นโยบายการคคมคุ้ ครองขคุ้อมมลสส่วนบคคคล
ของบรริษษัท ซซี แอล พซี แมนเนจเมคุ้นทท์ จจากษัด
บรริษษัท ซซี แอล พซี แมนเนจเมม้นทท์ จจจำกษัด เคจำรพและใหม้ควจำมสจจำคษัญในสริทธริควจำมเปป็นสส่วนตษัวและกจำรคคม้มครองขม้อมมูล
สส่วนบคคคลของลมูกคม้จำ คมูส่คม้จำธครกริจ พษันธมริตรทจำงธครกริจ และผมูม้มซีสส่วนไดม้สส่วนเสซีย โดย บรริษษัท ซซี แอล พซี แมนเนจเมม้นทท์ จจจำกษัด ) มซี
ควจำมมคส่งมษัมั่นทซีมั่จะดจจำเนรินกจำรคคม้มครองขม้อมมูลของลมูกคม้จำ ในกจำรเกป็บรวบรวม ใชม้ เปริดเผย สส่ง และ/หรรือโอนขม้อมมูลสส่วนบคคคล
ของลมูกคม้จำไปยษังบคคคลอรืมั่น ปกปม้องขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำจจำกกจำรถมูกนจจำไปใชม้ในทจำงทซีมั่ผริดและรษักษจำขม้อมมูลดษังกลส่จำวใหม้
ปลอดภษัยตจำมมจำตรฐจำนสจำกล เพรืมั่อใหม้ไดม้รษับควจำมไวม้วจำงใจและควจำมเชรืมั่อมษัมั่นจจำกลมูกคม้จำในกจำรจษัดกจำรขม้อมมูลสส่วนบคคคล จจึงไดม้
จษัดทจจำนโยบจำยฉบษับนซีนี้ขจึนี้นดษังมซีขม้อควจำมตส่อไปนซีนี้
1.

คจานริยาม
ในนโยบจำยคคมม้ ครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลฉบษับนซีนี้ คจจำหรรือขม้อควจำมวส่จำ
“ลมูกคม้จำ”
หมจำยถจึง ลมูกคม้จำหรรือผมูม้ซรืนี้อหรรือใชม้บรริกจำรตส่จำงๆ ของบรริษษัท รวมถจึงกจำรใชม้บรริกจำรเวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเค
ชษันหรรือบรริกจำรอรืมั่นๆ ของบรริษษัท ซจึมั่งเปป็นบคคคลธรรมดจำและใหม้หมจำยควจำมรวมถจึง คมูส่คจำม้ ธครกริจ พษันธมริตร
ทจำงธครกริจ และผมูม้มซีสส่วนไดม้สส่วนเสซีย ซจึมั่งเปป็นบคคคลธรรมดจำดม้วย ยกเวม้นพนษักงจำน
“บรริษษัท”
หมจำยถจึง บรริษษัท ซซี แอล พซี แมนเนจเมม้นทท์ จจจำกษัด
“บรริษษัทในกลคส่ม
หมจำยถจึง บรริษษัท ทซีมั่ บรริษษัท เอป็ม บซี เค จจจำกษัด (มหจำชน) ถรือหคม้นในทคกๆ ทอด ทษันี้งทจำงตรงและ
เอป็มบซีเค”
ทจำงอม้อม ไมส่นม้อยกวส่จำรม้อยละ 20 ของทคนชจจำระแลม้วของบรริษษัทนษันี้น
“เวป็บไซตท์”
หมจำยถจึง เวป็บไซตท์ ซจึมั่งบรริษษัท ซซี แอล พซี แมนเนจเมม้นทท์ จจจำกษัด เปป็นเจม้จำของหรรือใหม้บรริกจำรแลม้วแตส่กรณซี
“แอปพลริเคชษัน”
หมจำยถจึง แอปพลริเคชษันซจึมั่งบรริษษัท ซซี แอล พซีแมนเนจเมม้นทท์ จจจำกษัด ใหม้บรริกจำร อนจึมั่ง นโยบจำยคคม้มครองสส่วน
บคคคลนซีนี้ใชม้บษังคษับกษับแอปพลริเคชษันในสส่วนทซีมั่ไดม้มซีกจำรเปลซีมั่ยนแปลง ปรษับปรคง อษัพเดต หรรือเพริมั่มเตริมโดย
บรริษษัทดม้วย เวม้นแตส่แอปพลริเคชษันทซีมั่ไดม้มซีกจำรเปลซีมั่ยนแปลง ปรษับปรคง อษัพเดต หรรือเพริมั่มเตริมดษังกลส่จำวจะถมูก
บษังคษับใชม้ตจำมเงรืมั่อนไขและขม้อตกลงตส่จำงหจำกจจำกนโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลนซีนี้
“ผมูคม้ วบคคมขม้อมมูลสส่วน หมจำยถจึง บรริษษัทซจึมั่งมซีอจจำนจำจตษัดสรินใจเกซีมั่ยวกษับขม้อมมูลสส่วนบคคคลนษันี้นๆ ซจึมั่งเปป็นบรริษษัททซีมั่ไดม้ขม้อมมูลสส่วน
บคคคล”
บคคคลจจำกลมูกคม้จำหรรือใหม้บรริกจำรแกส่ลมูกคม้จำหรรือตม้องทจจำหรรือปฏริบษัตริตจำมสษัญญจำกษับลมูกคม้จำ
“เจม้จำหนม้จำทซีมั่คคม้มครอง หมจำยถจึง เจม้จำหนม้จำทซีมั่ซจึมั่งไดม้รษับกจำรแตส่งตษังนี้ โดยผมูคม้ วบคคมขม้อมมูลสส่วนบคคคลเพรืมั่อใหม้ทจจำหนม้จำทซีมั่เปป็นเจม้จำหนม้จำทซีมั่
ขม้อมมูลสส่วนบคคคล” คคมม้ ครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล ตจำมพระรจำชบษัญญษัตคริ มคม้ ครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล พ.ศ. 2562
“ผมูม้ประมวลผลขม้อมมูล หมจำยถจึง ผมูม้ประมวลผลขม้อมมูลสส่วนบคคคลใหม้แกส่บรริษษัท
สส่วนบคคคล”
“ขม้อมมูลสส่วนบคคคล” หมจำยถจึง ขม้อมมูลเกซีมั่ยวกษับบคคคลซจึมั่งทจจำใหม้สจำมจำรถระบคตวษั บคคคลนษันี้นไดม้ไมส่วส่จำทจำงตรงหรรือทจำงอม้อม ตจำม
พระรจำชบษัญญษัตคริ มคม้ ครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล พ.ศ. 2562
“พษันธมริตรทจำงธครกริจ” หมจำยถจึง คมูคส่ จำม้ ซจึมั่งเปป็นพษันธมริตรทจำงธครกริจของบรริษษัท หรรือทจจำงจำนรส่วมกษับบรริษษัท
2. บททษัทั่วไป
นโยบจำยคคมม้ ครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลนซีนี้จษัดทจจำขจึนี้นเพรืมั่อแจม้งรจำยละเอซียดและวริธซีกจำรคคม้มครองและจษัดกจำรขม้อมมูลสส่วนบคคคลของ
ลมูกคม้จำ โดยบรริษษัทอจำจดจจำเนรินกจำรปรษับปรคงหรรือแกม้ไขนโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลนซีนี้ รวมถจึงทซีมั่ไดม้กจจำหนดไวม้โดยเฉพจำะ

