บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ใส่ใจในความสําคัญของความเป็ นส่วนบุคคลของท่าน และมุ่งมั่นที่
จะปกป้องคุม้ ครองความเป็ นส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีจ้ ะกําหนดรายละเอียดการดําเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อันเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านว่าบริษัทดําเนินการอย่างไร เมื่อใด และด้วยเหตุใด รวมถึงขัน้ ตอนการดําเนินการเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของท่านถูกเก็บรักษาอย่างเป็ นความลับและปลอดภัย การกําหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุค คลของท่ า น ช่ อ งทางการติด ต่อ บริษั ท ฯ และสิ ท ธิ ต่า ง ๆ ที่ ท่า นมี ใ นข้อมูล ส่ว นบุค คลของท่า นภายใต้
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้ม ครองข้ อมู ล ส่วนบุคคล”) กฎและ
ข้อ บัง คับ อื่ น ใด หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งอื่ น ๆ (ตามที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ นํา มาใช้แ ทนเป็ น ครั้ง คราว)
ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการอ่านนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ พื่อทําความเข้าใจถึง
สิ ท ธิ ต่า ง ๆ ที่ ท่ านมี เ กี่ ย วกับ ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของท่านที่ ใ ห้ไ ว้กับ บริ ษัท ฯ อนึ่ ง นโยบายฉบับ นี อ้ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่ท่านยังคงมีความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านกลับมาอ่าน
นโยบายฉบับนี เ้ ป็ นครัง้ คราว อย่างไรก็ ตาม หากนโยบายฉบับนีม้ ี การเปลี่ ยนแปลงอย่างมี นัยสําคัญซึ่งอาจ
กระทบสิทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยทันทีโดยการประกาศลง
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หากท่านมีขอ้ สงสัยในนโยบายของบริษัทฯ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมไว้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "ติดต่อบริษัทฯ" ด้านล่างนี ้
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ ก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือโดยอ้อม และการระบุตวั ตนของท่านนัน้ สามารถทําได้โดยใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวหรือใช้ขอ้ มูล
หลายข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่หรือที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมรวมกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ สียชีวิต
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ทัง้ นี ้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็ บรวบรวมนัน้ จะแตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กับประเภท
ธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ ท่านเลือกใช้ หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยที่ขอ้ มูลส่วน
บุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

• รายละเอียดเกี่ ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด ทักษะและ
คุณสมบัติ ประวัตกิ ารศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และสัญชาติ
• รายละเอี ย ดการติดต่อ เช่น ชื่ อ ที่ อยู่ อี เ มล หมายเลขโทรศัพ ท์ และบัญ ชี
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ
• รายละเอี ย ดการระบุ ตัว ตนและการยื น ยั น ความถู ก ต้อ ง เช่ น เลขที่ บัต ร
ประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เสียงบันทึก
ภาพถ่าย และภาพจากกล้องวงจรปิ ด
• รายละเอี ยดทางการเงิ น เช่น ประวัติการชําระเงิ นของท่าน หมายเลขบัตร
เครดิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
• ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (credit check) หรือผลการตรวจสอบ
ประวัตขิ องท่าน
• ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ รวมถึงที่อยู่ไอพี
คุกกี ้ หรือข้อมูลอุปกรณ์อ่ืน ๆ
• ข้อมูลอื่น ๆ ที่ทา่ นให้ไว้กบั บริษัทฯ

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล • เชือ้ ชาติ
อ่อนไหว
• ศาสนา
• ประวัตอิ าชญากรรม
• ข้อมูลสุขภาพหรือความพิการทางร่างกาย
ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ดว้ ยข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รบั จาก
บุคคลภายนอก ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลที่ได้รบั มาโดยเชิงพาณิชย์ และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ
ได้รบั มาด้วยวิธีการอื่ นโดยถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ ข้อมูลบนบทความออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ฐานข้อมูลสาธารณะ
วารสาร และสังคม
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ทัง้ นี ้ หากท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ หรือปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภท หรือไม่ให้
ความยิ นยอมของท่านแก่ บริษัท ฯ ในการเก็ บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่ จ าํ เป็ น เพื่ อสร้าง
ความสัมพันธ์ จัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้บริการแก่ท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถติดต่อท่าน เข้าทําสัญญา
กับท่าน หรือปฏิบตั หิ น้าที่ตามสัญญาที่ทาํ กับท่านไว้ได้
2.

เหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลของส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เฉพาะเท่าที่
จําเป็ นเท่านัน้ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและด้วยความยุติธรรม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังกําหนด
เหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามแต่ประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่บริษัทฯ นํามาประมวลผล ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเก็บ เปิ ดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1)

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
ภายใต้ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี ้

2)

ก.

ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายภาษี และกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทฯ อยู่
ภายใต้การบังคับทัง้ ในประเทศไทยและประเทศอื่น

ค.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และ/หรือคําสั่งของผูม้ ีอาํ นาจที่ บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิ
ตาม เช่น คําสั่งศาล หรือคําสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู้ ี
อํานาจ

ง.

ดําเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและสอบสวน และดําเนินการแก้ไข รวมถึงดําเนินการอื่นใดตามที่
เจ้าหน้าที่ ข องรัฐ ร้องขอ อันเกี่ ยวข้องกับธุรกิ จ ผลิตภัณ ฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
รวมถึงการประเมินการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

ฐานประโยชน์ท่ีสาํ คัญต่อชีวิต
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีจาํ เป็ น โดยคํานึงถึงฐานประโยชน์ท่ีสาํ คัญต่อ
ชีวิตเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

4

3)

ฐานสัญญา
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีจาํ เป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านเป็ น
คูส่ ญ
ั ญา หรือเพื่อดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา ซึ่งรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี ้

4)

ก.
ข.

เพื่อริเริ่ม เข้าทํา จัดการ และตกลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ
เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ แก่ทา่ น

ค.

เพื่อดําเนินการชําระเงิน และเก็บรักษาบันทึกทางบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือธุรกรรมที่ทาํ ขึน้
ระหว่างท่านและบริษัทฯ

ง.

เพื่อใช้สิทธิของบริษัทฯ ที่มีในผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ทา่ น

จ.

เพื่อดําเนินการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแล และกระบวนการควบคุม
ภายใน

ฉ.

เพื่อดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรในการสมัครงานและ/หรือการฝึ กงาน ก่อนการเข้า
ทําสัญญาว่าจ้างพนักงานและ/หรือการฝึ กงาน

ฎ.

เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ผรู้ บั จ้างของบริษัทฯ เพื่อ
ดําเนินการให้บริการ

ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
บริษัทฯ จะเก็ บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่านภายใต้ฐานประโยชน์อนั ชอบ
ธรรมที่บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกยึดถือ เว้นแต่ในกรณีท่ีประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของ
ท่านจะอยู่เหนือประโยชน์อนั ชอบธรรมนัน้ ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของท่านแล้ว
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรมใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้
ก.

เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ ยวกับช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทัง้ ทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ท่ีบริษัทฯ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทัง้ ระบบการทํางานและ
การบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ

ข.

เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สนิ ความปลอดภัย หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ของบริษัทในเครือของ
บริษัทฯ ของท่าน หรือของบุคคลอื่น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการต่าง ๆ ที่สามารถกระทําได้
เพื่อแก้ไขหรือเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายที่บริษัทฯ อาจได้รบั

ค.

เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขปั ญหาตามข้อร้องเรียนของท่านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และ/
หรื อพฤติกรรมการฉ้อโกงของบริษั ท ฯ พนักงานของบริษัท ฯ หรื อฝ่ ายลูกค้าสัม พัน ธ์ โดยการ
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ตรวจสอบดังกล่าวจะใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเท่านัน้ และไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

5)

ง.

เพื่ อติดต่อสื่ อสารกับท่านในการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ ตามคําร้องขอ ข้อซักถาม และ/หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

จ.

เพื่อริเริ่ม ใช้ หรือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อดําเนินกระบวนการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน

ฉ.

เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
หรื อตัวแทนของลูกค้าของนิติบุคคล และ/หรือผูจ้ ัดจําหน่ายของนิติบุคคล ซึ่ง จะใช้เ ฉพาะกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเท่านัน้ และไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านในการก่อตัง้ ใช้ หรือ
ยกขึน้ ต่อสูเ้ พื่อสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือการดําเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึน้ แล้วหรืออาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต ภายใต้ฐานสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายนี ้

6)

