นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรับบุคคลทั่วไป
(Customer Privacy Policy)
บริ ษัท สุขมุ เซอร์ วิส จำกัด , บริ ษัท สุขมุ คิทเช่น จำกัด , บริ ษัท สุขมุ คิทเช่นสำรภี จำกัด , บริ ษัท สุขมุ คิทเช่นแม่แตง จำกัด ,
บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น แม่ ริ ม จ ำกั ด , บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น สั น ก ำแพง จ ำกั ด , บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น เชี ย งดำว จ ำกั ด ,
บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น แม่ ฮ่ อ งสอน จ ำกั ด , บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น แม่ ส ะเรี ยง จ ำกั ด , บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น ปำย จ ำกั ด ,
บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น มหำยศ จ ำกั ด , บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น เวี ย งสำ จ ำกั ด , บริ ษั ท สุ ขุ ม คิ ท เช่ น ท่ ำ วั ง ผำ จ ำกั ด และ
บริ ษัท สุขุมคิทเช่น ปั ว จำกัด ในฐำนะผู้แทนจำหน่ำยสถำนีบริ กำรนำ้ มัน และ/หรื อ ในฐำนะผู้ได้ รับสิทธิ ในกำรประกอบธุร กิ จ
ภำยใต้ แฟรนไชส์ (Café Amazon) ("เรา") ของบริ ษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ ำปลีก จำกัด (มหำชน) ("OR") โดยทีเ่ รำให้ ควำมสำคัญ
กับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำบุคคลธรรมดำ ลูกค้ ำนิติบคุ คล และ/หรื อ ผู้ใช้ บริ กำรธุรกิจเสริ มของสถำนีบริ กำร (รวม
เรี ยกว่ำ "ลูกค้ า" หรื อ "ท่ าน") โดยเรำทรำบดีว่ำท่ำนคำนึงถึงและให้ ควำมสำคัญกับวิธีกำรที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย เพื่อกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ สินค้ ำ และบริ กำรของเรำและตำมควำมจำเป็ นอื่น ๆ อย่ำงเหมำะสม
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวสำหรับลูกค้ ำฉบับนี ้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ สินค้ ำ และบริ กำรของเรำที่
จัดจำหน่ำยให้ แก่ลกู ค้ ำผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน / ร้ ำนค้ ำแฟรนไชส์ สือ่ สังคมออนไลน์ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน / ร้ ำนค้ ำแฟรนไชส์ และ/
หรื อ ช่องทำงอื่น ๆ ที่เรำได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม กรุ ณำอ่ำนและทำควำมเข้ ำใจนโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี ้เพื่อให้ เข้ ำใจถึงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล และรำยละเอีย ด
อื่น ๆ ตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ เนื ้อหำในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้จะไม่รวมถึงกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรสมัครหรื อใช้ บัตรสมำชิก Blue Card กำรสะสมคะแนน หรื อกำรใช้ คะแนนสะสมที่
เกี่ยวข้ องของสมำชิก Blue Card ลูกค้ ำ Blue Card โปรดศึกษำนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของ OR ได้ ที่ https://pdpa.pttor.com
ภำยใต้ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ "ข้ อมูลส่ วนบุคคล" หมำยถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทำให้ สำมำรถระบุตวั บุคคล
นันได้
้ ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และ "ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน" หมำยถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมำยจัดประเภทให้
เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
เรำขอสงวนสิทธิ์ ในกำรแก้ ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนีเ้ ป็ นครั ง้ ครำว เรำจึงใคร่ ขอให้ ท่ำนหมั่นตรวจสอบกำรแก้ ไข
ปรับปรุ งนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้อยู่เสมอ โดยกำรปรับปรุ งแก้ ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อ เรำประกำศใช้ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
ฉบับปรับปรุงแก้ ไขแทนที่ฉบับก่อนหน้ ำ
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เราเก็บรวบรวม
เรำอำจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทต่ำง ๆ ของท่ำน โดยตรงจำกท่ำน (เช่น เมื่อท่ำนเข้ ำใช้ บริ กำรที่สถำนีบริ กำร