เจจำะจงอยมูส่ในสส่วนใดสส่วนหนจึมั่งของเวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเคชษันนซีนี้ไมส่วส่จำบจำงสส่วนหรรือทษันี้งหมดเปป็นครษันี้งครจำว เพรืมั่อใหม้สอดคลม้องกษับ
แนวทจำงกจำรใหม้บรริกจำรและหลษักเกณฑท์ของกฎหมจำยทซีมั่มซีกจำรเปลซีมั่ยนแปลงไป ดษังนษันี้น ลมูกคม้จำจจึงควรตริดตจำมนโยบจำยคคม้มครอง
ขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่กจจำหนดไวม้นซีนี้อยมูส่เสมอ อยส่จำงไรกป็ดซี บรริษษัทจะเผยแพรส่กจำรเปลซีมั่ยนแปลงนโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล
ในหนม้นม้จำเวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเคชษันนซีนี้ และในกรณซีทซีมั่มซีกจำรเปลซีมั่ยนแปลงในสจำระสจจำคษัญ บรริษษัทจะแจม้งใหม้ลมูกคม้จำทรจำบ
อนจึมั่ง นโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลนซีนี้มซีขจึนี้นเพรืมั่อใชม้กษับ
1) กจำรใหม้บรริกจำรตส่จำงๆ ของบรริษษัท
2) กจำรลงทะเบซียนสมษัครใชม้บรริกจำรแอปพลริเคชษัน
3) กจำรใชม้บรริกจำรหรรือซรืนี้อสรินคม้จำ กจำรเขม้จำถจึงและใชม้เนรืนี้อหจำ ฟซีเจอรท์ เทคโนโลยซี หรรือฟษังกท์ชษันทซีมั่ปรจำกฏในเวป็บไซตท์นซีนี้หรรือ
แอปพลริเคชษันกษับบรริษษัท และ
4) บรริกจำรอรืมั่นๆ ทซีมั่เกซีมั่ยวขม้อง รวมถจึงกจำรใหม้บรริกจำรอรืมั่นๆของบรริษษัท ทษันี้งทซีมั่มซีอยมูส่ในปษัจจคบษันและทซีมั่บรริษษัทจะไดม้พษัฒนจำหรรือ
จษัดใหม้มซีขจึนี้นในอนจำคต
5) กจำรใหม้บรริกจำรแกส่ผมูม้ถรือหลษักทรษัพยท์ทคกชนริดของบรริษษัท เจม้จำหนซีนี้ คมูคส่ ม้จำ และผมูม้มซีสส่วนไดม้สส่วนเสซียกษับบรริษษัท ยกเวม้นพนษักงจำน
3. การเกก็บรวบรวมขคุ้อมมลสส่วนบคคคล
บรริษษัทเกป็บรวบรวมขม้อมมูลหลจำยวริธซี รวมถจึงกจำรใชม้เทคโนยซีตจำส่ ง ๆ เชส่น คคกกซีนี้ ซจึมั่งเปป็นชรินี้นสส่วนขม้อมมูลเลป็ก ๆ ทซีมั่เกป็บอยมูส่ใน
อคปกรณท์ของลมูกคม้จำทซีมั่จะทจจำใหม้เวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเคชษันสจำมจำรถจดจจจำขม้อมมูลกจำรเขม้จำถจึงเวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเคชษัน หรรือวริธซีทซีมั่
ลมูกคม้จำใชม้งจำนเวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเคชษันในแตส่ละครษันี้ง (ขม้อมมูลเพริมั่มเตริมเกซีมั่ยวกษับคคกกซีนี้) โดยขม้อมมูลทซีมั่เกซีมั่ยวขม้องกษับลมูกคม้จำทซีมั่บรริษษัท
เกป็บประกอบไปดม้วย
3.1 ขคุ้อมมลทซีทั่ลมกคคุ้าใหคุ้ไวคุ้โดยตรงบรริษษัทจะเกป็บรวบรวมขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่จจจำเปป็นจะตม้องใชม้เพรืมั่อใหม้บรริกจำรแกส่ลมูกคม้จำหรรือ
ตม้องทจจำหรรือปฏริบษัตตริ จำมสษัญญจำหรรือตม้องปฏริบษัตตริ จำมกฎหมจำย บรริษษัทจะรวบรวมขม้อมมูลทซีมั่ลมูกคม้จำสส่งใหม้กษับบรริษษัท เชส่น
ขม้อมมูลทซีมั่ลมูกคม้จำกรอกขณะลงทะเบซียนสมษัครใชม้บรริกจำรหรรือขอใชม้บรริกจำรตส่จำงๆ ของบรริษษัท ขม้อมมูลทซีมั่ใชม้ในกจำรสมษัครใชม้
บรริกจำรหรรือขอใชม้บรริกจำรตส่จำงๆ และขม้อมมูลกจำรรส่วมกริจกรรมตส่จำง ๆ ขม้อมมูลกจำรทจจำแบบสจจำรวจ ขม้อมมูลบษัญชซีผมูม้ใชม้งจำน
(Account) หรรือขม้อมมูลทซีมั่ลมูกคม้จำไดม้แกม้ไขปรษับปรคงในขม้อมมูลบษัญชซีผมูม้ใชม้งจำน (Account) ของลมูกคม้จำ หรรือขม้อมมูลทซีมั่ไดม้จจำก
กจำรทซีมั่ลมูกคม้จำตริดตส่อกษับบรริษษัทหรรือทซีมงจำนของบรริษษัท หรรือขม้อมมูลทซีมั่ไดม้จจำกบษัญชซีผมูม้ใชม้งจำน (Account) อรืมั่น ๆ ทซีมั่บรริษษัทมซี
เหตคอษันควรเชรืมั่อไดม้วส่จำลมูกคม้จำควบคคมดมูแลอยมูส่ ขม้อมมูลทคกชนริดทซีมั่แสดงบนหนม้จำประวษัตริผมูม้ใชม้งจำนและหนม้จำกจำรสมษัครบรริกจำร
ตส่จำงๆ เชส่น คจจำนจจำหนม้จำชรืมั่อ ชรืมั่อ-นจำมสกคล หมจำยเลขบษัตรประจจจำตษัวประชจำชน หนษังสรือเดรินทจำง(สจจำหรษับชจำว
ตส่จำงชจำตริ) รหษัสบษัตรประจจจำตษัว วษันเดรือนปซีเกริด เพศ สษัญชจำตริ รจำยไดม้ ทซีมั่อยมูส่ทซีมั่ตดริ ตส่อไดม้ เบอรท์โทรศษัพทท์มรือถรือทซีมั่
ตริดตส่อไดม้ อซีเมล Social network : Line หรรือ Facebook รมูปถส่จำย ขม้อมมูลเกซีมั่ยวกษับบษัญชซีผมูม้ใชม้งจำน ควจำมสนใจ
กจำรงจำน ลจำยมรือชรืมั่อ และควจำมเหป็นทคกอยส่จำงทซีมั่ลมูกคม้จำไดม้แสดงผส่จำนเวป็บไซตท์ เปป็นตม้น
สจจำหรษับขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่กฎหมจำยระบคใหม้ตอม้ งขอควจำมยรินยอมจจำกลมูกคม้จำกส่อนทจจำกจำรเกป็บรวบรวม บรริษษัทจะเกป็บ
