ประกาศความเป็ นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 18 มิถนุ ายน 2564
เรียน คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษทั แหลมเจริญ ซีฟ้ ดู จํากัด (“เรา”) ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีมี
ความเกียวข้องกับท่าน หรือธุรกิจของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนันเราจึงจัดให้มปี ระกาศความเป็ นส่วนตัวนีเพืออธิบายถึงการเก็บรวบรวม 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 ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของการเข้าเป็ นคู่คา้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจกับเรา
ข้อมูลทีได้จากบุคคลภายนอก ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของการเข้าเป็ นคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจกับเรา เช่น ข้อมูล
เครดิต ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลจากลูกค้าของเรา หรือลูกค้าของท่าน ข้อมูลจากหน่วยงานทีบังคับใช้กฎหมาย เป็ น
ต้น
การสนทนาระหว่างท่านกับเรา รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือ
วิธกี ารอืนใด
เมือท่านใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของเรา
เมือท่านทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน
ทาง Social Media ในกรณีดงั กล่าว เราจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านเลือกให้ปรากฏต่อ
สาธารณะเท่านัน
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นอกจากนี เราอาจร่วมกับบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเกียวกับกิจกรรมออนไลน์เมือท่านเข้า
เยียมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเรา
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเราอาจเก็บรวบรวมมีดงั ต่อไปนี







ข้อมูล ส่ วนตัว: ชือ นามสกุล ชือเล่น เพศ วันเดือนปี เกิด อายุ หมู่โ ลหิต หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเลขอืน ๆ ทีราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีปรากฏอยู่บนเอกสารทีรัฐออกให้เพือใช้ในการยืนยัน
ตัวตน เอกสารสําคัญของนิตบิ ุคคลทีออกให้โดยราชการ (กรณีลูกค้าเป็ นนิตบิ คุ คล) หมายเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน ลายมือชือ ข้อมูลการจดจําใบหน้า และเสียง รูปภาพ ภาพหรือบันทีกจากกล้อง
วงจรปิ ด (CCTV)
ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลบัญชีธนาคาร ทีอยู่สาํ หรับเรียกเก็บเงิน เลขทีบัตรเครดิต ชือผูถ้ อื บัตร และรายละเอียด
ของบัตรเครดิต
ข้อมูลการติ ดต่อ: ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียด Social Media
ข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์: ทีอยู่ IP คุกกี บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตวั ตน
ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data):
o ข้อมูลศาสนา

นอกจากนี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภทเพือการเข้าเป็ นคู่คา้
กับเรา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนีโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีท ี
กฎหมายอนุญาตให้เราสามารถทําได้
ในกรณีทท่ี านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ
แล้วว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว รวมทังได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศความเป็ น
ส่วนตัวของเราแล้ว และในกรณีทกฎหมายคุ
ี
ม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ท่านได้รบั ความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวตาม
รูปแบบ และเนือหาทีเรากําหนดสําหรับการทีเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว
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
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ฐานความยินยอม - เมือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์
ใดวัตถุประสงค์หนึงโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน ยกเว้นใน
กรณีทกฎหมายอนุ
ี
ญาตให้เราทําได้
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีของท่านภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง และฐานทางกฎหมายเพือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ
เพือยืนยันตัวตนของท่าน
 เพือสร้าง และจัดเก็บฐานข้อมูลของท่าน
 เพือพิจารณาเกียวกับการจัดซือจัดหาสินค้า และ/หรือบริการกับ
ท่าน
 เพือการทํา รายการสังซือสิน ค้า และ/หรือ บริการจากท่า น และ
เก็บเป็ นหลักฐานการสังซือ
 เพือเรียกรับสินค้า และ/หรือบริการจากท่าน
 เพือสือสารกับท่านเกียวกับสินค้า และ/หรือบริการ
 เพือจัดทํารายละเอียดข้อตกลง และสัญญาระหว่างเรากับท่าน
 เพือบริหารจัดการการชําระเงิน รวมถึงจัดการค่าใช้จ่าย และเก็บ
หลักฐานการชําระเงิน
 เพือตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผูใ้ ห้บริการเฉพาะตําแหน่ง
 เพือปฏิบต
ั ติ ามคําร้องขอตามสิทธิทท่ี านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านทีอยู่ในความครอบครองของเรา
 เพือการพิจารณาทําหนังสือคําประกัน และวางหลักประกัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ





เพือบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน หรือธุรกิจของท่าน
เพือจัดเก็บ และทําให้ขอ้ มูลการติดต่อของท่านเป็ นปั จจุบนั



ฐานสัญญา
ฐานความยินยอม
ฐานหน้าทีตามกฎหมาย
ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย



ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย



ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย





การดําเนินธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจ



เพือวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการทีมีอยู่
เพือประเมินความเหมาะสมในการเป็ นคู่คา้ หรือพันธมิตรทาง
ธุรกิจของท่านกับเรา
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วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

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











ฐานหน้าทีตามกฎหมาย
ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์อนนอกเหนื
ื
อจากวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ในประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวนี หากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิมเติมซึงไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี
เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทกฎหมายอนุ
ี
ญาตให้เรา
ดําเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยความยินยอมของท่าน ทังนี ท่านมีสทิ ธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการประมวลผล
ส่วนบุคคลของท่านได้
กรณี ทีท่านปฏิ เสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา
ในกรณีทเราจํ
ี าเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทีกฎหมายอนุญาต หรือข้อกําหนดในสัญญา
ระหว่างท่านกับเรา และท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีเรามีอยู่ หรือจะมี
ต่อท่าน และอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องกับท่านต่อได้
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเรามี
ี ความจําเป็ น และเหตุผลทีเหมาะสมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน ซึงอาจรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี





จําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของสัญญา
มีหน้าทีตามกฎหมายในการกระทําการดังกล่าว (เช่น การหักภาษี ณ ทีจ่าย เป็ นต้น)
จําเป็ นต้องรายงานตามกฎหมาย ดําเนินคดี ใช้สทิ ธิตามกฎหมาย หรือปกป้ องสิทธิตามกฎหมาย
กระทําไปเพือประโยชน์ ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพือประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น
เพือบริห ารความเสียง เพือการรายงานภายในองค์ก ร เพือวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือยืนยัน ตัวตน เพือให้บริษัทอืน
สามารถให้บริการตามทีท่านร้องขอได้ เพือประเมินความเหมาะสมในการเป็ นคู่คา้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ
ท่านกับเราเป็ นต้น)
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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
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 ซึงเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษทั 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 องกันการทุจริต ซึงใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือยืนยันตัวตนของท่าน และสืบหา และป้ องกันการทุจริต
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. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
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

หน้า 5 จาก 7

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราขอความร่วมมือจากท่านในการทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านทีอยู่ในความครอบครองของเรามีความเป็ นปัจจุบนั
สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจ้งเราเมือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลียนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่องทางการ
ติดต่อในข้อ 8.
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
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การจัดการกับเรืองร้องเรียน
ท่านสามารถติดต่อเราเพือร้องเรียนเกียวกับวิธกี ารทีเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทช่ี องทางการติดต่อ
ตามทีระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี
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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