น ้ำมัน / ร้ ำนค้ ำแฟรนไชส์ เมื่อท่ำนเข้ ำร่ วมกิจกรรมใด ๆ ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน / ร้ ำนค้ ำแฟรนไชส์ ) หรื อโดยอ้ อมจำกแหล่งข้ อมูล
อื่นๆ จำกบริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) จำก OR หรื อจำกบริ ษัทในกลุม่ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ ำปลีก จำกัด
(มหำชน) (รวมเรี ยกว่ำ "บริ ษัทในกลุ่ม OR") บริ ษัทอื่น ๆ หรื อพันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ให้ บริ กำรภำยนอก และ/หรื อ หน่วยงำนภำครัฐ
โดยตัวอย่ำงประเภทข้ อมูลส่วนบุคคลที่เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้
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1) ข้ อมูลส่ วนตัวและข้ อมูลการติดต่ อ เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขทะเบียนรถ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีสงั คม
ออนไลน์ (เช่น LINE และ Facebook)
2) ข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ตั ว ตนซึ่ ง ระบุ อ ยู่ใ นเอกสารที่ อ อกโดยทางราชการ และ/หรื อ ส าเนาของเอกสารดั ง กล่ า ว เช่น
บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร
3) ข้ อมูลทางการเงิน เช่น ข้ อมูลกำรชำระค่ำบริ กำร ข้ อมูลบัตรเดบิด/เครดิตที่ใช้ ชำระเงิน ประวัติทำงกำรเงิน ข้ อมูลบัญชี
ธนำคำร ข้ อมูลรำยกำรเดินบัญชี ใบสัง่ ซื ้อเงินเชื่อ หนังสือค ้ำประกันโดยธนำคำร ข้ อมูลกำรค ้ำประกัน
4) ข้ อมูลพฤติกรรม เช่น รำยละเอียดผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่ใช้ ข้ อมูลกำรเข้ ำร่วมหรื อใช้ โปรโมชัน่
5) ข้ อมูลอื่น ๆ เช่น ข้ อมูลประกอบกำรสมัครสมำชิก Blue Card หมำยเลขสมำชิก Blue Card ข้ อมูลบัตรเติมน ้ำมัน ข้ อมูล
กำรคัดกรองกำรแพร่ ระบำดของโรคติดต่อโควิด 19 (เช่น วันและเวลำกำรใช้ บริ กำร) บันทึกจำกกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ข้ อมูลหรื อภำพถ่ำยจำกงำนกิจกรรม ข้ อมูลประกอบกำรส่งเสริ มกำรขำย (เช่น รำงวัล ที่ท่ำนได้ รับ) ผลกำรสำรวจควำม
คิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ข้ อมูลกำรร้ องเรี ยน
6) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน
•

ศำสนำตำมที่ระบุในบัตรประจำตัวประชำชน และข้ อมูลศำสนำจำกกำรลงชื่อใช้ บริ กำรห้ องละหมำด

•

ข้ อมูลสุขภำพ เช่น ข้ อมูลกำรคัดกรองกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อโควิด 19

หำกท่ำนได้ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และข้ อมูลติดต่อ) ของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน หรื อ
ลูกจ้ ำงที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร แก่เรำ ท่ำนควรมัน่ ใจว่ำท่ำนมีสิทธิ และ/หรื อ อำนำจที่จะให้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว และอนุญำตให้
เรำใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ได้ อีกทังท่
้ ำนต้ องรับผิดชอบในกำรแจ้ งบุคคลเหล่ำนันให้
้ ทรำบ
ถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ และ/หรื อ ขอควำมยินยอมจำกบุคคลเหล่ำนัน้ (หำกจำเป็ น) และ/หรื อ อำศัยเกณฑ์หรื อฐำนทำง
กฎหมำยอื่น
เรำจะไม่เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ (ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ กล่ำวคือ อำยุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์ หรื อยังไม่บรรลุ
นิติภำวะโดยกำรสมรสตำมที่กฎหมำยกำหนด) คนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ คนไร้ ควำมสำมำรถ และไม่อนุญำตให้ บคุ คลดังกล่ำว
สมัครเพื่อใช้ หรื อซื ้อผลิตภัณฑ์ สินค้ ำและบริ กำรของเรำ หำกไม่ได้ รับควำมยินยอมหรื อหำกไม่ได้ อำศัยฐำนทำงกฎหมำยอื่นใด ทังนี
้ ้
หำกเรำทรำบว่ำ เรำได้ บงั เอิญเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลเหล่ำนี ้ โดยมิได้ รับควำมยินยอมและโดยไม่ได้ อำศัยฐำนทำง
กฎหมำยอื่นใด เรำจะดำเนินกำรลบข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวทันทีที่ เรำทรำบถึงกรณีดงั กล่ำว และอำจจำเป็ นต้ องหยุดให้ บริ กำร
บุคคลเหล่ำนี ้ เว้ นแต่กรณีที่เรำอำจอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำนทำงกฎหมำยอื่นนอกเหนือจำกควำมยินยอมได้
2. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
2.1 วัตถุประสงค์ ท่ ีเราดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านโดยอาศัยฐานความ