รวบรวมเพซียงเทส่จำทซีมั่จจจำเปป็น เมรือมั่ ไดม้รษับควจำมยรินยอมจจำกลมูกคม้จำ เวม้นแตส่เปป็นกรณซีทซีมั่มซีขม้อยกเวม้นตจำมกฎหมจำยใหม้บรริษษัทสจำมจำรถ
เกป็บรวบรวมไดม้โดยไมส่ตอม้ งขอควจำมยรินยอมจจำกลมูกคม้จำ
ในบจำงกรณซี เพรืมั่อกจำรใหม้บรริกจำรตส่จำงๆ หรรือเพรืมั่อกจำรดจจำเนรินกจำรอรืมั่นใดของบรริษษัทตจำมวษัตถคประสงคท์ในกจำรเกป็บรวบรวม
ขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำ บรริษษัทมซีควจำมจจจำเปป็นตม้องเกป็บรวบรวม ใชม้ หรรือเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่มคซี วจำมอส่อนไหวเปป็น
พริเศษ เชส่น ขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่เกซีมั่ยวกษับเชรืนี้อชจำตริ เผส่จำพษันธคท์ ควจำมคริดเหป็นทจำงกจำรเมรือง ควจำมเชรืมั่อในลษัทธริ ศจำสนจำหรรือปรษัชญจำ
พฤตริกรรมทจำงเพศ ควจำมพริกจำร ขม้อมมูลสหภจำพแรงงจำน ขม้อมมูลพษันธคกรรม ขม้อมมูลชซีวภจำพ เปป็นตม้น ซจึมั่งในกรณซีเชส่นวส่จำนซีนี้ บรริษษัท

จะแจม้งใหม้ลมูกคม้จำทรจำบและขอควจำมยรินยอมจจำกลมูกคม้จำ เพรืมั่อเกป็บรวบรวม ใชม้ หรรือเปริดเผยขม้อมมูลทซีมั่มซีควจำมอส่อนไหวเปป็นพริเศษ
นษันี้นตจำมแตส่ละวษัตถคประสงคท์เพรืมั่อกจำรนษันี้นๆ เวม้นแตส่เปป็นกจำรเกป็บรวบรวม ใชม้ หรรือเปริดเผยขม้อมมูลทซีมั่มคซี วจำมอส่อนไหวเปป็นพริเศษทซีมั่
บรริษษัทสจำมจำรถทจจำไดม้ตจำมกฎหมจำยโดยไมส่ตอม้ งขอควจำมยรินยอมจจำกลมูกคม้จำ
3.2 ขคุ้อมมลทซีไทั่ ดคุ้รษับจากการใชคุ้บรริการของลมกคคุ้า บรริษษัทจะรวบรวมขม้อมมูลเกซีมั่ยวกษับบรริกจำรทซีมั่ลมูกคม้จำใชม้และวริธซีกจำรใชม้งจำน
ของลมูกคม้จำ เชส่น ขม้อมมูลภจำพและเสซียง ขม้อมมูลอคปกรณท์ทซีมั่ลมูกคม้จำใชม้สจจำหรษับกจำรเขม้จำใชม้งจำนเวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเคชษัน
ขม้อมมูลจรจำจรทจำงคอมพริวเตอรท์ (Log) ขม้อมมูลกจำรตริดตส่อสรืมั่อสจำรระหวส่จำงลมูกคม้จำและผมูม้ใชม้งจำนรจำยอรืมั่น และขม้อมมูลจจำก
กจำรบษันทจึกกจำรใชม้งจำน เชส่น ตษัวระบคอคปกรณท์ หมจำยเลข Internet Protocol Address (IP Address) ของ
คอมพริวเตอรท์ รหษัสประจจจำตษัวอคปกรณท์ ประเภทอคปกรณท์ ขม้อมมูลเครรือขส่จำยมรือถรือ ขม้อมมูลกจำรเชรืมั่อมตส่อ ขม้อมมูลตจจำแหนส่ง
ทซีมั่ตงษันี้ ทจำงภมูมศริ จำสตรท์ (Location) โดยใชม้เทคโนโลยซีระบคตจจำแหนส่ง เชส่น ทซีมั่อยมูส่ IP, Global Positioning System (GPS)
ประเภทของโปรแกรมคอมพริวเตอรท์ทซีมั่ใชม้เปริดดมูเวป็บไซตท์ (Browser)ขม้อมมูลบษันทจึกกจำรเขม้จำออกเวป็บไซตท์ ขม้อมมูลเวป็บไซตท์ทซีมั่
ผมูม้ใชม้งจำนเขม้จำถจึงกส่อนและหลษัง (Referring Website) ขม้อมมูลบษันทจึกประวษัตริกจำรใชม้เวป็บไซตท์ ขม้อมมูลบษันทจึกกจำรเขม้จำสมูส่
ระบบ (Login Log) ขม้อมมูลรจำยกจำรกจำรทจจำธครกรรม (Transaction Log) พฤตริกรรมกจำรใชม้งจำน (Customer
Behavior) ประวษัตริกจำรแลกรษับของรจำงวษัลหรรือใชม้สริทธริประโยชนท์ สถริตกริ จำรเขม้จำเวป็บไซตท์ เวลจำทซีมั่เยซีมั่ยมชมเวป็บไซตท์
(Access Time) ขม้อมมูลทซีมั่ลมูกคม้จำคม้นหจำหรรือเขม้จำชม ขม้อมมูลกจำรใชม้สรืมั่อสษังคมออนไลนท์ (Social Media) กจำรใชม้ฟษังกท์ชษัน
ตส่จำง ๆ ในเวป็บไซตท์ และขม้อมมูลทซีมั่บรริษษัทไดม้เกป็บรวบรวมผส่จำนคคกกซีนี้หรรือเทคโนโลยซีอรืมั่นทซีมั่คลม้จำยกษัน เปป็นตม้น
อนจึมั่ง ภจำยในพรืนี้นทซีมั่สส่วนรวมของอจำคจำร ทจำงเขม้จำออก มซีกจำรตริดตษังนี้ กลม้องวงจรปริดเพรืมั่อกจำรรษักษจำควจำมปลอดภษัย รจำยละเอซียด
ขม้จำงตม้นเปป็นเพซียงตษัวอยส่จำงของขม้อมมูล บรริษษัทจะเกป็บรวบรวมขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำเฉพจำะขม้อมมูลทซีมั่จจจำเปป็น และเกป็บ
รวบรวมเปป็นระยะเวลจำนจำนเทส่จำทซีมั่จจจำเปป็นตจำมแตส่ละประเภทของขม้อมมูลสส่วนบคคคลและวษัตถคประสงคท์ในกจำรเกป็บรวบรวม ซจึมั่ง
ปษัจจคบษันบรริษษัทกจจำหนดระยะเวลจำกจำรจษัดเกป็บขม้อมมูลสส่วนบคคคลไวม้นจำนทซีมั่สคดเปป็นระยะเวลจำ 10 ปซี นษับจจำกวษันทซีมั่ลมูกคม้จำยกเลริก
กจำรใชม้บรริกจำรหรรือสรินี้นสคดสษัญญจำกษับบรริษษัท เมรืมั่อพม้นระยะเวลจำจษัดเกป็บของขม้อมมูลแตส่ละประเภทแลม้ว บรริษษัทจะดจจำเนรินกจำร
ทจจำลจำยขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่บรริษษัทเกป็บรวบรวมไวม้ตจำมวษัตถคประสงคท์ในกจำรเกป็บรวบรวมและกจำรใชม้งจำนขม้อมมูลสส่วนบคคคลตจำมทซีมั่
ระบคไวม้ใน ขม้อ 4
4. วษัตถคประสงคท์ในการเกก็บรวบรวมขคุ้อมมลสส่วนบคคคลเพพทั่อนจาไปใชคุ้หรพอเปริดเผย
