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นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท โตโยต้ า ทูโช ฟอร์ คลิฟท์ (ไทยแลนด์ ) จากัด
1. บทนา
บริ ษทั โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายรถยก “โตโยต้า” ในประเทศ
ไทย บริ ษ ทั ฯ ประกอบธุ รกิ จ เกี่ ยวกับ การขาย ให้เช่ า บริ ก ารซ่ อมบารุ ง การอบรมเกี่ ยวกับรถยก รวมถึ ง
อะไหล่รถยกยี่ห้อ “โตโยต้า” โดยตามประมวลจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะเคารพ
สิ ท ธิ ความเป็ นส่ วนตัวของข้อมู ลที่บ ริ ษทั ฯ รวบรวม ใช้ ประมวลผล จัดเก็ บ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนเพื่ อ
กิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ ของนโยบายความเป็ นส่ วนฉบับนี้
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ ท่านเกี่ยวกับวิธีการประมวลผล
(ซึ่ งรวมถึ ง การรวบรวม การใช้ การจั ด เก็ บ การเปิ ดเผย และการโอน ) (ต่ อ ไป ในที่ นี้ เรี ยกว่ า
“การประมวลผล” หรื อ “ประมวลผล”) โดยบริษัท โตโยต้ า ทูโช ฟอร์ คลิฟท์ (ไทยแลนด์ ) จากัด ( “บริ ษทั ฯ”,
"เรา", "พวกเรา" หรื อ "ของเรา" ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ) ต่อข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ
บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ด้ระบุ ตัวตนแล้วหรื อสามารถระบุ ตัวตนได้ใ นประเทศไทย และ (ให้ บุ คคลธรรมดา
ดังกล่าวเป็ น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” และให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเป็ น “ข้อมูลส่ วนบุคคล”) ในฐานะ
เป็ นผูค้ วบคุ ม ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล (หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ คคลหากเหมาะสม) โดยตามประมวล
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมสากลของพวกเรา เราจะเคารพสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลและปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) (“พีดีพีเอ”)
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เราประมวลผล
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึ ง ข้อมู ลใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ เจ้าของข้อมูล ส่ วนบุคคลซึ่ งระบุตัวตน
โดยตรงหรื อโดยอ้อมของบุ คคลดังกล่าว เช่ น ชื่ อ จริ ง นามสกุ ล ที่ อยู่ วัน เดื อนปี เกิ ด หมายเลขโทรศัพ ท์
ภาพถ่าย ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ซ่ ึ งรวมถึงข้อมูลลูกค้าหรื อผูจ้ ดั หาวัสดุ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลกรรมการ ผูถ้ ือ
หุ้น ผูร้ ับเหมา เป็ นต้น แต่ไม่รวมข้อมูลในกรณี ที่ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั ตนได้หรื อไม่
สามารถระบุตวั ตนได้อีกต่อไป (ข้อมูลที่ไม่ระบุตวั ตน) เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:
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• “รายละเอียดส่ วนตัวและการระบุตวั ตน” เช่น ชื่อจริ ง ชื่อกลาง นามสกุล ชื่อผูใ้ ช้ หรื อสิ่ งระบุตวั ตนที่
คล้ายกัน สถานภาพการสมรส ตาแหน่ ง วันเดื อนปี เกิ ด เพศ ถิ่นที่ อยู่ สถานะทางครอบครัว ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน ข้อมูลยานพาหนะ วีซ่า ใบอนุญาตทางาน บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง บัตร
ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และบัตรประจาตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้;
• “ข้อมูลการติดต่อ” เช่น ที่อยูส่ าหรับเรี ยกเก็บเงิน ที่อยูส่ าหรับการจัดส่ง ที่อยูอ่ ีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์;
• “ข้อมูลการชาระเงิน” เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิต;
• “ข้อมูลสาหรับการตลาดและการติดต่อสื่ อสาร” เช่น สิ ทธิ พิเศษของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในด้าน
การตลาดจากเราหรื อบุคคลที่สามและสิ ทธิพิเศษของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านการติดต่อสื่ อสาร;
• “ประวัติส่วนตัว” เช่น ประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการเรี ยน วุฒิการศึกษา ทักษะ คุณวุฒิ ประวัติการ