ฐานความยินยอม
นอกเหนื อจากเหตุผลทางกฎหมายข้างต้น บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้
ความยินยอมของท่าน โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านเฉพาะในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่มีฐานทาง
กฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ท่ี
การเก็บรวบรวมและประมวลผลที่อาจมีผลกระทบหรือเกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ของท่าน บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก. เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย ความคุม้ ครอง สิทธิประโยชน์ และเบีย้ ประกันภัย รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูล การให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเตือนการต่อประกัน การ
แจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ การบริการด้านสินไหม การบริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็ นต้น
ข. เพื่ อ การรับ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาด ข้อ เสนอพิ เ ศษ เอกสารส่ ง เสริ ม การขายที่ เ กี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก
ค. เพื่อเปิ ดเผยหรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ อันได้แก่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด
(มหาชน) บริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จํากัด และ บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จํากัด รวมถึงการใช้บริการ
ภายนอก (Outsource) บริษัทพันธมิตร และหรือบุคคลใดที่บริษัทเห็นสมควร รวมทัง้ ที่จะมีขึน้ ใน
อนาคตซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบในภายหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับการติดต่อสื่อสารทาง
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การตลาด ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือ
ดังกล่าว
ง. เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล วิจยั ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ บริการและ
ระบบต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถนําเสนอและให้บริการในมาตรฐานที่สูงขึน้ หรือเพิ่มสิทธิ และ
ผลประโยชน์ตา่ งๆ ให้แก่ทา่ น
หากบริษัทฯ จําเป็ นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีขอ้ มูล
อะไรบ้างที่บริษัทฯ จะขอจากท่าน และขอให้ท่านยืนยันการตัดสินใจของท่านว่าจะให้ความยินยอมแก่
บริษัทฯ หรือไม่ ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการแก่ท่านได้เนื่องจาก
ท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทําการเก็ บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะ
ชีแ้ จงให้ทา่ นทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่บริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน
อนึ่ง ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ
บริษัท ฯ จะขอความยิ น ยอมจากผู้แ ทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ข องบุคคล
ดังกล่าว
3.

การแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ท่านทราบเสมอ ไม่
ว่าจะก่อน หรือ ณ เวลาที่ทาํ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นในบางกรณีท่ีบริษัทฯ อาจไม่ตอ้ งแจ้งการ
เก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทา่ นทราบ ดังนี ้
1)

เมื่อท่านได้รบั ทราบถึงวัตถุประสงค์หรือรายละเอียดการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นัน้ แล้ว

2)

เมื่อการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดของการเก็บและประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ นัน้ ไม่อาจ
สามารถกระทําได้ หรือจะเป็ นการขัดขวางการใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทฯ มี
การใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของท่าน

3)

เมื่อการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน้ เป็ นกรณีเร่งด่วนตามที่กฎหมายกําหนด และ
บริษัทฯ ได้ดาํ เนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน หรือ

4)

เมื่อบริษัทฯได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือจากการประกอบอาชีพของบริษัทฯ
และบริษัทฯ ได้ใช้ข ้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ดงั กล่าวและเก็ บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ น
ความลับตามที่กฎหมายกําหนด
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4.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บคุ คลต่อไปนี ้ เฉพาะในกรณีท่ีจาํ เป็ นตามสมควรเพื่อการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
1)

กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ ได้แก่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสจีแคปปิ ตอล จํากัด
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ และ บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จํากัด

2)

กลุ่มบริษัท เจ มาร์ท ได้แก่ บริษัท เจมาร์ท จํากัด (มหาชน) บริษัท เจมาร์ท โมบาย จํากัด บริษัท เจเอ
เอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) บริษัท เจเวนเจอร์ส จํากัด บริษัท เจฟิ นเทค จํากัด บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ท
เวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จํากัด

3)

พนักงานของบริษัทและกลุม่ บริษัท ตาม 1) และ 2)

4)

ผูใ้ ห้บริการที่ ดูแลบริการเว็บไซต์ข องบริษัทฯ หรื อระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอื่ น ๆ ที่ เก็ บรักษาหรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ ภายใต้เงื่ อนไขการรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนด

5)

ผูร้ บั จ้าง บริษัทที่ปรึกษา รวมถึงทนายความ ช่างเทคนิค และผูส้ อบบัญชีท่ีให้ความช่วยเหลือในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการดําเนินคดีทางกฎหมาย

6)

คูค่ า้ ทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการ นิตบิ คุ คลและบุคคลธรรมดาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือว่าจ้างในขณะนีห้ รือ
จะได้วา่ จ้างในอนาคต หรือผูท้ ่ีให้บริการในนามของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

7)

ผูเ้ ข้าครอบครองธุรกิจและทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ในกรณีท่ีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือ
เพียงบางส่วน การขาย การซือ้ การร่วมทุน การมอบ โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุน้
ไม่วา่ จะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดของบริษัทฯ หรือธุรกรรมใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ

8)

หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานดําเนินคดีและหน่วยงานของรัฐ คูก่ รณีในคดี
ความ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ หรือโดยประการ
อื่นเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ
หรือ เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือโดยประการอื่นแก้ไขปั ญหาด้านความปลอดภัยในประเทศหรืออาณาเขต
ใด ๆ หรือในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิ ดเผย
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5.