บรริษษัทเกป็บรวบรวมและนจจำขม้อมมูลสส่วนบคคคลไปใชม้หรรือเปริดเผยในวษัตถคประสงคท์ดงษั ตส่อไปนซีนี้
4.1 เพรืมั่อใหม้กจำรใชม้บรริกจำรเปป็นไปดม้วยควจำมเรซียบรม้อยและสอดคลม้องกษับกฎหมจำย หลษักเกณฑท์ และระเบซียบตส่จำงๆ
ทซีมั่เกซีมั่ยวขม้อง รวมถจึงเพรืมั่อกจำรปฏริบษัตริหนม้จำทซีมั่ตจำมกฎหมจำย และกฎเกณฑท์ทซีมั่เกซีมั่ยวขม้องหรรือใชม้บษังคษับกษับบรริษษัท ทษันี้งทซีมั่
มซีผลใชม้บษังคษับในปษัจจคบษันและทซีมั่จะมซีกจำรแกม้ไขหรรือเพริมั่มเตริมในอนจำคต
4.2 เพรืมั่อประโยชนท์ในกจำรยรืนยษันหรรือระบคตวษั ตนของลมูกคม้จำเมรืมั่อเขม้จำใชม้งจำนบรริกจำรตส่จำง ๆ กจำรทจจำสษัญญจำ กจำรปฏริบษัตตริ จำม
สษัญญจำ และกจำรใหม้บรริกจำรแกส่ลมูกคม้จำ เพรืมั่อใหม้มษัมั่นใจวส่จำกจำรใหม้บรริกจำรตส่จำงๆ ดษังกลส่จำว รวมถจึงกจำรสรืมั่อสจำรทษันี้งหมดของ
บรริษษัทมซีควจำมปลอดภษัยและเปป็นควจำมลษับ
4.3 เพรืมั่อตรวจสอบขม้อมมูลกจำรใชม้บรริกจำรของลมูกคม้จำ ตจำมมจำตรฐจำนควจำมปลอดภษัยและควจำมมษัมั่นคงของระบบในกจำรใชม้
บรริกจำร กจำรจษัดกจำรและกจำรคคมม้ ครองโครงสรม้จำงพรืนี้นฐจำนทจำงเทคโนโลยซีสจำรสนเทศ ซจึมั่งบรริษษัทอจำจนจจำขม้อมมูลสส่วนบคคคล
ของลมูกคม้จำ เพซียงเทส่จำทซีมั่จจจำเปป็นและอจำจดจจำเนรินกจำรใหม้มซีกจำรเขม้จำรหษัส (Encrypt) กส่อนนจจำไปใชม้และ/หรรือจษัดใหม้มซีกจำร
สคส่มตรวจ กจำรทดสอบกจำรเขม้จำใชม้งจำนโดยบคคคลอรืมั่นเพรืมั่อนจจำไปใชม้ในกจำรบรริหจำรจษัดกจำรควจำมเสซีมั่ยง ตรวจจษับ ปม้องกษัน
หรรือขจษัดกจำรฉม้อโกง หรรือกริจกรรมอรืมั่น ๆ ทซีมั่อจำจจะเปป็นกจำรละเมริดกฎหมจำย ระเบซียบกจำรใชม้งจำนทซีมั่เกซีมั่ยวขม้อง หรรือ
ขม้อตกลงและเงรืมั่อนไขกจำรใชม้งจำนเวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเคชษันของบรริษษัท และเพรืมั่อกจำรปรษับปรคงพษัฒนจำมจำตรฐจำนควจำม
ปลอดภษัยและควจำมมษัมั่นคงของระบบ

4.4 เพรืมั่อพษัฒนจำผลริตภษัณฑท์ บรริกจำร และเพริมั่มประสริทธริภจำพในกจำรใหม้บรริกจำรงจำนดม้จำนตส่จำง ๆ แกส่ลมูกคม้จำมจำกยริมั่งขจึนี้น
4.5 เพรืมั่อตริดตส่อลมูกคม้จำ ผส่จำนทจำงสรืมั่อสษังคมออนไลนท์ (Social Network) โทรศษัพทท์ ขม้อควจำม (SMS) อซีเมล(E-mail) หรรือ
ไปรษณซียท์ หรรือผส่จำนชส่องทจำงอรืมั่นใด เพรืมั่อสอบถจำม หรรือแจม้งใหม้ลมูกคม้จำทรจำบ หรรือตรวจสอบและยรืนยษันขม้อมมูลเกซีมั่ยวกษับ
บษัญชซีของลมูกคม้จำ หรรือสจจำรวจควจำมคริดเหป็น หรรือแจม้งขม้อมมูลขส่จำวสจำรอรืมั่นใดทซีมั่เกซีมั่ยวขม้องกษับกจำรใหม้บรริกจำร ของบรริษษัทตจำม
ทซีมั่จจจำเปป็น
4.6 เพรืมั่อประมวลผล วริเครจำะหท์ประโยชนท์อรืมั่นใดทซีมั่เกซีมั่ยวขม้องกษับกจำรดจจำเนรินธครกริจของบรริษษัท เชส่น เพรืมั่อประโยชนท์ในกจำร
ตษังนี้ คส่จำและกจำรจษัดกจำรบษัญชซี กจำรสส่งมอบกจำรสรืมั่อสจำรกจำรตลจำด และกริจกรรมกจำรศจึกษจำ วริจษัย จษัดทจจำสถริตริ สจจำรวจ วริจษัย
และพษัฒนจำกจำรจษัดหจำสรินคม้จำและบรริกจำร พษัฒนจำกจำรใหม้บรริกจำร จษัดทจจำและนจจำสส่งขม้อมมูลทจำงกจำรตลจำดหรรือกจำร
โฆษณจำภจำยในกลคส่มบรริษษัท หรรือเพรืมั่อเปม้จำหมจำยทซีมั่เกซีมั่ยวขม้อง รวมถจึงกจำรจษัดสส่งเนรืนี้อหจำ กจำรโฆษณจำประชจำสษัมพษันธท์
กริจกรรมและโปรโมชษันตส่จำงๆ ตลอดจนกจำรใหม้คจจำแนะนจจำตส่จำง ๆ ทซีมั่เหมจำะสมเพรืมั่อใหม้กจำรใหม้บรริกจำรตส่จำง ๆ ใหม้ตรงกษับ
ควจำมสนใจของลมูกคม้จำ กจำรทจจำใหม้เปป็นสส่วนตษัวของเนรืนี้อหจำขม้อมมูลธครกริจหรรือประสบกจำรณท์ของผมูม้ใชม้ ปม้องกษันกจำรฉม้อโกง
ตลอดจนเพรืมั่อปฏริบษัตตริ จำมกฎหมจำย และขม้อกจจำหนดกจำรตรวจสอบภจำยใน
4.7 เพรืมั่อปม้องกษันหรรือระงษับอษันตรจำยตส่อ ชซีวริต รส่จำงกจำย หรรือสคขภจำพของลมูกคม้จำ รวมถจึงทรษัพยท์สรินของลมูกคม้จำ หรรือเปป็นกจำร
จจจำเปป็นเพรืมั่อกจำรปฏริบษัตริหนม้จำทซีมั่เพรืมั่อประโยชนท์สจำธจำรณะของบรริษษัท หรรือปฏริบษัตหริ นม้จำทซีมั่ในกจำรใชม้อจจำนจำจรษัฐทซีมั่ไดม้มอบใหม้
แกส่บรริษษัทหรรือลมูกจม้จำงหรรือผมูม้แทนของบรริษษัท หรรือเปป็นกจำรปฏริบษัตตริ จำมกฎหมจำย
4.8 เพรืมั่อทจจำกจำรตลจำดรส่วมกษัน (Co-marketing) กษับบรริษษัทในกลคส่มเอป็มบซีเค ทษันี้งนซีนี้ ตม้องไดม้รษับควจำมยรินยอมจจำกเจม้จำของ
ขม้อมมูลสส่วนบคคคลกส่อน เพรืมั่อวษัตถคประสงคท์ในกจำร 1) ตริดตส่อสรืมั่อสจำร ใหม้ขม้อมมูล หรรือ แนะนจจำสรินคม้จำหรรือบรริกจำรตส่จำงๆ
2) นจจำเสนอรจำยกจำรสส่งเสรริมกจำรขจำย กริจกรรมกจำรตลจำด สส่วนลด โปรโมชษัมั่น และ สริทธริประโยชนท์จจำกบรริษษัท และ/