ทางาน และข้อมูลอื่นใดที่อาจจาเป็ นต่อการตัดสิ นความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่การงานของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล;
• “ข้อ มู ล ความปลอดภัย ” เช่ น การบัน ทึ ก ภาพถ่ าย และ/หรื อ เสี ย งด้วยโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด (ซี ซี ที วี )
ภาพถ่าย ภาพวีดิทศั น์ วีดิทศั น์ การบันทึกเสี ยงบทสนทนา ;
• “ข้อมูลทางเทคนิค” เช่น ที่อยูไ่ อพี คุกกี้ ตาแหน่งอุปกรณ์ที่มีการเข้าถึงขณะใช้เว็บไซต์น้ ี;
• “ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว” เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ/เวชระเบี ยน ผลการตรวจสุ ขภาพ ข้อมูลไบ
โอเมตริ กซ์ ความทุพพลภาพ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่เลือด บันทึกการฉีดวัคซีน ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจถูกแปลงเป็ นข้อมูลทางสถิติหรื อข้อมูลรวมในลักษณะที่ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
จะไม่ ถู ก ระบุ ตัว ตนหรื อ จะไม่ ส ามารถระบุ ตัวตนได้จ ากข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดังกล่ าวและอาจถู ก ใช้เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และการวิจยั
4. ข้ อมูลส่ วนบุคคลถูกรวบรวมอย่ างไร
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้ :
• การรวบรวมโดยตรง:
เรารวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งรวมถึงการที่เจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลกรอกแบบฟอร์มที่กาหนด แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อ โดยการ
ติดต่อกับพวกเราทางไปรษณีย ์ อีเมล หรื อมิฉะนั้นเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:
• ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของเรา;
• มอบนามบัตรของท่านแก่พวกเรา;
• สั่งซื้อหรื อทาการร้องขอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของพวกเรา;
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• การแสดงความคิดเห็นหรื อติดต่อพวกเรา หรื อ
• สมัครงานและนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติม
• การรวบรวมโดยอ้อม:
เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น
องค์กรที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอยู่ในสังกัด และ/หรื อ แหล่งข้อมูลสาธารณะในขอบเขต
ที่ พีดีพีเอ และกฎหมายที่บงั คับใช้อื่นๆ อนุญาต
5. เราประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลอย่างไร
5.1 ฐานตามกฎหมายสาหรับการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลอันชอบด้ วยกฎหมาย
เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อกฎหมาย และ/หรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พีดีพีเอ) อนุญาตให้พวกเราทาได้เท่านั้น
เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เราจะอาศัยเฐานตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่ งข้อสาหรับการ
ประมวลผลตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงกรณีต่อไปนี้):
“ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล” การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่เจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอมต่อ การประมวลผลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง;
⚫ “การปฏิบต
ั ิตามสัญญา” การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคู่สัญญาหรื อสาหรับการดาเนินการต่างๆ ตามคาร้องขอ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญาดังกล่าว;
⚫ “การปฏิ บต
ั ิตาม” การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
ข้อผูกพันทางกฎหมายของพวกเราซึ่งบริ ษทั อยูภ่ ายใต้บงั คับ;
⚫ “ประโยชน์ ที่ สาคัญ ” ในกรณี ที่เป็ นไปเพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ
ของบุคคล;
⚫ “ประโยชน์อน
ั ชอบธรรม” การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณีที่จะเป็ นฐานประโยชน์อนั ชอบ
ธรรมของบริ ษทั เพื่อที่จะดาเนิ นการและจัดการธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อจัดให้มีการบริ การ และ/หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด
