรวจสอบและเก็บหลักฐานเอกสารการยืนยันตัวตน ซึงอาจ
รวมถึงเอกสารทีมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว

เพือดําเนินการตรวจสอบกิจการภายในของบริษทั ฯ
 เพือปกป้ องสถานะทางกฎหมายของบริษท
ั ฯ
 เพือจัดการ และบริหารธุรกิจของบริษท
ั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพือจัดกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมอืน ๆ ทีบริษท
ั ฯ จัดขึน
 เพือป้ องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของ
บริษทั ฯ เช่น ติดตังกล้องวงจรปิ ดภายใน และโดยรอบบริษทั ฯ
ซึงอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลือนไหว และเสียงของท่าน
การบริหารจัดการความปลอดภัยและความเสียง






เพือป้ องกัน อาชญากรรม บริห ารจัด การความปลอดภัย และ
สุข ลักษณะของเรา เช่น ติดตังกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ภายใน
และโดยรอบร้านอาหาร และ/หรือพืนทีของเรา ซึงอาจมีการเก็บ
ภาพเคลือนไหว หรือบันทึกเสียงของท่าน
เพือป้ องกันอุบตั เิ หตุทอาจเกิ
ี
ดขึนในสถานทีปฏิบตั งิ านของเรา

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



ฐานสัญญา
ฐานความยินยอม
ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม



ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม



ฐานหน้าทีตามกฎหมาย
ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย
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วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพือจัดทํา รายงานการตรวจสอบสรุ ป การแก้ไ ข และแนวทาง
ป้ องกันภายใน
เพือจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
เพือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวข้อง





เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์อนนอกเหนื
ื
อจากวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ในประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวนี หากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิมเติมซึงไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี
เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทกฎหมายอนุ
ี
ญาตให้เรา
ดําเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยความยินยอมของท่าน ทังนี ท่านมีสทิ ธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการประมวลผล
ส่วนบุคคลของท่านได้
กรณี ทีท่านปฏิ เสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา
ในกรณีทเราจํ
ี าเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทีกฎหมายอนุญาต และท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีเรามีอยู่ หรือจะมีต่อท่าน และอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ที
เกียวข้องกับท่านต่อได้
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเรามี
ี ความจําเป็ น และเหตุผลทีเหมาะสมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน ซึงอาจรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี







จําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของสัญญา
มีหน้าทีตามกฎหมายในการกระทําการดังกล่าว
จําเป็ นต้องรายงานตามกฎหมาย ดําเนินคดี ใช้สทิ ธิตามกฎหมาย หรือปกป้ องสิทธิตามกฎหมาย
กระทําไปเพือประโยชน์ ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพือประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น
เพือบริหารความเสียง เพือการรายงานภายในองค์กร เพือวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือยืนยันตัวตน เป็ นต้น)
จําเป็ นต้องปกป้ องประโยชน์สาํ คัญต่อชีวติ ของท่าน หรือบุคคลอืน
ขอความยิน ยอมจากท่ า นเพือเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุค คลให้แ ก่ บุค คลอืน และท่ า นได้ใ ห้ค วามยิน ยอมในการ
ดําเนินการนัน

เราอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอืนดังต่อไปนี


บริษทั ในเครือของเรา
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ผู้รบั เหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ทีทํางานให้กับเรา หรือให้บริการกับเรา ซึงรวมถึงผู้รบั เหมาช่วง
นายหน้า ผูใ้ ห้บริการ ผูบ้ งั คับบัญชา และผูป้ ฏิบตั งิ านของบุคคลดังกล่าว
ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้จดั การดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถึงคนกลาง บุคคลผูต้ ิดต่อ และตัวแทนของท่าน
เช่น ผูร้ บั มอบอํานาจ ทนายความ เป็ นต้น
บุคคลใด ๆ ทีท่านชําระเงินให้ และ/หรือได้รบั ชําระเงิน รวมถึงสถาบันทางการเงิน และผูใ้ ห้บริการรับชําระเงิน
บุคคล หรือบริษทั ใด ๆ ซึงเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ หรือเข้าถือครองกิจการที
เกิดขึน หรืออาจเกิดขึน โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าทีใด ๆ ซึงเรามีอยู่ภายใต้สญ
ั ญาระหว่างเรากับท่าน
หน่ วยงานทีบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่ วยงานระงับข้อพิพาท ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึงถูก
แต่งตัง หรือร้องขอ ให้ตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานของเรา
บุคคลอืนใดซึงมีความเกียวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ทีเกิดขึน
หน่ วยงานป้ องกันการทุจริตซึงใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือยืนยันตัวตนของท่าน และสืบหา และป้ องกันการทุจ ริต
รวมถึงอาชญากรรมทางการเงิน
บุคคลใด ๆ ทีเราได้รบั คําสังจากท่านให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลดังกล่าว