หรรือพษันธมริตรทจำงธครกริจ รวมไปถจึง 3)ประมวลผลและวริเครจำะหท์ขม้อมมูล (Data Analytics) พฤตริกรรมและควจำมสนใจ
ของลมูกคม้จำ (Customer Profiling) เพรืมั่อมอบประสบกจำรณท์ทซีมั่ดเซี ฉพจำะบคคคล หรรือทซีมั่เหมจำะสม หรรือ ทซีมั่ลมูกคม้จำอจำจสนใจ
ผส่จำนระบบ Loyalty/Reward Program
5. การเปริดเผยขคุ้อมมลสส่วนบคคคล
บรริษษัทจะไมส่เปริดเผยขม้อมมูลดษังกลส่จำวตส่อบคคคลทซีมั่สจำมโดยปรจำศจจำกกจำรยรินยอมจจำกลมูกคม้จำ เวม้นแตส่เปป็นกรณซีทซีมั่มขซี ม้อยกเวม้น
ตจำมกฎหมจำยใหม้บรริษษัทสจำมจำรถเกป็บรวบรวม ใชม้ หรรือเปริดเผยไดม้โดยไมส่ตม้องขอควจำมยรินยอมจจำกลมูกคม้จำ อยส่จำงไรกป็ดซี เพรืมั่อ
ประโยชนท์ในกจำรใหม้บรริกจำรแกส่ลมูกคม้จำ และ/หรรือ เพรืมั่อสนษับสนคนกจำรดจจำเนรินธครกริจของบรริษษัท และ/หรรือ เพรืมั่อวษัตถคประสงคท์อรืมั่นใด
ตจำมทซีมั่ไดม้อธริบจำยไวม้ในนโยบจำยควจำมเปป็นสส่วนตษัวนซีนี้ บรริษษัทจะเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำ รวมถจึงกจำรเปริดเผยขม้อมมูล
สส่วนบคคคลใหม้กษับบรริษษัทในกลคส่มเอป็มบซีเคหรรือพษันธมริตรทจำงธครกริจซจึมั่งทจจำงจำนรส่วมกษับบรริษษัทหรรือบคคคลอรืมั่นทซีมั่ตม้องทจจำงจำนใหม้บรริษษัท
หรรือลมูกคม้จำทษันี้งในและตส่จำงประเทศ เชส่น บคคคลทซีมั่บรริษษัทไดม้วส่จำจม้จำงใหม้ดจจำเนรินงจำนทซีมั่เกซีมั่ยวขม้องกษับขม้อมมูลสส่วนบคคคล เพรืมั่อนจจำขม้อมมูล
สส่วนบคคคลของลมูกคม้จำไปใชม้เพรืมั่อประโยชนท์ในกจำรเพริมั่มประสริทธริภจำพกจำรใหม้บรริกจำรในดม้จำนตส่จำง ๆ แกส่ลมูกคม้จำมจำกยริมั่งขจึนี้น หรรือเพรืมั่อ
ปรษับปรคงและพษัฒนจำรมูปแบบกจำรใหม้บรริกจำรและกจำรเขม้จำถจึงเนรืนี้อหจำตส่จำง ๆ ในเวป็บไซตท์ กจำรรษักษจำควจำมมษัมั่นคงปลอดภษัยของ
เวป็บไซตท์หรรือแอปพลริเคชษันและเครรือขส่จำยทซีมั่ใหม้บรริกจำรโดยบรริษษัท หรรือ เพรืมั่อประโยชนท์ในกจำรดจจำเนรินกริจกจำรของบรริษษัท โดยใน
กจำรเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลใหม้แกส่บคคคลดษังกลส่จำว บรริษษัทจะดจจำเนรินกจำรใหม้บคคคลเหลส่จำนษันี้นเกป็บรษักษจำขม้อมมูลสส่วนบคคคลของ
ลมูกคม้จำไวม้ดม้วยมจำตรกจำรทซีมั่ปลอดภษัยและเปป็นควจำมลษับ และจะไมส่นจจำไปใชม้เพรืมั่อวษัตถคประสงคท์อรืมั่นนอกเหนรือจจำกขอบเขตทซีมั่บรริษษัท
ไดม้กจจำหนดไวม้
ในกรณซีทซีมั่ลมูกคม้จำเชรืมั่อวส่จำบคคคลทซีมั่บรริษษัทเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำตจำมขม้จำงตม้น ไดม้มซีกจำรนจจำขม้อมมูลสส่วนบคคคลของ
ลมูกคม้จำไปใชม้เพรืมั่อวษัตถคประสงคท์อรืมั่นนอกเหนรือจจำกขอบเขตทซีมั่บรริษษัทไดม้กจจำหนดไวม้ ลมูกคม้จำสจำมจำรถแจม้งบรริษษัทเพรืมั่อดจจำเนรินกจำรใน
สส่วนเกซีมั่ยวขม้องตส่อไป โดยบรริษษัทขอแนะนจจำใหม้ลมูกคม้จำตรวจสอบไปพรม้อมกษันดม้วยวส่จำ ลมูกคม้จำไดม้มซีกจำรใชม้งจำนเวป็บไซตท์ สรินคม้จำ หรรือ

บรริกจำรของพษันธมริตรทจำงธครกริจของบรริษษัทหรรือบคคคลอรืมั่นโดยตรงโดยไมส่เกซีมั่ยวขม้องกษับกจำรใหม้บรริกจำรหรรือกจำรดจจำเนรินกจำรของ
บรริษษัทหรรือไมส่เพรจำะผมูม้ใหม้บรริกจำรหรรือบคคคลอรืมั่นเหลส่จำนษันี้นอจำจเกป็บรวบรวมขม้อมมูลสส่วนบคคคลกษับกจำรใชม้บรริกจำรของลมูกคม้จำจจำกกจำร
ใชม้งจำนเวป็บไซตท์ สรินคม้จำ หรรือบรริกจำรของผมูม้ใหม้บรริกจำรหรรือบคคคลอรืมั่นเหลส่จำนษันี้นโดยตรง ซจึมั่งในกรณซีดงษั กลส่จำวบรริษษัทไมส่สจำมจำรถรษับผริด
ชอบในควจำมปลอดภษัยหรรือควจำมเปป็นสส่วนตษัวของขม้อมมูลสส่วนบคคคลใด ๆ ของลมูกคม้จำทซีมั่เกป็บรวบรวมโดยเวป็บไซตท์ ผลริตภษัณฑท์
หรรือบรริกจำรของผมูม้ใหม้บรริกจำรหรรือบคคคลอรืมั่นดษังกลส่จำวเหลส่จำนษันี้นไดม้ ลมูกคม้จำจจึงควรใชม้ควจำมระมษัดระวษังและตรวจสอบนโยบจำย
คคมม้ ครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลของเวป็บไซตท์ ผลริตภษัณฑท์ และบรริกจำรของผมูม้ใหม้บรริกจำรหรรือบคคคลอรืมั่นเหลส่จำนษันี้นดม้วย นอกจจำกนซีนี้ บรริษษัท
จะเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำภจำยใตม้หลษักเกณฑท์ทซีมั่กฎหมจำยกจจำหนด เชส่น กจำรเปริดเผยขม้อมมูลตส่อหนส่วยงจำนรจำชกจำร
หนส่วยงจำนภจำครษัฐ หนส่วยงจำนทซีมั่มซีหนม้จำทซีมั่กจจำกษับดมูแลกจำรใหม้บรริกจำร หรรือหนส่วยงจำนกจจำกษับดมูแลลมูกคม้จำ รวมถจึงในกรณซีทซีมั่มซีกจำร
รม้องขอใหม้เปริดเผยขม้อมมูลโดยอจำศษัยอจจำนจำจตจำมกฎหมจำย อจำทริ กจำรรม้องขอขม้อมมูลเพรืมั่อกจำรฟม้องรม้องหรรือดจจำเนรินคดซีตจำมกฎหมจำย