ยินยอมโดยชัดแจ้ ง ซึ่งได้ แก่กำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่ต้องได้ รับควำมยินยอมจำกท่ำน เช่น ข้ อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อนในเอกสำรรำชกำร (เช่น ข้ อมูลศำสนำบนบัตรประจำตัวประชำชน) เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่ำนตำมที่
จำเป็ นเป็ นครัง้ ครำว (เช่น ในกรณีกำรบริ หำรจัดกำร ซึ่งรวมถึงกำรดำเนินกำรส่งคืน ทรัพย์สนิ หำย) เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรทำ
ธุรกรรมซื ้อเชื่อน ้ำมัน และ/หรื อ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องของกลุม่ ลูกค้ ำร้ ำนค้ ำแฟรนไชส์
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ทังนี
้ ้ เรำอำจขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพิ่มเติมเป็ นรำยกรณีไป หำกเรำไม่สำมำรถอำศัยฐำนทำงกฎหมำยอื่นในกำรเก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้
2.2 วัตถุประสงค์ ท่ ี เราดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านโดยอาศัยฐานทาง
กฎหมายอื่น ๆ
เรำอำจอำศัยหรื ออ้ ำง (1) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ สำหรับกำรเริ่ มต้ นทำสัญญำหรื อกำรเข้ ำทำสัญญำหรื อปฏิบตั ิตำม
สัญญำกับท่ำน (2) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎหมำยของเรำ (3) ฐำนประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมำย
ของเรำและของบุคคลภำยนอก (4) ฐำนกำรป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุขภำพของบุคคล และ/หรื อ (5) ฐำน
ประโยชน์สำธำรณะ สำหรับกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรใช้ อำนำจรัฐ หรื อฐำนทำงกฎหมำย
อื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอนุญำต แล้ วแต่กรณี เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1) เพื่อการให้ บริการแก่ ท่าน เช่น กำรบริ กำร กำรอำนวยควำมสะดวก กำรดำเนินธุรกรรมทำงกำรเงิน และกำรรับชำระ
เงิน กำรเติมน ้ำมัน กำรสะสมคะแนน กำรให้ สิทธิ ประโยชน์ร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (เช่น ส่วนลดกำรเติมน ้ำมัน
ส่วนลดท้ ำยใบเสร็ จกำรเติมน ้ำมันสำหรับร้ ำนค้ ำแฟรนไชส์ ) กำรดำเนินกำรใด ๆ ที่จำเป็ นก่อนกำรทำธุรกรรมซื ้อเชื่อ
น ้ำมัน (เช่น กำรตรวจสอบประวัติลกู ค้ ำ)
2) เพื่อการจัดการภายในของเรา เช่น กำรจัดทำบัญชี จัดทำรำยงำน กำรออกใบกำกับภำษี กำรสำรวจควำมคิดเห็น
กำรจัดกำรเรื่ องร้ องเรี ยน กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรบริ กำร
3) เพื่อการดาเนินการทางการตลาด เช่น เพื่อให้ ท่ำนสำมำรถร่ วมกิจกรรม กำรแข่งขัน กำรชิงโชค กำรชิงรำงวัล กำร
ตังบู
้ ธและอีเว้ นท์ รวมถึงกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นในกำรเข้ ำร่วมงำนกิจกรรม
4) เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ ของเราและผู้เกี่ยวข้ อง เช่น กำรติดตำมลูกค้ ำที่ไม่ชำระค่ำบริ กำร กำรจัดกำร กำร
ตรวจสอบ กำรรำยงำน กำรควบคุม กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และกำรดำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรทุจริ ต หรื อกำรละเมิด
กฎหมำย
5) เพื่อการปฏิบัติตามหน้ าที่ตามกฎหมายและคาสั่งของหน่ วยงานรั ฐ เช่น กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย กระบวน
พิจำรณำ หรื อคำสัง่ ของหน่วยงำนรัฐ และ/หรื อ ให้ ควำมร่ วมมือกับศำล ผู้กำกับดูแล หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนที่
บังคับใช้ กฎหมำย ในกรณีที่เรำฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ วำ่ ต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และ/หรื อ คำสัง่ หรื อต้ องให้ ควำม
ร่ วมมือดังกล่ำว โดยเรำอำจจำเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรื อคำสัง่ ของรัฐดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินกำรตำมขันตอนกำรสื
้
บสวน
สอบสวนภำยใน และ/หรื อ เพื่อก่อตังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องตำมกฎหมำย
6) การซือ้ ขายกิจการ เช่น ในกรณีที่มีกำรปรับโครงสร้ ำงองค์กร กำรควบรวมกิจกำร กำรขำย กำรซื ้อ กำรร่ วมลงทุน
กำรโอนสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงเจ้ ำของกิจกำร หรื อกำรจำหน่ำยกิจกำร ทรัพย์สิน หรื อกำรทำธุรกรรมอื่นใดที่คล้ ำยกัน