ก่อนการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามฐานประโยชน์อนั ชอบธรรมนี้ เราจะประเมินผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น (ทั้งด้านบวกและด้านลบ) ต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลและต่อสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
และทาการเปรี ยบเทียบระหว่างผลกระทบดังกล่าวต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลกับฐานประโยชน์อนั ชอบ
⚫
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ธรรมของบริ ษทั ต่อไป เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอาศัยเหตุฐานประโยชน์อนั ชอบธรรมนี้
หากผลเสี ยต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลและต่อสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเกินกว่าฐานประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริ ษทั
5.2 วัตถุประสงค์ สาหรับการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราได้กาหนดคาอธิ บายแบบฉบับ (1) วัตถุประสงค์สาหรับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (2)
ชนิดของข้อมูลส่ วนบุคคล และ (3) ฐานตามกฎหมายสาหรับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลอันชอบด้วย
กฎหมายไว้ดา้ นล่างนี้ในรู ปแบบของตาราง
(เราอาจประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ ฐานตามกฎหมายมากกว่ า หนึ่ งข้ อ ขึ้ นอยู่ กั บ
วัตถุประสงค์เฉพาะของการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตาราง
ด้านล่าง โปรดทราบว่าเรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายของ
บริ ษทั เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรม หรื อเพื่อประโยชน์ที่สาคัญตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้วย)
วัตถุประสงค์สาหรับการประมวลผล ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่ อ จดทะเบี ย นคู่ค ้า ผูจ้ ดั หาวัส ดุ (ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ
หรื อผูใ้ ห้บริ การรายใหม่
ระบุตวั ตน
(ข) ข้อมูลการติดต่อ

ฐ า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ส า ห รั บ ก า ร
ประมวลผลอันชอบด้วยกฎหมาย
(ก) การได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข) การปฏิบตั ิตามสัญญา
(ค) ประโยชน์อนั ชอบธรรม
(เพื่อการบริ หารจัดการ)
2. เพื่อจัดหา (หรื อจัดซื้ อ) สิ นค้า หรื อ (ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ (ก) การได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ให้ (หรื อรับ ) บริ ก ารอย่างเหมาะสม ระบุตวั ตน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งรวมถึง:
(ข) ข้อมูลการติดต่อ
(ข) การปฏิบตั ิตามสัญญา
(ก) การทา (หรื อรับ) คาสั่งซื้อ;
(ค) ข้อมูลการชาระเงิน
(ค) ประโยชน์อนั ชอบธรรม
(ข) การส่ งมอบ (หรื อรั บ การส่ ง
(เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางธุรกิจ
มอบ);
ของพวกเราอย่างเหมาะสม)
(ค) การชาระ (หรื อการรับ)
ค่าธรรมเนียม;
(ง) การบริ หารหนี้และสิ นเชื่อ และ
(จ) การให้ (หรื อการรั บ ) บริ การ
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ภายใต้บ ั ง คับ ใบอนุ ญ าตประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว;
3. เพื่ อ ติ ด ต่ อ และสื่ อสารด้ า นการ (ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ
สื่ อ สารการตลาด ท าการวิ เคราะห์ ระบุตวั ตน
ข้อมูล และปรับปรุ งธุรกิจของบริ ษทั (ข) ข้อมูลการติดต่อ
(ค) ข้อมูลสาหรับการตลาดและ
การติดต่อสื่ อสาร

(ก) การได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล
(ข) การปฏิบตั ิตามสัญญา
(ค) ประโยชน์อนั ชอบธรรม
(เพื่ อ พัฒ นาธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ด้ว ย
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ)
4. เพื่ อจัดการรายละเอี ย ดการติ ด ต่ อ (ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ
(ก) การได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
ซึ่งรวมถึง:
ระบุตวั ตน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(ก) การให้คาแนะนาการเปลี่ยนแปลง (ข) ข้อมูลการติดต่อ
(ข) การปฏิบตั ิตามสัญญา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
(ค) การปฏิบตั ิตาม
(ข) การขอมี ส่ วนร่ วมในการส ารวจ