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด หลังจากนัน้ บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ ยวข้องจะดําเนินการให้
ข้อมูลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ ลบ ทําลาย นําออกจาก หรือโดยประการอื่นเพื่อ
กําจัดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถาวร เมื่อบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าไม่มี
ความจําเป็ นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป หรือในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1)

บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่
บริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลอีกต่อไป

2)

บริษัทฯ เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้นนั้ ไม่ถกู ต้อง หรือ

3)

ท่านได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอี ก
ต่อไป

อย่างไรก็ ตาม ในบางกรณี ดงั ต่อไปนี ้ บริษัทฯ อาจจําเป็ นต้องเก็ บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะ
เวลานานขึน้
1)
2)

ข้อกําหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องเก็ บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือ
บริษัทฯ อาจจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามความรับผิดหรือตามที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททาง
กฎหมาย ซึ่งในกรณีนี ้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็ นระยะเวลานานกว่าที่กาํ หนด
ตราบเท่าที่จาํ เป็ น

6.

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
1)

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและขอสําเนาข้อมูล
ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เว้น
แต่บริษัทฯ จะมี สิทธิ ปฏิ เสธคําขอของท่านภายใต้กฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือหากคําขอดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

2)

สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถกู ต้องเพื่อให้ถกู ต้อง และปรับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนให้
ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั และครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
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3)

สิทธิในการขอลบข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทําลายข้อมูลของท่าน หรือทําให้ขอ้ มูลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตวั ตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทฯ มีเหตุทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคําขอของท่าน

4)

สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลของท่าน
ท่ า นมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะขอให้ บ ริ ษั ท ฯ ระงั บ การใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในกรณี ต่ า ง ๆ เช่ น เมื่ อ
บริษัทฯ อยูใ่ นระหว่างดําเนินกระบวนการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทฯ
มีการระงับการใช้ขอ้ มูลแทนการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป

5)

สิทธิในการคัดค้าน
ท่ า นมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะคั ด ค้ า นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในกรณี ท่ี
บริษัทฯ ดําเนินการภายใต้ฐานผลประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อทําการตลาดโดยตรง การวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่ บริษัทฯ จะมีเหตุอนั ชอบธรรมในการปฏิเสธคําขอของ
ท่าน ตัวอย่าง เช่น บริษัทฯ มีเหตุผลตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรือการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน้ เป็ นไปเพื่อก่อตัง้
ปฏิบตั ติ าม ใช้ หรือยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

6)

สิทธิในการโอนข้อมูล
ท่านมี สิทธิ ท่ี จะได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ท่ี บริษัทฯ สามารถจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวให้อยู่ในรู ปแบบที่สามารถอ่านได้หรือใช้กนั ได้ท่ วั ไปโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อตั โนมัติ และ
สามารถใช้หรือเปิ ดเผยได้โดยวิธีอตั โนมัติ นอกจากนี ้ ท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ส่งหรือโอนไป
ยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านด้วยเหตุทางเทคนิค หรือ
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคําขอ

7)

สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กบั บริษัทฯ ได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ตามวิธีการและ
ขัน้ ตอนการขอถอนคํายินยอมที่บริษัทฯ กําหนด เว้นแต่ดว้ ยลักษณะประเภทของความยินยอมนัน้ ทําให้
การขอถอนคํายินยอมไม่สามารถกระทําได้ ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการถอนความยินยอมดังกล่าว บริษัทฯ
อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย โดย
บริษัทฯ จะไม่นาํ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนอีกต่อไป
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8)

สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน
ท่านมีสิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิดงั กล่าวได้ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อได้ภายใต้หวั ข้อ “ติดต่อบริษัทฯ” ด้านล่างนี ้
และในกรณี ท่ีจาํ เป็ น บริษัทฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนหรือให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการร้องขอเพื่อให้
บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคําขอของท่าน
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้รบั คําขอดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีสิทธิและดุลพินิจที่จะดําเนินการตามคําขอ ปฏิเสธคําขอ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดําเนินการ
ตามคําขอของท่านตามสมควร ในกรณีท่ีมีการร้องขอติดต่อกันเกินกว่า 3 ครัง้ ภายใน 15 วันทําการหรือใน
กรณี ท่ีคาํ ขอนัน้ เกินกว่าเหตุหรือไม่มีมูลความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ ท่ีจะปฎิบตั ิหรือปฏิเสธคําขอของท่านด้วย
เหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งในกรณีดงั กล่าวบริษัทฯ จะแจ้งการปฏิเสธพร้อมด้วยเหตุผลอันสมควรให้ทา่ นทราบ
7.