หรรือเปป็นกจำรรม้องขอจจำกหนส่วยงจำนเอกชน หรรือบคคคลภจำยนอกอรืมั่น ๆ ทซีมั่มคซี วจำมเกซีมั่ยวขม้องกษับกระบวนกจำรทจำงกฎหมจำย
รวมถจึงในกรณซีทซีมั่มซีควจำมจจจำเปป็นตจำมสมควรในกจำรบษังคษับใชม้ขม้อตกลงและเงรือมั่ นไขกจำรใชม้ของบรริษษัท ตลอดจนกจำรเปริดเผย
ขม้อมมูลสส่วนบคคคลในกรณซีทซีมั่มกซี จำรปรษับโครงสรม้จำงองคท์กร กจำรควบรวมบรริษษัท กจำรขจำยกริจกจำร กจำรขจำยสรินทรษัพยท์บจำงประเภท
บรริษษัทอจำจถส่จำยโอนขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำไมส่วส่จำทษันี้งหมดหรรือบจำงสส่วนทซีมั่บรริษษัทเกป็บรวบรวมไวม้ไปยษังบรริษษัททซีมั่เกซีมั่ยวขม้อง
ลมูกคม้จำสจำมจำรถตรวจสอบรจำยชรืมั่อบรริษษัทในกลคส่มเอป็มบซีเคหรรือพษันธมริตรทจำงธครกริจซจึมั่งทจจำงจำนรส่วมกษับบรริษษัทหรรือบคคคลอรืมั่นทซีมั่
ตม้องทจจำงจำนใหม้กษับบรริษษัทหรรือลมูกคม้จำทษันี้งในและตส่จำงประเทศทซีมั่บรริษษัทเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำดม้วยไดม้จจำกเวป็บไซตท์
ทษันี้งนซีนี้ บรริษษัทในกลคส่มเอป็มบซีเคหรรือพษันธมริตรทจำงธครกริจซจึมั่งทจจำงจำนรส่วมกษับบรริษษัทหรรือบคคคลอรืมั่นทซีมั่ตม้องทจจำงจำนใหม้บรริษษัทหรรือลมูกคม้จำ
ทษันี้งในและตส่จำงประเทศอจำจมซีกจำรเพริมั่มขจึนี้นหรรือลดลงไดม้ ซจึมั่งบรริษษัทจะจษัดทจจำรจำยชรืมั่อของบคคคลทซีมั่บรริษษัทจะเปริดเผยขม้อมมูลสส่วน
บคคคลของลมูกคม้จำดม้วยใหม้เปป็นปษัจจคบษันเสมอ
6. การเขคุ้าถถึงและการปรษับปรคงขคุ้อมมลสส่วนบคคคล
6.1 ในกรณซีทซีมั่ลมูกคม้จำไมส่ประสงคท์จะรษับขม้อมมูลและขส่จำวสจำรประชจำสษัมพษันธท์จจำกบรริษษัท โปรดแจม้งควจำมประสงคท์ไดม้ทซีมั่
: +(66) (0) 76321-744 หรรือ E-mail : adminclpm@lochpalm.com
6.2 ลมูกคม้จำสจำมจำรถกรอกแบบฟอรท์ม “คจจำรม้องขอเกซีมั่ยวกษับขม้อมมูลสส่วนบคคคล” และแจม้งมจำยษังบรริษษัท เพรืมั่อใหม้พริจจำรณจำ
ดจจำเนรินกจำรตจำมทซีมั่ลมูกคม้จำรม้องขอ ผส่จำนชส่องทจำงกจำรตริดตส่อบรริษษัททซีมั่ระบคไวม้ในขม้อ 12 ในกรณซีดงษั ตส่อไปนซีนี้
6.2.1 เมรืมั่อลมูกคม้จำเชรืมั่อวส่จำบรริษษัทเกป็บรวบรวมขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำ และลมูกคม้จำประสงคท์จะเขม้จำถจึงหรรือรษับทรจำบ
รจำยละเอซียดเกซีมั่ยวกษับขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำทซีมั่บรริษษัทไดม้เกป็บรวบรวมไวม้ หรรือขอรษับสจจำเนจำขม้อมมูลสส่วน
บคคคลดษังกลส่จำว
6.2.2 เมรืมั่อลมูกคม้จำมซีควจำมประสงคท์จะปรษับปรคงแกม้ไขขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำใหม้มคซี วจำมถมูกตม้อง สมบมูรณท์ และเปป็น
ปษัจจคบษัน
6.2.3 เมรืมั่อลมูกคม้จำประสงคท์จะใหม้บรริษษัทระงษับกจำรใชม้ขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำเปป็นกจำรชษัมั่วครจำว
6.2.4 เมรือมั่ ลมูกคม้จำประสงคท์จะคษัดคม้จำนกจำรเกป็บรวบรวม ใชม้ หรรือเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่เกซีมั่ยวกษับลมูกคม้จำ รวมถจึง
คษัดคม้จำนกจำรประมวลผลขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำ
6.2.5 เมรือมั่ ลมูกคม้จำประสงคท์จะใหม้บรริษษัทดจจำเนรินกจำรลบขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำออกจจำกระบบ หรรือฐจำนขม้อมมูล
ลมูกคม้จำของบรริษษัท
6.2.6 เมรือมั่ ลมูกคม้จำประสงคท์จะถอนควจำมยรินยอมทซีมั่เคยใหม้แกส่บรริษษัทในกจำรเกป็บรวบรวม ใชม้ หรรือเปริดเผยขม้อมมูลสส่วน
บคคคลของลมูกคม้จำ
6.2.7 เมรืมั่อลมูกคม้จำประสงคท์จะขอรษับทรจำบควจำมมซีอยมูส่ ลษักษณะของขม้อมมูลสส่วนบคคคล วษัตถคประสงคท์ของกจำรนจจำขม้อมมูล
สส่วนบคคคลของลมูกคม้จำไปใชม้โดยบรริษษัท

6.2.8 เมรือมั่ ลมูกคม้จำประสงคท์จะขอใหม้บรริษษัทเปริดเผยถจึงกจำรไดม้มจำซจึมั่งขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่เกซีมั่ยวกษับลมูกคม้จำในกรณซีทซีมั่เปป็น
ขม้อมมูลซจึมั่งลมูกคม้จำไมส่ไดม้ใหม้ควจำมยรินยอมใหม้กจำรเกป็บรวบรวม
โดยบรริษษัทจะพริจจำรณจำและแจม้งผลกจำรพริจจำรณจำตจำมคจจำรม้องของลมูกคม้จำภจำยใน 30 วษันนษับแตส่วษันทซีมั่บรริษษัทไดม้รษับคจจำรม้องขอ
ดษังกลส่จำว
อยส่จำงไรกป็ตจำม บรริษษัทสจำมจำรถปฏริเสธกจำรใชม้สริทธริของลมูกคม้จำไดม้ภจำยใตม้เงรือมั่ นไขตจำมทซีมั่กฎหมจำยกจจำหนด ทษันี้งนซีนี้ หจำกบรริษษัท
ไมส่สจำมจำรถดจจำเนรินกจำรตจำมคจจำขอของลมูกคม้จำไดม้ บรริษษัทจะทจจำกจำรบษันทจึกกจำรปฏริเสธคจจำขอพรม้อมดม้วยเหตคผลไวม้