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
เราอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพือการปฏิบตั ติ ามสัญญาทีทําขึนระหว่างท่านกับเรา
เพือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เพือปกป้ องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือเพือผลประโยชน์อนั ชอบด้วย
กฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดให้เราต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้กบั บุคคล
ตามทีกฎหมายดังกล่าวกําหนด (เช่น เปิ ดเผยให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี เป็ นต้น) ในกรณีนี เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลให้กบั บุคคลทีมีสทิ ธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่านัน และจะกําหนดให้มมี าตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในระดับทีเหมาะสม
4. การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทระบุ
ี ไว้ในประกาศความ
เป็ นส่วนตัวนี เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามทีถูกร้องขอ หรือได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย เมือเราไม่มคี วามจําเป็ น
จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่านกลายเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ หรือถ้าในกรณีทไม่
ี อาจจะเป็ นไปได้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูก
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสํารองแบบถาวร) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย และคัดแยกข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี จนกระทังเราสามารถดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราขอความร่วมมือจากท่านในการทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านทีอยู่ในความครอบครองของเรามีความเป็ นปัจจุบนั
สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจ้งเราเมือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลียนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่องทางการ
ติดต่อในข้อ 8.
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เราอาจขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นครังคราว เพือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีเป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง และสมบูรณ์
5. สิ ทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสทิ ธิเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี
 สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยิ นยอม: ท่านมีสทิ ธิในการขอเพิกถอนความยินยอมทีได้ให้ไว้กบั เราเมือใดก็ได้ ตาม
ขันตอน และวิธกี ารทีเรากําหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
 สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอรับสําเนาข้อมูลส่ว นบุค คล หรือขอให้เรา
เปิ ดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีทเรามี
ี สทิ ธิปฏิเสธคําขอของท่านได้ตามกฎหมาย หรือ
คําสังศาล หรือกรณีทคํี าขอของท่านจะมีผลกระทบทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอืน
 สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอแก้ไข หรือเปลียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ใน
กรณีทข้ี อมูลนันไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน และทําให้ขอ้ มูลของท่านเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
 สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่ ว นบุคคล: ท่ านมีสิท ธิใ นการขอให้ล บ ทํา ลาย หรือ ทํา ให้ข้อมูล ส่ว นบุค คลของท่าน
กลายเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ เว้นแต่กรณีทเราต้
ี องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องในการเก็บ
รักษาข้อมูลดังกล่าว
 สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีทเรามี
ี เหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 สิ ทธิ ในการห้ามมิ ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านชัวคราว หรือถาวรได้
 สิ ท ธิ ใ นการส่ ง หรือ โอนข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล: ท่ า นมีสิท ธิใ นการขอรับ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีทเราไม่
ี
สามารถ
ทําได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 สิ ทธิ ในการยืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสิท ธิในการร้องเรียนต่อหน่ วยงานรัฐทีเกียวข้องในกรณีทท่ี านเชือว่าการ
กระทําของเราไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้บญ
ั ญัตไิ ว้
ท่านสามารถใช้สทิ ธิของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านทางช่องทางการติดต่อตามทีระบุไว้ในประกาศความเป็ น
ส่วนตัวนี โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของท่านไม่มมี ูล ซําซ้อน
หรือมีมากเกินความจําเป็ น และเราอาจปฏิเสธทีจะดําเนินการตามคําขอของท่านในสถานการณ์เหล่านันได้
การจัดการกับเรืองร้องเรียน
ท่านสามารถติดต่อเราเพือร้องเรียนเกียวกับวิธกี ารทีเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทช่ี องทางการติดต่อ
ตามทีระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี
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6. การรักษาปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นอย่างยิง ดังนัน เราจะตรวจสอบ และใช้มาตรการ
รักษาความปลอดภัยทังทางกายภาพ และทางเทคนิคทีทันสมัยอยู่เสมอเมือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้
กําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพือให้ท่านมันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทําลายโดยไม่
ตังใจ ถูกนําไปใช้ในทางทีผิด ถูกเปิ ดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทัวไปทีไม่ใช่พนักงานของเรา โดยพนักงานของเรานันได้รบั
การอบรม และฝึกฝนให้จดั การกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของเราอยู่เสมอ
7. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่วนตัว
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ทีระบุไว้ดา้ นบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลียนแปลงเป็ นครัง
คราว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลียนแปลงครังล่าสุดนัน สามารถดูได้จากวันทีทีระบุไว้ขา้ งต้นของประกาศความเป็ นส่วนตัว
ฉบับนี ดังนัน ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็ นส่วนตัวนีเป็ นระยะเพือรับทราบการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน
8. ติ ดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สทิ ธิใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ท ี
 ติ ดต่อที : บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 อีเมล์ถึง : dpo@mkrestaurantgroup.com หรือ
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-836-1088 หรือ 02-066-1000
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