ไม่วำ่ บำงส่วนหรื อทังหมด
้
เรำอำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรทำธุรกรรมนัน้ ๆ
7) เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
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ทังนี
้ ้ กำรที่ทำ่ นไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรำ อำจส่งผลกระทบต่อท่ำน กล่ำวคือ เรำไม่อำจดำเนินกำรตำมที่ทำ่ นร้ องขอ
หรื อตำมสัญญำได้ โดยเรำอำจไม่สำมำรถเสนอหรื อจัดหำผลิตภัณฑ์ สินค้ ำ และบริ กำรของเรำบำงส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทำ่ นได้
และท่ำนอำจไม่ได้ รับควำมสะดวก หรื อไม่ได้ รับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ และอำจได้ รับควำมเสียหำย / เสียโอกำส ในบำงกรณี กำรที่
ท่ำนไม่ให้ ข้อมูลดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยใด ๆ ที่ เรำหรื อท่ำนมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำม และอำจมีบท
กำหนดโทษทีเ่ กี่ยวข้ อง
3. เราอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ บุคคลหรือหน่ วยงานใดบ้ าง
เรำอำจเปิ ดเผย หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอกดังต่อไปนี ้ซึง่ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคล ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ ระบุไว้ ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ท่ำนเองก็อำจตกอยู่ภำยใต้ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
ของบุคคลภำยนอกเหล่ำนันได้
้ เช่นกัน เรำจึงขอแนะนำให้ ทำ่ นอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของบุคคลภำยนอกดังกล่ำวเพื่อศึกษำ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรที่บคุ คลภำยนอกดังกล่ำวเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้ วย
3.1 บริษัทในกลุ่ม OR
เรำอำจจำเป็ นต้ องเปิ ดเผย หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบริ ษัทในกลุม่ OR หรื ออนุญำตให้ บริ ษัทในกลุม่ OR นัน้
เข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
3.2 ผู้ให้ บริการของเรา
เรำอำจว่ำจ้ ำ งบริ ษั ทอื่ น ตัว แทน หรื อ ผู้รั บ จ้ ำ งในกำรให้ บ ริ ก ำรในนำมของเรำ หรื อ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรให้ กบั ท่ำน โดยเรำอำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังผู้ให้ บริ กำรซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอกดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้ บริ กำรระบบหรื อเครื่ องรับชำระเงิน หรื อธนำคำร
ทังนี
้ ้ ในกำรให้ บริ กำรดังกล่ำว ผู้ให้ บริ กำรอำจเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ อย่ำงไรก็ตำม เรำจะให้ ข้อมูลส่วนบุคคล
แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรของเรำเพียงเท่ำที่จำเป็ นสำหรับกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวเท่ำนัน้ และจะขอให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรไม่ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่ำงใด
3.3 พันธมิตรทางธุรกิจ
เรำอำจเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำเพื่อดำเนินธุรกิจและบริ กำรที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ บริ กำรโปรแกรมสะสมคะแนน พันธมิตรทำงธุรกิจที่มีกำรออกโปรโมชัน ร่ วมกัน สถำนีบริ กำรน ้ำมัน / ร้ ำนค้ ำแฟรน
ไชส์อื่น ๆ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถกู เปิ ดเผยหรื อโอนในลักษณะนี ้จะอยู่ภำยใต้ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว ของบุคคลภำยนอก มิใช่
ภำยใต้ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
3.4 หน่ วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
ในบำงกรณี เรำอำจจะจำเป็ นที่จะต้ องเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกับหน่วยงำนรัฐบำล หน่วยงำน
บังคับใช้ กฎหมำย ศำล เจ้ ำพนักงำน หน่วยงำนรัฐ ผู้บงั คับใช้ กฎหมำย หรื อบุคคลอื่น ในกรณีที่ เรำมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำจำเป็ นจะต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎหมำยหรื อข้ อบังคับทำงกฎหมำย หรื อเพื่อปกป้องสิทธิของเรำ สิทธิของบุคคลอื่น หรื อเพื่อควำมปลอดภัยของ