6.3 ในกรณซีทซีมั่ลมูกคม้จำไมส่ยรินยอมใหม้บรริษษัทเกป็บรวบรวม ใชม้ หรรือเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลบจำงประเภท หรรือใหม้บรริษษัท
ดจจำเนรินกจำรลบขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำออกจจำกระบบของบรริษษัท หรรือถอนควจำมยรินยอมทซีมั่ลมูกคม้จำเคยใหม้ไวม้อจำจ
สส่งผลใหม้บรริษษัทไมส่สจำมจำรถดจจำเนรินกจำรตจำมคจจำขอของลมูกคม้จำหรรือใหม้บรริกจำรลมูกคม้จำไดม้ หรรืออจำจทจจำใหม้บรริกจำรทซีมั่ลมูกคม้จำ
ไดม้รษับจจำกบรริษษัทถมูกจจจำกษัด หรรือไมส่มซีประสริทธริภจำพเทส่จำทซีมั่ควร
6.4 บรริษษัทจะพยจำยจำมอยส่จำงเตป็มทซีมั่ตจำมควจำมสจำมจำรถของระบบงจำนทซีมั่เกซีมั่ยวขม้องเพรืมั่ออจจำนวยควจำมสะดวกและดจจำเนรินกจำร
ตจำมคจจำรม้องขอของลมูกคม้จำ เวม้นแตส่จะปรจำกฏขม้อเทป็จจรริงวส่จำ กจำรดจจำเนรินกจำรตจำมคจจำรม้องขอนษันี้นเสซีมั่ยงตส่อกจำรละเมริด
นโยบจำยควจำมเปป็นสส่วนตษัวของผมูม้ใชม้งจำนรจำยอรืมั่น หรรือเปป็นกจำรขษัดตส่อกฎหมจำย หรรือนโยบจำยควจำมปลอดภษัยของระบบ
หรรือกรณซีทซีมั่เปป็นกจำรพม้นวริสษัยในทจำงปฏริบษัตตริ จำมคจจำรม้องขอ
6.5 กรณซีทซีมั่ลมูกคม้จำเหป็นวส่จำบรริษษัทเกป็บรวมรวม ใชม้ และเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำ และลมูกคม้จำมซีควจำมประสงคท์ทซีมั่จะ
ใชม้สริทธริหรรือมซีขม้อสงสษัยเกซีมั่ยวกษับสริทธริของลมูกคม้จำ ตจำมพระรจำชบษัญญษัตคริ มคม้ ครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล พ.ศ. 2562 ในเรรืมั่อง
ดษังตส่อไปนซีนี้
6.5.1 สริทธริในกจำรไดม้รษับแจม้งขม้อมมูล (Right to be Informed)
6.5.2 สริทธริในกจำรเพริกถอนควจำมยรินยอม (Right to Withdraw Consent)
6.5.3 สริทธริในกจำรเขม้จำถจึงขม้อมมูล (Right of Access)
6.5.4 สริทธริในกจำรแกม้ไขขม้อมมูล (Right to Rectification)
6.5.5 สริทธริในกจำรลบขม้อมมูล (Right to Erasure)
6.5.6 สริทธริในกจำรจจจำกษัดกจำรประมวลขม้อมมูล (Right to Restrict Processing)
6.5.7 สริทธริในกจำรขอโอนขม้อมมูล (Right to Data Portability)
6.5.8 สริทธริในกจำรทษักทม้วง (Right to Object)
โปรดตริดตส่อหรรือยรืมั่นคจจำรม้องขอมจำยษังบรริษษัททจำงชส่องทจำงทซีมั่ระบคไวม้ในขม้อ 12
7. มาตรการความมษัทั่นคงปลอดภษัยในการเกก็บรษักษาขคุ้อมมลสส่วนบคคคล
บรริษษัทใหม้ควจำมสจจำคษัญกษับควจำมปลอดภษัยของขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำอยส่จำงเครส่งครษัด และบรริษษัทมซีมจำตรกจำรรษักษจำ
ควจำมปลอดภษัย รวมถจึงมซีระบบเกป็บรวบรวม ใชม้ หรรือเปริดเผยขม้อมมูลสส่วนบคคคลทซีมั่ปลอดภษัยและเหมจำะสม เพรืมั่อปม้องกษันไมส่ใหม้
ขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำสมูญหจำย ถมูกใชม้ เขม้จำถจึง เปลซีมั่ยนแปลง หรรือเปริดเผย โดยไมส่ไดม้รษับอนคญจำต บรริษษัทจจจำกษัดกจำรเขม้จำถจึง
ขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำสจจำหรษับพนษักงจำน ตษัวแทน ผมูม้รษับจม้จำงและบคคคลภจำยนอกทซีมั่มซีควจำมจจจำเปป็นตม้องไดม้รษับขม้อมมูลและ
พวกเขจำจะประมวลผลขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำภจำยใตม้เงรืมั่อนไขทซีมั่บรริษษัทกจจำหนดเทส่จำนษันี้น
อนจึมั่ง บรริษษัทจะเกป็บรษักษจำขม้อมมูลสส่วนบคคคลตจำมวษัตถคประสงคท์ทซีมั่ไดม้แจม้งแกส่ลมูกคม้จำผมูม้เปป็นเจม้จำของขม้อมมูลสส่วนบคคคลและใหม้เปป็น
ไปตจำมทซีมั่กฎหมจำยกจจำหนด และในกรณซีทซีมั่บรริษษัทจะวส่จำจม้จำงบรริษษัทบคคคลภจำยนอก ใหม้ดจจำเนรินกจำรเกซีมั่ยวกษับขม้อมมูลสส่วนบคคคลของ
ลมูกคม้จำ บรริษษัทจะคษัดเลรือกบรริษษัททซีมั่มซีระบบกจำรคคม้มครองขม้อมมูลทซีมั่ไดม้มจำตรฐจำนและจษัดทจจำขม้อตกลงทซีมั่เกซีมั่ยวกษับกจำรเกป็บรษักษจำขม้อมมูล
สส่วนบคคคลใหม้เปป็นไปตจำมนโยบจำยเชส่นเดซียวกษัน

ในกรณซีทซีมั่มเซี หตคละเมริดขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำเกริดขจึนี้น บรริษษัทจะแจม้งใหม้สจจำนษักงจำนคณะกรรมกจำรคคม้มครองขม้อมมูลสส่วน
บคคคลโดยไมส่ชษักชม้จำภจำยใน 72 ชษัมั่วโมง นษับแตส่ทรจำบเหตคเทส่จำทซีมั่สจำมจำรถกระทจจำไดม้ เวม้นแตส่กจำรละเมริดดษังกลส่จำวไมส่มซีควจำมเสซีมั่ยงทซีมั่
จะมซีผลกระทบตส่อสริทธริและเสรซีภจำพของลมูกคม้จำ ในกรณซีทซีมั่กจำรละเมริดมซีควจำมเสซีมั่ยงสมูงทซีมั่จะมซีผลกระทบตส่อสริทธริและเสรซีภจำพ
