ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
ปรับปรุงข้ อมูลล่ าสุด: 9 มิถุนายน 2564
บทนํา
ข้ อมูลส่วนบุคคลถือเป็ นสิงทีสําคัญ ดังนันเราจึงได้ พัฒนาประกาศความเป็ นส่วนตัวนีเพืออธิบายถึงวิธีทีเราเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย โอน และดําเนินการเกียวกับข้ อมูลของท่านเมือท่านทําการเข้ าถึงเว็บไซต์นี ซึงรวมถึงหน้ า
ทังหมดในเว็บไซต์นี (รวมเรี ยกว่า “เว็บไซต์”) กรุณาอ่านและทําความเข้ าใจเกียวกับประกาศความเป็ นส่วนตัวนี
ก่อนใช้ งานเว็บไซต์ ในการใช้ งานเว็บไซต์ หมายถึงท่านยินยอมให้ ทางเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และเก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามทีกําหนดไว้ ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนีมีผลบังคับใช้ ตังแต่วนั ทีระบุไว้ ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ ไขเปลียนแปลง
เราจะทําการลงประกาศฉบับแก้ ไขเปลียนแปลงทีนีและระบุวนั ทีทีมีการปรับปรุงข้ อมูลล่าสุด (วันทีมีผลบังคับใช้ )
ทีด้ านบนของเอกสารฉบับ นี ดังนันท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็ นส่วนตัว นีเป็ นระยะเพือรับทราบการ
เปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน การทีท่านเข้ ามาใช้ งานเว็บไซต์ หมายความว่าท่านยอมรับการเปลียนแปลงนันๆ โดย
ปริยาย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวม
ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี “ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้ อมูลหรือรายละเอียดข้ อมูลทีสามารถใช้ ระบุตวั ตนได้
เรารวบรวมข้ อมูลของท่านเมือท่านใช้ งานเว็บไซต์ ข้ อมูลทีเรารวบรวมได้ แบ่งออกเป็ นสามประเภทคือ (ก) ข้ อมูลที
ท่านมอบให้ แก่เรา (ข) ข้ อมูลทีเรารวบรวมด้ วยวิธีอตั โนมัติ และ (ค) ข้ อมูลทีเรารวบรวมจากแหล่งอืนๆ
ข้ อมูลทีท่านมอบให้แก่ เรา
ท่านอาจมอบข้ อมูลดังต่อไปนีให้ แก่เรา
 รายละเอียดข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชือ ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปี เกิด หรือข้ อมูล
การติดต่ออืนๆ เมือท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือการติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์
 ข้ อ มูล การทํ า ธุ ร กรรมรวมถึ ง ข้ อ มูล เกี ยวกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ท่ า นซื อ ราคา วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น และ
รายละเอียดการชําระเงินอืนๆ
 ข้ อมูลบัญชีผ้ ใู ช้ เช่น ชือผู้ใช้ หรื อ รหัสผ่าน (หรื อข้ อมูลอืนๆทีระบุถึงตัวท่าน) ทีใช้ เพือเข้ าถึงเว็บไซต์
และ
 ข้ อมูลส่วนบุคคลอืนๆ ทีท่านให้ เราเมือท่านโต้ ตอบกับเรา

ข้ อมูลทีเรารวบรวมด้ วยวิธีอัตโนมัติ
เราอาจใช้ เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการใช้ งานจากอุปกรณ์เคลือนทีของท่าน เมือท่านใช้
งานเว็บไซต์ เทคโนโลยีอตั โนมัตินีอาจรวมถึงคุกกี เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอืนๆ ทังนี
คุกกีและเทคโนโลยีอืนๆ มีรายละเอียดตามด้ านล่าง
เราอาจรวบรวมข้ อมูลของท่านทีเกียวกับ:
 หมายเลขประจําเครืองคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลือนทีและประเภทบราวเซอร์
 ประเภทอุปกรณ์เคลือนทีและการตังค่า
 ตัวระบุอปุ กรณ์ทีไม่ซํากัน (UDID) หรือตัวระบุอปุ กรณ์เคลือนที (MEID) สําหรับอุปกรณ์เคลือนทีของ
ท่าน
 หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่างๆ
 ตัวระบุการโฆษณา (เช่น IDFA และ IFAs) หรือตัวระบุทีคล้ ายกัน
 เว็บไซต์ทีอ้ างอิง (เว็บไซต์ทีนําท่านมาหาเรา) หรือแอพพลิเคชัน
 กิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์อืนๆ แอพพลิเคชัน หรือสือสังคมออนไลน์
 การติดต่อสือสารกับเรา หรือเกียวกับสือสังคมออนไลน์ และ
 กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการใช้ งานเว็บไซต์
เว็บไซต์อาจรวบรวมข้ อมูลตําแหน่ง ของอุปกรณ์เคลือนทีหรื อคอมพิวเตอร์ ของท่าน โดยใช้ เทคโนโลยีบอก
ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น จีพีเอส (GPS), ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetooth) หรื อ Cell Tower Proximity
สําหรับ อุปกรณ์เคลือนที และระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ ท่านสามารถเพิกถอนการอนุญาตการรวบรวบ
ข้ อมูลนีได้ โดยการตังค่าอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ หากท่านมีคําถามใดๆ เกียวกับวิธีการป้องกันการรวบรวม
ข้ อมูลเกียวกับตําแหน่งของท่าน เราขอแนะนําให้ ท่านติดต่อผู้ให้ บริการอุปกรณ์เคลือนที ผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้
ให้ บริการเว็บบราวเซอร์ของท่าน
ข้ อมูลทีเรารวบรวมจากแหล่ งอืนๆ
เราอาจรวบรวมข้ อมูลของท่านจากบริษัทและองค์กรอืนๆ รวมถึงข้ อมูลทีได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น
เราอาจรวบรวมข้ อมูลของท่านเมือท่านโต้ ตอบกับเราผ่านสือสังคมออนไลน์

วิธีทีเรานําข้ อมูลของท่านไปใช้
การมีข้อมูลทีถูกต้ องของท่านช่วยให้ เราสามารถให้ บริการท่านด้ วยความราบรืน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับ
ประสบการณ์ของท่าน เราอาจใช้ ข้อมูลของท่านทีรวบรวมไว้ เพือ:
1. สร้ างและจัดการบัญชีของท่าน
2. ดําเนินการตามคําสังซือ ชําระเงิน และการทําธุรกรรมอืนๆ ทีเกียวกับเว็บไซต์
3. ตอบสนองเกียวกับผลิตภัณฑ์และคําร้ องขอบริการของลูกค้ า
4. รวบรวมข้ อมูล ทางสถิติ ที ไม่ สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเ คราะห์ ข้อมูล สําหรับ ใช้ ภายในหรื อกับ
บุคคลภายนอก
5. ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้ งานและแนวโน้ มเพือปรับปรุงประสบการณ์ของท่านทีมีกบั เว็บไซต์
6. เพิมประสิทธิภาพและการดําเนินการของเว็บไซต์
7. ป้องกันการฉ้ อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
ให้ กบั บัญชีท่าน
8. ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีบังคับใช้
เพือให้ ท่านได้ รับประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เราอาจใช้ ข้อมูลตามทีท่านเลือกให้ ความยินยอม
ไว้ เพือ:
1. ติดต่อท่านเพือส่งข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีท่านอาจสนใจ
2. นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการและ/หรือคําแนะนําแก่ท่าน
3. ส่งโฆษณาทีตรงเป้าหมาย ข่าวสาร และข้ อมูลอืนๆ เกียวกับโปรโมชันหรือกิจกรรมพิเศษให้ กบั ท่าน
การเปิ ดเผยข้ อมูลของท่าน
เราอาจใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านได้ ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้ องเป็ นการใช้ ตามวัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลของเราเท่านัน เราจะกํากับดูแลพนักงาน เจ้ าหน้ าทีหรือผู้ปฏิบตั ิงานของเรามิให้ ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผย ข้ อมูลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลหรือเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
เว้ นแต่
1. เพือให้ บ รรลุวัตถุประสงค์ทีเกียวกับ การจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุเพือประโยชน์
สาธารณะ หรื อทีเกียวกับการศึกษาวิจยั หรื อสถิติ ซึงได้ จดั ให้ มีมาตรการป้องกันทีเหมาะสมเพือคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของท่าน

2. เป็ นการจําเป็ นเพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3. เป็ นการจําเป็ นเพือการปฏิบัติตามสัญญาซึงท่านเป็ นคู่สัญญา หรื อเพือใช้ ในการดําเนินการตามคําขอ
ของท่านก่อนเข้ าทําสัญญา
4. เป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัทหรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอืนทีไม่ใ ช่