(ง) ประโยชน์อนั ชอบธรรม
ตลาด
(เพื่ อปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดการ
ติ ด ต่ อ ข องลู ก ค้ า แล ะเพื่ อ ก าร
ตรวจสอบสิ นค้าและ/หรื อบริ การ)
5. เพื่ อ บริ หารจัด การและปกป้ อ ง (ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ
(ก) การได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
ธุรกิจของพวกเราและเว็บไซต์น้ ี (ซึ่ ง ระบุตวั ตน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงการแก้ไขปั ญหา การวิเคราะห์ (ข) ข้อมูลการติดต่อ
(ข) ประโยชน์อนั ชอบธรรม
ข้อ มู ล การทดสอบ การบ ารุ ง รั ก ษา (ค) ข้อมูลทางเทคนิค
(เพื่อการจัดการและการให้บริ การ
ระบบ การสนั บ สนุ น การรายงาน
ด้านไอที การรักษาความปลอดภัย
และการโฮสต์ขอ้ มูล)
เครื อข่าย และเพื่ อ ป้ องกัน การฉ้อ
ฉล)
(ค) การปฏิบตั ิตาม
6. เพื่ อ จัด การทรั พ ยากรบุ ค คลของ (ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ
(ก) การได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
บริ ษ ัท เพื่ อ ท าการตัด สิ น ใจที่ เหมาะ ระบุตวั ตน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ส มเกี่ ยวกั บ การส รรห าและการ (ข) ข้อมูลการติดต่อ
(ข) การปฏิบตั ิตามสัญญา
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (ซึ่ ง รวมถึ ง (ค) ข้อมูลการชาระเงิน
(ค) ประโยชน์อนั ชอบธรรม
การจัด การการจ่ า ยเงิ น เดื อ น การ (ง) ประวัติส่วนตัว
(เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและ
ปฎิ บ ัติตามสั ญ ญาจ้าง และกฎหมาย
ตรงตามลั ก ษณะงานที่ ก าหนด
แรงงานและการดาเนินการฝึ กอบรม)
และเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากร
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7. เพื่ อ ด าเนิ น มาตรการรั ก ษาความ
ปลอดภัยโดยควบคุมการเข้าถึงอาคาร
เพื่ อ ใ ห้ มี ค ว าม มั่ น ใ จ ใ น ค ว าม
ปลอดภัยของพนักงานและผูเ้ ยี่ยมชม
ของพวกเรา และเพื่อบันทึ กและเก็บ
รั ก ษาบัน ทึ ก ภาพถ่ าย รู ป ภาพ และ/
หรื อ เสี ยงผ่านโทรทัศน์วงจรปิ ด (ซีซี
ที วี ) ภ าพ ถ่ า ย ภ าพ วี ดิ ท ั ศ น์ การ
บันทึกภาพและเสี ยงจากการสนทนา
8. เพื่ อ ตรวจสอบหรื อ จัด การกับ ข้อ
เรี ย กร้ อ งหรื อ ข้อ พิ พ าทที่ เกี่ ย วข้อ ง
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อปฏิ บ ั ติ ต าม
ข้ อ ก าห น ด ต่ างๆ ต าม ก ฎ ห ม าย
ข้ อ บั ง คั บ ห รื อ ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบการที่บงั คับใช้
9. เพื่อดาเนินการประเมินการควบคุม
ภายใน ของพ วก เราแล ะก ารเฝ้ า
ติ ด ตาม (เช่ น โดยวิธี ก ารตรวจสอบ
ภายนอกและภายใน) ของ:
(ก) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลใน
การดาเนินธุรกิจ;
(ข) ความน่ าเชื่ อ ถื อของการรายงาน
ทางการเงิน;
(ค) การปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้อบังคับ ที่ บังคับ ใช้อนั เกี่ ยวข้องกับ
กิจกรรมทางธุรกิจ; และ
(ง) การปกป้องสิ นทรัพย์ต่างๆ

มนุษย์ที่เหมาะสม)
(ง) การปฏิบตั ิตาม
(จ) ประโยชน์สาคัญต่อชีวิต
(ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ
(ก) การปฏิบตั ิตามสัญญา
ระบุตวั ตน
(ข) การปฏิบตั ิตาม
(ข) ข้อมูลการติดต่อ
(ค) ประโยชน์อนั ชอบธรรม
(ค) ข้อมูลความปลอดภัย
(เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู ้
เยีย่ มชมของพวกเรา)

(ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ
(ก) การปฏิบตั ิตามสัญญา
ระบุตวั ตน
(ข) การปฏิบตั ิตาม
(ข) ข้อมูลการติดต่อ
(ค) ประโยชน์อนั ชอบธรรม
(ค) ข้อมูลการชาระเงิน
(เพื่ อตรวจสอบและตอบสนองต่อ ข้อ
(ง) ประวัติส่วนตัว
เรี ย กร้ องและข้อ พิ พ าทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
(จ) ข้อมูลความปลอดภัย
ธุรกิจของบริ ษทั )
(ก) รายละเอียดส่ วนตัวและการ
ระบุตวั ตน
(ข) ข้อมูลการติดต่อ
(ค) ข้อมูลการชาระเงิน
(ง) ประวัติส่วนตัว
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5.3 การเปลีย่ นวัตถุประสงค์ ฯลฯ
เราจะประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุค คลเฉพาะสาหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับแจ้งซึ่ งเราได้รวบรวมไว้
เว้น แต่ เราได้พิ จารณาเห็ น สมควรว่า เราจาเป็ นต้อ งประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์อื่ น