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ มีการดําเนินตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส
และการรักษาความปลอดภัยรู ปแบบอื่ น และการจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในพืน้ ที่ การดําเนินการ
ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ท่ี ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ
บุคคลภายนอกปฏิบตั หิ น้าที่ในนามของบริษัทฯ ที่ได้รบั อนุญาตเท่านัน้ อีกทัง้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ธุรกิจและแนวปฏิ บตั ิท่ี เป็ นที่ ยอมรับโดยทั่วไปในการจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตามที่ กฎหมาย
กําหนด และใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมตามสมควรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล
ตามที่กาํ หนดเพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเกิดการสูญหาย มีการเข้าถึง ประมวลผล ดัดแปลง
แก้ไข เปิ ดเผย หรือลบโดยไม่ได้รบั อนุญาต และบริษัทฯ ได้กาํ หนดให้บคุ ลากรของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ
บุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานความเป็ นส่วนตัวที่เหมาะสม
ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงภาระหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและในการใช้มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ขอ้ มูลส่วนบุคคล แต่
เมื่ อ นํา มารวมกับ ข้อ มูล อื่ น ๆ หรื อ ข้อมูล ส่ วนบุคคลที่ เ กี่ ยวข้องจะสามารถใช้ร ะบุตัว ตนของท่ านได้ ด้ว ย
มาตรฐานเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบการจัดเก็บและมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวเมื่อจําเป็ น หรือเมื่อ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อให้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพตามความเหมาะสม และเมื่ อ ได้รับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่ า นแล้ว บริ ษัท จะใช้ขั้น ตอนและ
คุณสมบัตดิ า้ นความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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บริษัทฯ จะรักษาและปรับปรุ งขัน้ ตอนและมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่ อให้ได้ระดับความ
ปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท และเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลอยู่
ภายใต้การเก็บรักษาความลับอย่างสมบูรณ์ พร้อม คล่องตัว และอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันการสูญหาย
และการเก็บรวบรวม การใช้ การดัดแปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึ่งบริษัทฯ
กําหนดให้นาํ มาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เหล่านีม้ าใช้กับการประมวลผลข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบเอกสารก็ตาม
บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูล ส่วนบุคคลทั้งหมดที่ ไ ด้เก็ บรวบรวมจะถูกเก็ บไว้รกั ษาไว้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด หากท่านมีเหตุอนั เชื่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูก
ละเมิด หรือหากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ
ได้ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อซึ่งมีรายละเอียดอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ “ติดต่อบริษัท” ด้านล่างนี ้
8.

คุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี เ้ พื่ อพัฒนาการให้บริการแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่ง คุกกี ้ หมายถึง ข้อมูล ที่ ได้ส่งจาก
เว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผเู้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นนั้ กําลังเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ ทัง้ นี ้ คุกกีย้ งั ช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจําท่านและรายการที่ท่านชอบหรือเข้าถึงเป็ นประจํา อีกทัง้
ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของท่านได้
ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี ้ คือ ข้อมูลการตัง้ ค่าส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตวั ตน ดังนัน้ จะไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นชื่อ ที่อยู่
หรือข้อมูลอื่นใดที่ทาํ ให้บคุ คลอื่นสามารถติดต่อท่านโดยทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ ได้ และไม่มีการ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ในคุกกีเ้ ช่นกัน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปิ ดการใช้งานคุกกี ไ้ ด้โดยเปลี่ยน
การตัง้ ค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน แต่การปิ ดการใช้งานอาจส่งผลต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ
ออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทําให้ทา่ นทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ยาก และบริษัทฯ อาจ
ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน
9.

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทั ฯ อาจมีการปรับปรุ งแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนีท้ งั้ หมดหรือบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิธีปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป หรือ
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีนโยบายฉบับนีม้ ี
การแก้ไขเปลี่ ยนแปลง นโยบายฉบับก่อนหน้าทัง้ หมดจะไม่มีผลใช้บงั คับ และบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้
ลูกค้าทราบโดยทั่วกันโดยการประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
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10.

ติดต่อบริษัท

หากท่านมีขอ้ คิดเห็น คําแนะนํา ข้อสงสัย ข้อร้องเรียนหรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่า น ท่า นสามารถยื่ น คําขอเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษร โดยระบุช่ื อ และรายละเอี ยดติ ด ต่อ ของท่ า น (เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยูไ่ ปรษณีย)์ มายังบริษัทฯ ตามที่อยูด่ งั นี ้
(1) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทรศัพท์: 02-352-4777
(2) เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
จากการที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เลื่อนการบังคับใช้ออกไป ภายใต้พระราชกฤษฎี กากําหนด
หน่วยงานและกิ จ การที่ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บงั คับฯ พ.ศ. 2564 ท่านจะสามารถใช้สิทธิ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป

