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ประกาศความเป็นส่วนตัว 
 
1. บทน าและขอบเขตของประกาศ 
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี (“ประกาศ”) ช้ีแจงให้ทราบว่า ไดว่า ซิเคียวริต้ี คมัพานี ลิมิตเต็ด ส านกังานผูแ้ทน
กรุงเทพมหานคร (ต่อจากน้ีจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีระบุไว้
ดา้นล่าง) ของบุคคลประเภทต่างๆ ซ่ึงสามารถระบุตวัตนได ้เช่น ลูกคา้ ซัพพลายเออร์ ผู ้จดัจ าหน่าย (distributor) 
ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย (vendor) ผูใ้ห้บริการ และผูใ้ชบ้ริการต่างๆ ของเรา (รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงผูบ้ริหาร
และผูติ้ดต่อของแต่ละแห่ง) ตลอดจนบุคคลอื่นซ่ึงติดต่อธุรกิจกบัทางบริษทั 
 
เราตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านตามประกาศฉบบัน้ีไดรั้บการประมวลผลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 
2019) (ต่อจากน้ีจะเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)  
 
ในประกาศฉบบัน้ี “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลธรรมดา (“เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล”) ซ่ึงสามารถระบุตัวบุคคลผูน้ั้นได้ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถึ้งแก่กรรม
โดยเฉพาะ 
  
2. การได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคล  
 
บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือไดม้าโดยวิธีอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง วิธีการดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ไดรั้บขอ้มูลจากท่านโดยตรง เม่ือเราติดต่อธุรกิจกบัท่าน รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนนามบตัร และ

เอกสาร สินคา้ หรือบริการต่างๆ ท่ีท่านส่งให้กบัเรา 
(ข) ไดรั้บขอ้มูลเม่ือท่านท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัเราดว้ยวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และ/หรือ 
(ค) ไดรั้บขอ้มูลเม่ือท่านติดต่อส่ือสารกบัเราผา่นทางโทรศพัท ์จดหมาย อีเมล และ/หรือดว้ยวิธีการส่ือสารอื่นๆ  
 
ในกรณีท่ีท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ้ื่นแก่บริษทั ท่านมีหน้าท่ีตอ้งให้การยืนยนัว่า บุคคลดงักล่าวไดใ้ห้ความ
ยินยอมในการประมวลผล และส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบบัน้ีแลว้ (หากจ าเป็น) อีกทั้ง ท่านยงัมี
อ านาจในการรับประกาศความเป็นส่วนตวัใดๆ และขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในนามของบุคคลดงักล่าว กรณีท่ีท่านให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดามารดา หรือผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท า
แทนผูเ้ยาวด์ว้ย 
 
เราไม่มีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวท่ี์มีอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์โดยปราศจากความยินยอม
ของบิดามารดา หรือผูใ้ชอ้  านาจปกครองผูเ้ยาว ์หากเรารับทราบว่า ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวท่ี์



มีอายุต ่ากว่า 20 ปี เราตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูใ้ช้อ  านาจปกครองผูเ้ยาว ์หรือตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรการท่ีเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การลบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวออกจากบนัทึกของเราทนัที 
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผล 
บริษทัอาจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจและ
เพื่อวตัถุประสงค์ตามท่ีไดร้ะบุไวเ้ม่ือเราท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวเท่านั้น ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเรา
ประมวลผลอาจรวมถึงขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 
ล าดับ ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผล 

(1) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู ้จัดจ าหน่าย 
ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย และผู ้
ให้บริการ (รวมถึงผู ้บริหารและผู ้
ติดต่อของแต่ละแห่ง) 

ช่ือ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ หมายเลขหนงัสือ
เดินทางและประเภทของวีซ่า (ถา้จ าเป็น) ขอ้มูลบตัรเครดิต และ
ข้อมูลอื่นใดท่ีท่านให้ไวก้ับเราในการด าเนินธุรกิจ อินเทอร์เน็ต
โพรโทคอล (ไอพี) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน ประเภทและ
เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้ งค่าเขตเวลา  (time zone) และ
ต าแหน่งท่ีตั้ ง ประเภทและเวอร์ชันปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ 
ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์
ท่ีท่านใชเ้พ่ือเขา้ถึงเวบ็ไซตน้ี์รวมถึงขอ้มูลการใชง้าน 