และวัตถุประสงค์ดงั กล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมที่แจ้งไว้
หากเราจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่ อวัตถุประสงค์ที่เห็นได้ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์เดิมที่แจ้งไว้ เราจะแจ้งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ และขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลก่ อนในกรณี ที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ตอ้ งมีการรับรู ้หรื อความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุ ค คลหากจาเป็ นต้องท าเช่ นนั้นหรื อได้รับ อนุ ญ าตให้ท าเช่ นนั้นได้โดยกฎหมาย และ/หรื อ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้อง
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมของมาตรการรักษา
ความปลอดภัยสาหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดย
บุคคลที่สามดังกล่าว:
⚫
“บุคคลที่สามภายใน”
⚫
“บุคคลที่สามภายนอก”
⚫
“บุคคลที่สามผูซ้ ่ ึ งเราอาจเลือกที่จะขายและโอนกิจการของเรา (หรื อในทางกลับกัน) หรื อผูท้ ี่
เราอาจควบรวมกิจการด้วย”
เมื่อเราร้องขอให้บุคคลที่สามภายนอกประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในนามของพวกเรา เราจะไม่
อนุญาตให้พวกเขาใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ของพวกเขาเอง เราจะอนุญาตให้พวกเขาประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพาะที่อยู่ภายในขอบเขตของคาสั่งของพวกเราและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่ ง
บังคับใช้
เจ้าของธุ รกิจของพวกเรารายใหม่ (ผูร้ ับโอนธุ รกิจ ) จะสามารถประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุ คคลที่
เกี่ยวข้องในขอบเขตเดียวกันกับที่นโยบายนี้ อนุญาตไว้และเป็ นไปตาม พีดีพีเอเพื่อประโยชน์ในการตีความ
ในส่ วนนี้:
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“บุคคลที่สามภายใน” ให้รวมถึงบริ ษทั แม่ของเรา บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
บริ ษทั ถือหุน้ ส่วนใหญ่หรื อส่วนได้เสี ยส่วนใหญ่ในประเทศไทย และ/หรื อ ประเทศอื่นๆ
“บุคคลที่สามภายนอก” ให้รวมถึงบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:
(ก) ผูใ้ ห้บริ การของพวกเรา ผูใ้ ห้บริ การของบุคคลที่สามภายในในประเทศไทย และ/
หรื อ ประเทศที่ เกี่ ย วข้องอื่ น ใด (ทาหน้าที่ เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูล ส่ วนบุ คคลที่
ได้รับมอบหมายของพวกเขาหรื อผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่ วม เป็ นต้น);
(ข) ที่ ป รึ ก ษามื อ อาชี พ ของพวกเรา ที่ ป รึ ก ษามื อ อาชี พ ของบุ ค คลที่ ส ามภายในใน
ประเทศไทย และ/หรื อ ประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ทาหน้าที่ เป็ นทนายความ นัก
บัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี นักการเงิน ผูร้ ับประกันภัย และที่ปรึ กษา ฯลฯ ; และ
(ค) ผูค้ วบคุม และ/หรื อ หน่ วยงานข้อ มูล ส่ วนบุคคล/ ข้อมูล/ การคุม้ ครองความเป็ น
ส่วนตัวในประเทศไทย และ/หรื อ ประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นใดซึ่งมีอานาจกาหนดให้มี
การรายงานกิจกรรมการประมวลผล ฯลฯ ในบางพฤติการณ์ตามกฎหมายที่บงั คับ
ใช้
7. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่กล่าวไว้ในข้อ 6. (การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล) ข้างต้นอาจรวมถึง
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
เราโอนข้อมู ลส่ วนบุ คคลจากประเทศไทยไปต่างประเทศเฉพาะในกรณี ที่ข ้อหนึ่ งข้อใดดังต่อไปนี้
บังคับใช้:
(ก) การโอนข้อมูล ส่ วนบุ ค คลจากประเทศไทยไปต่างประเทศโดยที่ประเทศปลายทางหรื อองค์ก ร
ระหว่างประเทศที่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลเพียงพอและการโอนได้
ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์สาหรับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกาหนด; หรื อ
(ข) การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลจากประเทศไทยไปต่างประเทศเป็ นไป (1) เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(2) ด้วยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (3) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลเป็ นคู่สัญญาหรื อคาขอก่อนทาสัญญาของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (4) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