บุคคล หรื อเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรื อจัดกำรเกี่ยวกับปั ญหำกำรทุจริ ตหรื อด้ ำนควำมมัน่ คงหรื อควำมปลอดภัย
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3.5 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้ าที่
ในกรณี ที่ มี ก ำรปรั บ โครงสร้ ำงองค์ ก ร กำรควบรวมกิ จ กำร กำรขำย กำรซื อ้ กำรร่ วมลงทุ น กำรโอนสิ ท ธิ
กำรเปลี่ยนแปลงเจ้ ำของกิจกำร หรื อกำรจำหน่ำยกิจกำร ทรัพย์สิน หรื อกำรทำธุรกรรมอื่นใดที่คล้ ำยกัน ไม่ว่ำบำงส่วนหรื อทังหมด
้
ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ ำที่ของเรำในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
3.6 ผู้รับข้ อมูลส่ วนบุคคลอื่น ๆ
เรำอำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในนโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี ้ ซึ่งผู้รับข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว อำจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลหรื อนิติบคุ คลตำมที่ท่ำนร้ องขอ ผู้ขอตรวจสอบ
บันทึกจำกกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด และ/หรื อ กำรเปิ ดเผยสูส่ ำธำรณะ
4. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เรำจะเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นอย่ำงเหมำะสมเพื่อใช้ ตำมวัตถุประสงค์ที่ เรำแจ้ งแก่ทำ่ น
ตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ และเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎข้ อบังคับต่ำง ๆ เรำอำจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนำน
ขึ ้น หำกจำเป็ น และ/หรื อ สำมำรถกระทำได้ โดยชอบตำมกฎหมำยที่ใช้ บงั คับ
5. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภำยใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมำย และข้ อยกเว้ นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ท่ำนอำจมีสทิ ธิตำมที่ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1) การเข้ าถึง ท่ำนอำจมีสทิ ธิในกำรขอเข้ ำถึงหรื อขอรับสำเนำข้ อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับ
ท่ำน
2) การแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ท่ำนอำจมีสทิ ธิขอให้ มีกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลที่เรำได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
เกี่ยวกับท่ำน ให้ ถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจผิด
3) การโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุ คคล ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอรั บข้ อมูลส่วนบุคคลที่ เรำมีเกี่ ยวกับท่ำนในรู ปแบบที่ มีกำรจัด
ระเบียบแล้ วและสำมำรถอ่ำนได้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้ องเป็ น (ก) ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ ให้ กบั เรำ และ (ข) กรณีที่เรำได้ รับควำมยินยอมจำก
ท่ำนในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหรื อเพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำที่เรำมีกบั ท่ำน ทังนี
้ ้ หำก
กำรใช้ สิทธิ ของท่ำนละเมิดสิทธิ หรื อเสรี ภำพของบุคคลอื่น หรื อเรำต้ องใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อประโยชน์
สำธำรณะหรื อเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เรำมีดลุ พินิจในกำรปฏิเสธคำขอของท่ำนได้
4) การคัดค้ าน ท่ำนอำจมีสิทธิ คดั ค้ ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยที่ใช้ บงั คับกำหนด
5) การระงับการใช้ ท่ำนอำจมีสทิ ธิขอให้ ระงับกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี
6) การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่ำนได้ ให้ ควำมยินยอมให้ เรำเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน ท่ำนอำจมีสทิ ธิที่จะถอนควำมยินยอมของท่ำนในบำงกรณี
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อย่ำงไรก็ตำม กำรถอนควำมยินยอมอำจส่งผลกระทบให้ เรำไม่สำมำรถมอบผลิตภัณฑ์ หรื อบริ กำรแกท่ำนได้ ทังนี
้ ้
หำกท่ำนประสงค์ที่จะทำควำมเข้ ำใจเพิ่มเติมถึงผลกระทบในกำรถอนควำมยินยอมของท่ำน หรื อประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ
ขอถอนควำมยินยอม โปรดติดต่อเรำได้ ตำมลำยละเอียดกำรติดต่อที่ระบุด้ำนล่ำงนี ้