(2) บุคคลอื่น ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ไอพี) 
ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบของท่าน ประเภทและเวอร์ชนัของเบราวเ์ซอร์ 
การตั้งค่าเขตเวลาและต าแหน่งท่ีตั้ง ประเภทและเวอร์ชนัปลัก๊อิน
ของเบราวเ์ซอร์ ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยี
อื่นๆ บนอุปกรณ์ท่ีท่านใชเ้พ่ือเขา้ถึงเวบ็ไซตน้ี์รวมถึงขอ้มูลการใช้
งาน เป็นตน้ 

 
4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลแต่ละประเภทอาจมีการประมวลผลตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ล าดับ ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล วัตุประสงค์ในการประมวลผล 

(1) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู ้จัดจ าหน่าย 
ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย และผู ้
ให้บริการ (รวมถึงผู ้บริหารและผู ้
ติดต่อของแต่ละแห่ง) 

(ก) เพื่อเก็บขอ้มูลของลูกคา้และผูจ้  าหน่าย และขอ้มูลของบริษทั 
(ข) เพื่อให้การบริการหลงัการขาย 
(ค) เพื่อติดต่อส่ือสารและตอบขอ้ซกัถาม 
(ง) เพื่อจดัประชุมส าหรับบริษทัและผูล้งทุน 
(จ) เพื่อกรอกขอ้มูลในจดหมายเชิญส าหรับการขอวีซ่า 
(ฉ) เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษี 
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ล าดับ ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล วัตุประสงค์ในการประมวลผล 
(ช) เพื่อปฏิบติัตามสัญญาและระงบัขอ้พิพาท 
(ซ) เพื่อการตรวจสอบทางบญัชีและการเงิน 
(ฌ) เพื่อจองห้องพกั 
(ญ) เพื่อบริหารจดัการการช าระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่าย 
(ฎ) เพื่อรับสินคา้หรือบริการ 
(ฏ) เพื่อแจ้งเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

ของเรา 
(ฐ) เพื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า/

บริการ ลูกคา้สัมพนัธแ์ละประสบการณ์ 
(2) บุคคลอื่น (ก) เพื่อด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติของบริษทั 

(ข) เพื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า/
บริการ ลูกคา้สัมพนัธ์และประสบการณ์ 

 
5. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งตน้โดยใช้ฐานในการประมวลผลตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยหลกัการแลว้ บริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณี 
ดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การประมวลผลนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคล หรือผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกอื่นท่ีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมี
ความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

นอกจากการประมวลผลขอ้มูลของท่านตามฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้แลว้ บริษทั
อาจด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือมีความจ าเป็น ดงัต่อไปน้ี 
 
(ข) การปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญา 
(ค) การปฏิบติัตามภาระผกูพนัทางกฎหมายของบริษทั  
(ง) การป้องกนัหรือการระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
(จ) การปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใชอ้ านาจรัฐท่ีไดม้อบ

ให้แก่บริษทั  
(ฉ) การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หรือเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัหรือสถิติซ่ึงไดจ้ดัให้มีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ



ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ 
(ช) การประมวลผลบนพ้ืนฐานความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัตอ้งแจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหน้าหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งไดรั้บความ
ยินยอม ขอ้มูลประเภทใดท่ีจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อใชใ้นการประมวลผล สิทธิในการถอนความยินยอม ผลลพัธ์
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยระบบอตัโนมติัและโพรไฟลล่ิ์ง (profiling) และการส่ง
หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศท่ีอาจเกิดขึ้น  
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจมีลกัษณะท่ีอ่อนไหว และกฎหมายก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดมากขึ้นในการให้
ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษน้ี (“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ”) ขอ้มูลเหล่าน้ี เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ หรือ
ขอ้มูลใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั โดยหลกัแลว้การประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนั้นไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม หากบริษทั
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งประมวลผลขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ
ล่วงหน้า ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็น
พิเศษของเราไดต้ามขอ้ “11. ขอ้มูลการติดต่อของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” 
 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 
บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ “4. วตัถุประสงคใ์นการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล” แก่บุคคล ดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) เปิดเผยขอ้มูลต่อบริษทั หรือนิติบคุคลภายในกลุ่มของบริษทั รวมถึงบริษทัในต่างประเทศ 
(ข) เปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นตวัแทน/ซัพพลายเออร์หรือผูรั้บเหมาซ่ึงมีหน้าท่ีในการรักษาความลบั

อนัเก่ียวเน่ืองกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี 
(อาจรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง บริษทัลิสซ่ิง ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ ผูใ้ห้บริการวิศวกรระบบ สถาบนัทางการเงิน ท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจ ส านกังานกฎหมาย และผูใ้ห้บริการอื่นๆ) และ/หรือ 

(ค) เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือค าส่ังศาล (เช่น ในกรณีท่ีเรามีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย) 

 
บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศอื่นท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัร เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น เขต
เศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามประเทศปลายทางดงักล่าวอาจไม่มีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีเท่าเทียมกบักฎหมายในประเทศไทย และท่านอาจไม่ไดรั้บความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงัเช่นใน
ประเทศไทย ในกรณีเช่นน้ี บริษทัตอ้งจดัให้มีมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 
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7. การเก็บและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไวอ้ย่างปลอดภยัในระบบขอ้มูลของบริษทัหรือของบุคคลภายนอก บริษทั
ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเขม้งวดและตรวจสอบการควบคุมการเขา้ถึงดงักล่าวเป็นระยะ 
 
บริษัทจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินกว่าระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น (1) เพื่อปฏิบัติตาม
วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือ (2) เพื่อให้เราสามารถปกป้องสิทธิ
และประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกได ้ในการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ
เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล เราพิจารณาถึงปริมาณ ลกัษณะ และความอ่อนไหวของขอ้มูลส่วนบุคคล ความเส่ียงท่ีจะ
เกิดความเสียหายจากการใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต วตัถุประสงค์ในการประมวลผล
ขอ้มูลของเรา และเราสามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้นไดโ้ดยวิธีการอื่นหรือไม่ ตลอดจนขอ้ก าหนดทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
8. คุกกี ้
ท่านสามารถตั้งค่าเบราวเ์ซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกก้ีของเบราวเ์ซอร์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือให้แจง้เตือนท่านเม่ือ
เว็บไซต์ตั้งค่าหรือเขา้ถึงคุกก้ี อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานหรือปฏิเสธคุกก้ี โปรดทราบว่าบางส่วนของ
เวบ็ไซตน้ี์อาจไม่สามารถเขา้ถึงไดห้รือท างานไม่ถูกตอ้ง  

 
9. การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัไดว้างมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย ถูกใช้
หรือเขา้ถึงโดยไม่ไดต้ั้งใจ เปล่ียนแปลงหรือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต นอกจากน้ี เราไดก้ าหนดขั้นตอนในการ
จดัการกบัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีน่าสงสัย และแจง้ให้ท่านและหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงการ
ละเมิดในกรณีท่ีเราจ าเป็นตอ้งท าเช่นนั้นตามกฎหมาย 
 
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึง ขอให้แกไ้ขท าให้สมบูรณ์หรือลบ ขอให้จ ากดัการประมวลผล คดัคา้นการประมวลผล ถอน
ความยินยอม และขอให้ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมไว ้ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใช้สิทธิ
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อในขอ้ “11. ขอ้มูลการติดต่อของผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ซ่ึงระบุไวด้้านล่าง เม่ือ เราได้รับค าร้องจากการใช้สิทธิดังกล่าว เราจะจัดให้มีการ
ตรวจสอบท่ีจ าเป็นอย่างไม่ล่าช้าจนเกินควร และด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลหรือด าเนินการอื่นใดตามขอ้
เรียกร้องดงักล่าวให้แก่ท่านหรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอย่างไม่ล่าชา้จนเกินควร ในกรณีท่ีท่านให้ความ
ยินยอมแก่เราเพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ ท่านสามารถถอน
ความยินยอมน้ีเม่ือใดก็ได ้อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูล



ส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมโดยชอบดว้ยกฎหมายแก่บริษทัไวก่้อนแลว้ 
 
ท่านยงัมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีท่านมีข้อร้องเรียนใดเก่ียวกับการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา 
 
11. ข้อมูลการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
การใชสิ้ทธิตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ “10. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หรือมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัประกาศฉบบัน้ี 
ท่านสามารถติดต่อไปยงับุคคล/แผนก ดงัน้ี 
 

ไดว่า ซิเคียวริต้ี คมัพานี ลิมิตเตด็ ส านกังานผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร  
บุคคล:    ธญัญลกัษณ์ หงษน์อ้ย 
หมายเลขโทรศพัท:์   02-252-5650 Ext.101 

อีเมล:    tunyalux@th.daiwacm.com 
 