ระหว่างบริ ษ ทั กับ บุ ค คลอื่ น เพื่ อประโยชน์ ของเจ้าของข้อมูล ส่ วนบุ คคล (5) เพื่ อป้ องกันหรื อระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อ (6) จาเป็ นสาหรับการดาเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะในนัยสาคัญ
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8. การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันการสู ญหาย การเข้าถึง การใช้ การ
เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และจะตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย เป็ นไปตามมาตรฐานขั้น ต่ าที่ คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ระบุและประกาศไว้ตาม พีดีพีเอ
เราจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผูร้ ับเหมา และบุคคลอื่น และบุคคลที่
สามที่กล่าวถึงในข้อ 6. (การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล) ข้างต้นเฉพาะตามที่เป็ นการจาเป็ น พวกเขาจะได้รับ
อนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตคาสั่งของพวกเราเท่านั้นและจะอยู่ภายใต้บงั คับหน้าที่
ในการรักษาความลับ
หากเราพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ฯ จะรายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้า
เกินสมควร และหากเป็ นไปได้ ไม่เกิน 72 ชัว่ โมงเมื่อพบ
หากการละเมิ ดอาจส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงสู งต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล เราจะแจ้งเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีการละเมิดและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการละเมิดและแนวทางการแก้ไขโดยไม่
ชักช้าเกินควร
9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นตามสมควรต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลเท่านั้น
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นเวลานานขึ้นในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลฟ้องร้อง
หรื อหากเรามีเหตุอนั ควรเชื่อว่าจะมีการดาเนิ นคดีกบั เจ้าของข้อมูล ส่ วนบุคคล เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่ วน
บุ คคลไว้แม้หลังจากได้บ รรลุวตั ถุป ระสงค์ในการรวบรวมข้อมูล ส่ วนบุคคลแล้วในกรณี ที่ มี ความจาเป็ น
เนื่องจากบริ ษทั มีประโยชน์อนั ชอบธรรมอยูท่ ี่จะทาเช่นนั้นได้ หรื อเป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับ
ใช้รวมถึงพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (2017)
เพื่อที่จะกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราจะพิจารณาจานวน ลักษณะ
และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุ ค คลโดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โอกาสที่ จ ะบรร ลุ
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วัตถุประสงค์ดงั กล่าวด้วยวิธีการอื่นๆ ตลอดจนข้อกาหนดทางกฎหมาย ภาษี การบัญชี หรื อข้อกาหนดอื่นๆ ที่
บังคับใช้
10. สิทธิทางกฎหมายของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
10.1 สิทธิทางกฎหมาย
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอาจ
ร้องขอต่อบริ ษทั ตามรายละเอียดการติดต่อ ตามข้อ 12 ของนโยบายความเป็ นส่ วนตัว ฉบับนี้ เพื่อใช้สิทธิ ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:
(ก) สิ ทธิในการเข้าถึงและขอรับสาเนา: (สิ ทธิ น้ ี ทาให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สามารถร้องขอการเข้าถึ งและขอรับส าเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุ ค คลที่ พ วกเราถื อครองอยู่และตรวจสอบสถานะของการประมวลผลข้อมู ล ส่ วน
บุ ค คลดัง กล่ าวอย่า งถู ก ต้องตามกฎหมาย เรื่ อ งนี้ ยัง รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นการขอให้ มี ก าร
เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล)
(ข) สิ ท ธิ ใ นการขอให้ โอนย้ายข้อ มู ล : (สิ ท ธิ ที่ ให้ เจ้าของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง
สามารถได้รับ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลในรู ป แบบที่ อ่านได้หรื อที่ ใช้กันเป็ นการทัว่ ไปโดย
วิธีการของเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์อตั โนมัติซ่ ึงรวมถึงการขอให้มีการส่ งหรื อโอนข้อมูล
ส่ วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นหรื อไปยังเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเว้น
แต่ในทางเทคนิคไม่สามารถทาเช่นนั้นได้)
(ค) สิ ท ธิ ใ นการคัด ค้า น: (สิ ท ธิ ที่ ใ ห้ เจ้าของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งสามารถที่ จ ะ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ในกรณี ที่
บริ ษทั :
1) ประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุคคลบนพื้ นฐานของประโยชน์อัน ชอบธรรมหรื อ
ประโยชน์ ส าธารณะ ยกเว้น ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท สามารถแสดงเหตุ ที่ ชอบด้ว ย
กฎหมายที่ฟังขึ้นได้ หรื อได้ดาเนิ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อการ
จัดตั้ง การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมายหรื อการต่อสู้สิทธิ
เรี ยกร้องทางกฎหมาย;
2) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง; หรื อ
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3) ประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุคคลเพื่ อวัตถุประสงค์ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรื อสถิ ติเว้นแต่เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะโดยบริ ษทั
(ง) สิ ท ธิ ใ นการลบข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คล: (สิ ท ธิ ที่ ใ ห้ เจ้าของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง
สามารถขอให้พวกเราลบ ทาลาย หรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้หากไม่
มีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายสาหรับ พวกเราในการประมวลผลต่อไป ซึ่งรวมถึงเมื่อ
ข้อมู ลส่ วนบุค คลไม่ จาเป็ นอี กต่อไปในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น หรื อเมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเพิกถอนความยินยอม
ของเขา/เธอที่การประมวลผลอาศัยเป็ นพื้นฐานอยู่และไม่มีเหตุทางกฎหมายอื่นใดแล้ว
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ตลอดด้วยเหตุผลทาง
กฎหมายตามที่ พีดีพีเอ และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตไว้)
(จ) สิ ทธิในการระงับการใช้ : (สิ ทธิ ที่ให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถขอให้
เราระงับ การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ ใ น
สถานการณ์ดงั ต่อไปนี้:
(1) หากบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามคา
ขอของท่าน;
(2) ในกรณี ของข้อมูลส่ วนบุคคลที่จะถูกลบทิ้งหรื อลบออกไปตามข้อ 10.1 (ง) แต่
ท่านขอให้จากัดการใช้แทน;
(3) บริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลมีความจาเป็ นต้องขอให้มีการเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมายหรื อเพื่อยกขึ้นต่อสู้การใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย; หรื อ
(4) บริ ษทั อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามข้อ 10.1(ก) หรื ออยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ
เกี่ยวกับ 10.1(ค) เพื่อปฏิเสธคาขอคัดค้านของท่าน
(ฉ) สิ ทธิ ในการแก้ไขให้ถูกต้อง: (สิ ทธิ ที่ให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถ
ร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องได้หากข้อมูลส่ วนบุคคลไม่
ถูกต้อง ไม่เป็ นปัจจุบนั หรื อไม่สมบูรณ์ หรื ออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด);
(ช) สิ ท ธิ ในการเพิ ก ถอนความยิน ยอมโดยเจ้าของข้อ มูล ส่ วนบุคคลต่อการประมวลผล
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล: (สิ ท ธิ น้ ี จะไม่ ก ระทบต่ อ ความถู ก ต้ อ งตามกฎหมายของการ
ประมวลผลใดๆ ที่ได้ดาเนิ นการไปก่อนการเพิกถอนดังกล่าว หากเจ้าของข้อมูลเพิก
ถอนความยินยอมของเขา/เธอ เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การบางอย่างแก่
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เขา/เธอได้ เราจะแจ้งให้เขา/เธอทราบหากเป็ นกรณี เช่นนี้ ในเวลาที่มีการเพิกถอนโดย