ของลมูกคม้จำ บรริษษัทจะแจม้งเหตคกจำรณท์ละเมริดใหม้ลมูกคม้จำทรจำบพรม้อมกษับแนวทจำงกจำรเยซียวยจำโดยไมส่ชษักชม้จำ
8. การเชพทั่อมโยงไปยษังเวก็บไซตท์ แอปพลริเคชษัน ผลริตภษัณฑท์และบรริการของบคคคลภายนอก
เวป็บไซตท์ของบรริษษัทอจำจมซีลรินี้งกท์เชรืมั่อมโยงไปยษังเวป็บไซตท์ ผลริตภษัณฑท์ และบรริกจำรของบคคคลภจำยนอก ซจึมั่งบคคคลภจำยนอก
เหลส่จำนษันี้นอจำจเกป็บรวบรวมขม้อมมูลบจำงอยส่จำงเกซีมั่ยวกษับกจำรใชม้บรริกจำรของลมูกคม้จำ โดยบรริษษัทไมส่สจำมจำรถรษับผริดชอบในควจำม
ปลอดภษัยหรรือควจำมเปป็นสส่วนตษัวของขม้อมมูลใด ๆ ของลมูกคม้จำทซีมั่เกป็บรวบรวมโดยเวป็บไซตท์ ผลริตภษัณฑท์ หรรือบรริกจำรของบคคคล
ภจำยนอก
ดษังกลส่จำว ลมูกคม้จำควรใชม้ควจำมระมษัดระวษังและตรวจสอบนโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลของเวป็บไซตท์ ผลริตภษัณฑท์ และ
บรริกจำรของบคคคลภจำยนอกเหลส่จำนษันี้นดม้วย
9. การใชคุ้บษังคษับนโยบายคคมคุ้ ครองขคุ้อมมลสส่วนบคคคล
นโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลนซีนี้มซีผลใชม้บษังคษับกษับขม้อมมูลสส่วนบคคคลทษันี้งหมดทซีมั่บรริษษัทเปป็นผมูม้เกป็บรวบรวม ใชม้ และ
เปริดเผย และลมูกคม้จำตกลงใหม้บรริษษัทมซีสริทธริในกจำรเกป็บรวบรวม และนจจำขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำทซีมั่บรริษษัทไดม้เกป็บรวบรวมไวม้
แลม้ว (หจำกมซี) ตลอดจนขม้อมมูลสส่วนบคคคลของลมูกคม้จำทซีมั่บรริษษัทเกป็บรวบรวมในปษัจจคบษัน และทซีมั่จะไดม้เกป็บรวมรวมในอนจำคต ไปใชม้
หรรือเปริดเผยแกส่บคค คลอรืมั่นภจำยในขอบเขตตจำมทซีมั่ระบคไวม้ในนโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลนซีนี้
10. การทบทวนนโยบาย
ดม้วยธรรมจำภริบจำลและควจำมรษับผริดชอบตส่อสษังคม บรริษษัทและหนส่วยงจำนทซีมั่เกซีมั่ยวขม้องจะทบทวนนโยบจำยฉบษับนซีนี้ อยส่จำงนม้อย
ปซีละหนจึมั่งครษันี้ง
11. กฎหมายทซีทั่ใชคุ้บษังคษับและเขตอจานาจศาล
นโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลนซีนี้อยมูส่ภจำยใตม้กจำรบษังคษับและตซีควจำมตจำมกฎหมจำยไทย และใหม้ศจำลไทยเปป็นผมูม้มอซี จจำนจำจ
ในกจำรพริจจำรณจำขม้อพริพจำทใดทซีมั่อจำจเกริดขจึนี้น
12. ชส่องทางการตริดตส่อ
หจำกลมูกคม้จำมซีขม้อสงสษัยหรรือคจจำถจำมเกซีมั่ยวกษับนโยบจำยคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล ลมูกคม้จำสจำมจำรถตริดตส่อมจำยษัง บรริษษัท ซซี แอล
พซี แมนเนจเมม้นทท์ จจจำกษัด ทจำงชส่องทจำงดษังตส่อไปนซีนี้
- สส่งจดหมจำยมจำยษัง บรริษษัท ซซี แอล พซี แมนเนจเมม้นทท์ จจจำกษัด
เลขทซีมั่ 41 หมมูส่ 5 ถนนวริชตริ สงครจำม ตจจำบลกะทมูม้ อจจำเภอกะทมูม้ จษังหวษัดภมูเกป็ต 83120
- หรรือตริดตส่อ : +(66) (0) 76321-744 หรรือ E-mail : adminclpm@lochpalm.com
บรริษษัทไดม้มอบหมจำยและแตส่งตษันี้งใหม้ นจำยอภริชจำตริ สคภจำเดช เปป็นเจม้จำหนม้จำทซีมั่คคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล โดยใหม้มอซี จจำนจำจ
และหนม้จำทซีมั่ในฐจำนะเจม้จำหนม้จำทซีมั่คคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล ตจำมทซีมั่พระรจำชบษัญญษัตคริ คม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล พ.ศ. 2562
กจจำหนด และเปป็นผมูม้ประสจำนงจำนเกซีมั่ยวกษับกจำรคคม้มครองขม้อมมูลสส่วนบคคคลของบรริษษัท

สถจำนทซีมั่ตริดตส่อ: บรริษษัท เอป็ม บซี เค จจจำกษัด (มหจำชน) เลขทซีมั่ 444 ชษันี้น 8 อจำคจำรเอป็มบซีเคเซป็นเตอรท์ ถนนพญจำไท
แขวงวษังใหมส่ เขตปทคมวษัน กรคงเทพมหจำนคร 10330
ชส่องทจำงกจำรตริดตส่อ: (66) 2853-9000
E-mail : apichart@mbkgroup.co.th
ในกรณซีมซีขม้อรม้องเรซียนเกซีมั่ยวกษับบรริษษัท ลมูกจม้จำงหรรือพนษักงจำนของบรริษษัทฝส่จำฝรืนหรรือไมส่ปฏริบษัตตริ จำมกฎหมจำย เจม้จำของ
ขม้อมมูลสส่วนบคคคลสจำมจำรถรม้องเรซียนตส่อหนส่วยงจำนกจจำกษับดมูแล ตจำมรจำยละเอซียดดษังนซีนี้
สจจำนษักงจำนคณะกรรมกจำรคคมม้ ครองขม้อมมูลสส่วนบคคคล
สถจำนทซีมั่ตดริ ตส่อ: ชษันี้น 7 อจำคจำรรษัฐประศจำสนภษักดซี ศมูนยท์รจำชกจำรเฉลริมพระเกซียรตริ 80 พรรษจำ
ถนนแจม้งวษัฒนะ แขวงทคส่งสองหม้อง เขตหลษักสซีมั่ กรคงเทพมหจำนคร 10210
ทษันี้งนซีนี้ เจม้จำของขม้อมมูลจจจำตม้องดจจำเนรินกจำรรม้องเรซียนภจำยในระยะเวลจำตจำมทซีมั่กฎหมจำยกจจำหนด
โดยมตริคณะกรรมกจำรบรริษทษั
ประกจำศ ณ วษันทซีมั่ 1 พฤศจริกจำยน 2564

นจำงสจำวอจำทร วนจำสษันตกคล
กรรมกจำรผมูจม้ ดษั กจำรธครกริจโรงแรมและกจำรทส่องเทซียมั่ ว