บริษัท เว้ นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญน้ อยกว่าสิทธิขนพื
ั นฐานในข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5. เป็ นไปเพือประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทําได้ ในเวลานัน
6. เป็ นไปเพือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
7. เป็ น การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญ ญัติว่าด้ วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
วิธีพิจารณาความอาญา เป็ นต้ น
เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านทีเรารวบรวมในบางสถานการณ์ ข้ อมูลของท่านอาจได้ รับการเปิ ดเผยให้ กับบุคคล
ดังนี
ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก
เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านให้ แก่บุคคลภายนอกทีให้ บริ การแก่เราหรื อในนามของเรา รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามคําสังซือของท่าน การประมวลผลการชําระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การบริ การลูกค้ า การจัดโปรโมชัน
การแข่ ง ขั น การจั บ รางวั ล และการชิ ง โชค การทํ า วิ จั ย หรื อ การสํ า รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ซึ ง
บุคคลภายนอกเหล่านีมีหน้ าทีในการปกป้องข้ อมูลของท่าน
บริษัทในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านภายในเครื อ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ซึงรวมถึง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามสมาชิกในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้
หรือเปิ ดเผยข้ อมูลนี ยกเว้ นทีระบุไว้ ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี
อืนๆ
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจําเป็ นต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย กระบวนการทาง
กฎหมาย การดําเนินคดี และ/หรือการเรียกร้ องโดยหน่วยงานของรัฐและสาธารณะ นอกจากนีเราอาจเปิ ดเผย
ข้ อมูลของท่านหากเราพิจารณาแล้ วว่า เพือความมันคงของชาติ การบังคับใช้ กฎหมาย หรื อเรื องอืนๆทีมี
ความสําคัญต่อสาธารณะ โดยเราจะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ นและเหมาะสม

นอกจากนีเราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านหากเราพิจารณาแล้ วว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวมีความจําเป็ น
เพือบังคับใช้ ข้อกําหนดและเงือนไขในการบริ การ หรื อปกป้องการดําเนินงานหรือผู้ใช้ ของเรา นอกจากนีใน
กรณีทีมีการปรับเปลียนโครงสร้ างองค์กร การควบกิจการ หรือการขายธุรกิจทังหมดหรือบางส่วนของเรา เรา
อาจโอนข้ อ มูล ส่ วนบุค คลทังหมดหรื อ บางส่ว นที เราได้ ร วบรวมไว้ ใ ห้ แ ก่บุ คคลภายนอกที เกียวข้ อ ง ซึ ง
บุคคลภายนอกเหล่านีมีหน้ าทีในการปกป้องข้ อมูลของท่าน
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลของท่าน
เราจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็ นระยะเวลาเท่าทีจําเป็ น เพือให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ ใน
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี เว้ นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามทีถูกร้ องขอหรือได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย เมือ
เราไม่มีความต้ องการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการทางธุรกิจ เราจะดําเนินการลบข้ อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน หรื อทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ กลายเป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ หรือ
ถ้ าในกรณีทีเราไม่สามารถทําได้ (ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลสํารองแบบ
ถาวร) เราจะทําการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ อย่างปลอดภัยและทําการคัดแยกข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านออกจากการนําไปประมวลผลใดๆ ต่อไป ถ้ าเป็ นไปได้ เราจะดําเนินการลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในท้ ายทีสุด
คุกกีและเทคโนโลยีอืนๆ
เราและผู้ขายของเราทีให้ บริ การแก่เรา อาจใช้ คุกกี เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอืนๆ ทีคล้ ายคลึงกันในเว็บไซต์ ใน
การรวบรวมข้ อมูลเพือเพิมประสบการณ์ออนไลน์ของท่านหรือยืนข้ อเสนอของเราให้ สอดคล้ องกับท่าน
“คุกกี” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กทีสร้ างขึนจากเว็บบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ งานอินเตอร์เน็ต และใช้ เพือจดจํา
และ/หรือรับข้ อมูลของผู้ใช้ งาน
“เว็บบีคอน” เป็ นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กทีถูกติดตังอยู่ในหน้าเว็บ แอพพลิเคชัน หรืออีเมล และจะใช้ ในการติดตาม
กิจกรรม นอกจากนีในบางครังจะเรียกว่า พิกเซล และ แท็ก
เราใช้ คุกกี เว็บ บีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอืนๆ เพือรวบรวมข้ อมูล ตามแต่ วัตถุประสงค์ทีอธิบ ายไว้ ใน
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี รวมถึงเราอาจนําข้ อมูลทีรวบรวมไว้ ด้วยเทคโนโลยีเหล่านีกับข้ อมูลทีเรารวบรวมเกียว
ตัวท่านด้ วยวิธีอืนทีอธิบายไว้ ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี

เราอาจใช้ เทคโนโลยีเหล่านีเพือ:
 ระบุตวั ตนหรืออุปกรณ์ของท่าน
 อนุญาตให้ ท่านเข้ าถึงและใช้ งานเว็บไซต์ ด้ วยการทํางานทีถูกต้ อง
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (เช่น ข้ อผิดพลาดเมือมีผ้ ใู ช้ จํานวนมาก เวลาในการโหลด
หน้ าเว็บ ส่วนทีนิยม อืนๆ)
 จดจําข้ อมูลของท่านเพือความสะดวกเมือท่านเข้ าใช้ งานเว็บไซต์
 ช่วยปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับประสบการณ์ของท่าน
 เพือแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย และ
 หรื อวัตถุประสงค์อืนๆ ทีอธิบายไว้ ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนีในหัวข้ อ “วิธีทีเรานําข้ อมูลของท่านไป
ใช้ ”
ท่านสามารถใช้ ตัวเลือกบนเว็บบราวเซอร์ ของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับคุกกีหรื อหากท่านต้ องการตังค่าเว็บ
บราวเซอร์ให้ แจ้ งเตือนเมือท่านได้ รับคุกกีนี คลิกที “ความช่วยเหลือ” บนเว็บบราวเซอร์เพือเรียนรู้วิธีการตังค่าของ
คุกกี ถ้ าท่านปิ ดการใช้ งานคุกกี ท่านอาจจะไม่สามารถได้ รับประโยชน์จากคุณสมบัติทีมีทงหมดบนเว็
ั
บไซต์
นโยบายสําหรับเด็ก
เว็บไซต์ได้ รับการออกแบบสําหรับผู้ใช้ ทีมีอายุตังแต่ 10 ปี ขึนไปเท่านัน เราไม่ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลทีสามารถระบุ
ตัวตนได้ จากเด็กอายุตํากว่า 10 ปี หากท่านรู้ถึงข้ อมูลใดๆ ทีเราเก็บรวบรวมมาจากเด็กอายุตํากว่า 10 ปี กรุณา
ติดต่อเราโดยใช้ ข้อมูลการติดต่อทีอยูด่ ้ านล่าง นอกจากนี หากเราทราบว่าเราได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเด็กอายุตํา
กว่า 10 ปี เราจะดําเนินการลบข้ อมูลดังกล่าวโดยเร็วทีสุด
เว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก
เว็บ ไซต์ อาจมี ก ารเชือมโยงไปยังเว็บ ไซต์ของบุคคลภายนอกทีไม่เ กียวข้ องกับ เรา หากท่านเข้ าชมเว็ บ ไซต์ที
เชือมโยงเหล่านี ท่านควรอ่านประกาศความเป็ นส่วนตัว เงือนไขและข้ อกําหนดในการให้ บริการ และนโยบายอืนๆ
ของบุคคลภายนอก เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนือหา หรือประกาศความเป็ นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบาย
ต่างๆ ของบุคคลภายนอก

การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