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว)
(ซ) สิ ทธิในการยื่นคาร้องเรี ยน: (สิ ทธิ ที่ให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถยื่น
คาร้องเรี ยนต่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้)
เมื่อเราได้รับคาขอให้ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น เราจะดาเนินการตามคาขอโดยไม่
ชักช้าเกินควรหากคาขอนั้นได้ดาเนิ นการตาม พีดีพีเอ และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเราไม่มีเหตุผลอัน
ชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิเสธคาขอดังกล่าวตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบปัญหา
การคุม้ ครองข้อมูลที่มีเขตอานาจได้ อย่างไรก็ตาม เราหวังเป็ นอย่างยิ่ง หากท่านมีความกังวัลเกี่ยวกับข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่าน ท่านจะแจ้งให้เราทราบเป็ นลาดับแรก ก่อนติดต่อกับหน่วยงานกากับดูแลดังกล่าว
10.2 ค่าใช้ จ่าย ฯลฯ
โดยหลัก แล้ว เจ้าของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลไม่ ต้องเสี ย ค่ าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้สิ ท ธิ ข้อ หนึ่ งข้อ ใด
ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เราอาจขอให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรหากเห็นได้
ชัดเจนว่าคาขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่มีมูล ซ้ าซ้อน หรื อมากเกินไป เราอาจเลือกที่จะปฏิเสธที่จะ
ตอบคาขอของเจ้าของข้อมูล ส่ วนบุคคลในสถานะการณ์ดังกล่าวตาม พีดีพีเอ และกฎหมายและข้อบังคับ
อื่นๆ ที่บงั คับใช้
10.3 การให้ ข้อมูลเพิม่ เติม
เมื่อเราได้รับคาขอให้ใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เราอาจจาเป็ นต้องขอข้ อมูลเฉพาะจาก
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคลเพื่ อช่วยเราในการยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลและรักษาสิ ทธิ ของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งนี่ เป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลจะไม่ถูก
เปิ ดเผยต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
เราอาจติดต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาขอเฉพาะของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อเร่ งการตอบกลับของพวกเราให้เร็ วขึ้น
10.4 การปรับปรุงนโยบายนี้
นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุ งเป็ นครั้งคราว ท่านสามารถค้นหาฉบับล่าสุ ดได้บนเว็บไซต์ของพวกเรา
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11. ลิงค์ บุคคลที่สาม
เว็บไซต์น้ ี อาจรวมถึงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การคลิกลิงก์เหล่านั้นหรื อการเปิ ดใช้งาน
การเชื่ อมต่อเหล่ านั้นอาจเป็ นการอนุ ญ าตให้บุ ค คลที่ ส ามท าการรวบรวมหรื อแบ่ งปั นข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
เกี่ยวกับท่าน เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่ านี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อคาแถลงความเป็ นส่ วนตัว
ของพวกเขา ดังนั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของพวกเรา เราขอเสนอแนะให้ท่านอ่านนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยีย่ มชม
12. การติดต่อ
หากท่ านมี ค าถามเกี่ ยวกับ นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับ นี้ กรุ ณ าติ ดต่อ พวกเราหรื อเจ้าหน้าที่
คุม้ ครองข้อมูล (ดีพีโอ) ของพวกเรา ที่ขอ้ มูลการติดต่อดังต่อไปนี้:
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริ ษทั โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จากัด
สานักงานใหญ่: 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
สานักงานอมตะ: นิคมอมตะซิต้ ี ชลบุรี เลขที่ 700/412 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
หมายเลขโทรศัพท์: (038) 454-428 ต่อ 199
ที่อยูอ่ ีเมล์: Tunya@ttfl.co.th
เจ้าหน้าที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดีพีโอ) : นางสาวธัญญา ดวงนภา

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

---------------------------------------------(นายฮิโรชิ มุคาอิ)
ประธาน
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