7) การลบหรื อทาลาย ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอให้ เรำดำเนินกำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ เรำเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สำมำรถระบุตัวท่ำนได้ เว้ นแต่กำรเก็บรั กษำข้ อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวของเรำนันเป็
้ นไปเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรื อเพื่อก่อตังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องตำมกฎหมำย เพื่อกำรใช้ หรื อกำร
ปกป้องสิทธิเรี ยกร้ องตำมกฎหมำย
8) การร้ องเรี ยน ท่ำนมีสิทธิร้องเรี ยนไปยังหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้ องกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ทำ่ น
เชื่อว่ำเรำไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ก่อนที่เรำจะดำเนินกำรตำมคำขอใช้ สิทธิของท่ำน เรำอำจมีควำมจำเป็ นในกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้ สิทธิ
ทังนี
้ ้ เพื่อควำมเป็ นส่วนตัวและควำมปลอดภัยในข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ด้ วยเหตุนี ้เอง เรำอำจขอให้ ท่ำนมอบ / แจ้ ง ข้ อมูลกำร
ยืนยันตัวตนของท่ำน (เช่น สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ไม่รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ) เมื่อเรำยืนยันตัวตนของ
ท่ำนเสร็ จสิ ้น เรำจะดำเนินกำรตำมคำของท่ำนโดยเร็ ว แต่ไม่วำ่ ในกรณีใด จะไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคำขอดังกล่ำว ในกรณีที่
เรำเห็ นว่ำคำขอนัน้ ไม่สมเหตุสมผล (manifestly unfounded) หรื อ ฟุ่ มเฟื อยเกิ น ควำมจำเป็ น (excessive) อำจมี ก ำรเรี ยกเก็ บ
ค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมคำขอดังกล่ำว
6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เรำได้ จดั ให้ มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกันด้ ำน
กำรบริ หำรจัดกำร มำตรกำรป้องกันด้ ำนเทคนิค และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ ในเรื่ องกำรเข้ ำถึงหรื อควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ ซึ่งควำมลับ ควำมถูกต้ องครบถ้ วน และสภำพควำมพร้ อมใช้ งำนของข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันกำรสูญ
หำย เข้ ำถึง ใช้ เปลีย่ นแปลง แก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจหรื อโดยมิชอบ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยทีใ่ ช้
บังคับกำหนด
เรำได้ จดั ให้ มีมำตรกำรควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลและกำรเข้ ำใช้ งำนอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมำะสมกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล เรำยังได้ วำงมำตรกำรจำกัดกำรเข้ ำถึง
ข้ อมูลส่วนบุคคลและกำรใช้ งำนอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้ ำถึงข้ อมูลของผู้ใช้ งำน
สิทธิในกำรอนุญำตให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมำยให้ เข้ ำถึงข้ อมูลได้ และหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ งำน เพื่อป้องกันกำรเข้ ำถึงข้ อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญำต กำรเปิ ดเผย กำรล่วงรู้ หรื อกำรลักลอบทำสำเนำข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อกำรลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บ
หรื อประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล นอกจำกนี ้ เรำยังได้ วำงมำตรกำรสำหรับกำรตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ ำถึง เปลี่ยนแปลง
ลบ หรื อถ่ำยโอนข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ สอดคล้ องเหมำะสมกับวิธีกำรและสือ่ ที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล

7. ติดต่ อเรา
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หำกท่ำนประสงค์จะใช้ สทิ ธิทเี่ กี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรื อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ภำยใต้ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ โปรดติดต่อเรำที่
บริ ษัท สุขมุ เซอร์ วิส จำกัด
5/18 หมู่ 7 ตำบลริ มใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร 053-262588
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