เราใช้ มาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมในการปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลเพือรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ถึงแม้ ว่าเราจะใช้ ขนตอนที
ั
สมเหตุสมผลในการปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โปรดทราบว่าไม่ว่าเราจะ
ใช้ ความพยายามอย่างไร ก็ไม่มมี าตรการรักษาความปลอดภัยใดทีดีทีสุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง และไม่มีวิธีการส่ง
ข้ อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดทีสามารถรับประกันการแทรกซึมหรือการใช้ งานผิดประเภทอืนๆ ข้ อมูลใดๆ ทีเปิ ดเผย
ทางออนไลน์มีความเสียงทีจะถูกแทรกซึมและนําไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์โดยบุคคลทีไม่ได้ รับอนุญาต ดังนันเราไม่
สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ ทงหมดถ้
ั
าคุณยังมีการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
1. ท่านมีสิทธิในการเข้ าถึง ขอรับสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อขอให้ เปิ ดเผยการได้ มาของข้ อมูลส่วนบุคคล
นัน เว้ นแต่กรณีทีเรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรือคําสังศาล หรือกรณีทีคําขอของท่านจะ
มีผลกระทบทีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน
2. ท่านมีสิทธิในการขอแก้ ไขหรือเปลียนแปลงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีทีข้ อมูลนันไม่ถูกต้ องหรือไม่
ครบถ้ วน และทําให้ ข้อมูลของท่านเป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
3. ท่านมีสิทธิในการขอให้ ลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถ
ระบุตวั บุคคลได้ เว้ นแต่กรณีทีเราต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าว
4. ท่านมีสิทธิในการขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชัวคราวหรือถาวรได้
5. ท่านมีสิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้ นแต่กรณีทีเรามี
เหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้ วยกฎหมาย
6. ท่านมีสิทธิในการขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อขอให้ ส่งหรื อโอนข้ อมูล
ดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เว้ นแต่ กรณีทีเราไม่สามารถทําได้ โดยสภาพทางเทคนิคหรื อมีเหตุในการ
ปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้ วยกฎหมาย
7. ท่านมีสิทธิในการขอถอนความยินยอมทีได้ ให้ ไว้ กับเราเมือใดก็ได้ ตามขันตอนและวิธีการทีเรากําหนด
เว้ นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทังนีการถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบใน
การใช้ งานเว็บไซต์ของท่าน
8. ท่านมีสิทธิในการร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานรัฐทีเกียวข้ อง ในกรณีทีท่านเชือว่าการกระทําของเราไม่เป็ นไป
ตามทีพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ บญ
ั ญัติไว้

เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราได้ มีการดําเนินการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตังเจ้ าหน้ าที
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพือตรวจสอบการดําเนินการของเราทีเกียวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 รวมถึงกฎหมายทีเกียวข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล นอกจากนีเราได้ จดั กฎระเบียบและออกคําสัง
ให้ ผ้ เู กียวข้ องดําเนินการตามทีกําหนดไว้ และเพือให้ การดําเนินงานตามแนวประกาศความเป็ นส่วนตัวเป็นไปด้ วย
ความเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
ติดต่ อเรา
หากท่านมีคําถามหรือความเห็นเกียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี สามารถติดต่อเราได้ ที:
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2066-1000
อีเมล: dpo@mkrestaurantgroup.com

