ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
1. บทนาและขอบเขตของประกาศ
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) ชี้แจงให้ทราบว่า ไดว่า ซิ เคียวริ ต้ ี คัมพานี ลิมิตเต็ด สานักงานผูแ้ ทน
กรุ งเทพมหานคร (ต่อจากนี้จะเรี ยกว่า “บริษัท” หรื อ “เรา”) ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (ตามที่ระบุไว้
ด้านล่าง) ของบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่ งสามารถระบุตวั ตนได้ เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู ้ จดั จาหน่ าย (distributor)
ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ผูข้ าย (vendor) ผูใ้ ห้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การต่างๆ ของเรา (รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงผูบ้ ริ หาร
และผูต้ ิดต่อของแต่ละแห่ง) ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งติดต่อธุรกิจกับทางบริ ษทั
เราตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความมัน่ ใจว่า ข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านตามประกาศฉบับนี้ ได้รับการประมวลผลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ.
2019) (ต่อจากนี้จะเรี ยกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
ในประกาศฉบับนี้ “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา (“เจ้ าของข้ อมูลส่ วน
บุคคล”) ซึ่ งสามารถระบุตัวบุคคลผูน้ ้ ันได้ไม่ ว่า ในทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึ งข้อมูลของผูถ้ ึ ง แก่ ก รรม
โดยเฉพาะ
2. การได้ มาซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรื อได้มาโดยวิธีอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง วิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง เมื่อเราติดต่อธุรกิจกับท่าน รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนนามบัตร และ
เอกสาร สิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ ที่ท่านส่งให้กบั เรา
(ข) ได้รับข้อมูลเมื่อท่านทาสัญญาหรื อข้อตกลงกับเราด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และ/หรื อ
(ค) ได้รับข้อมูลเมื่อท่านติดต่อสื่ อสารกับเราผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล และ/หรื อด้วยวิธีการสื่ อสารอื่นๆ
ในกรณี ที่ท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่นแก่บริ ษทั ท่านมีหน้าที่ตอ้ งให้การยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวได้ให้ความ
ยินยอมในการประมวลผล และส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้แล้ว (หากจาเป็ น) อีกทั้ง ท่านยังมี
อานาจในการรับประกาศความเป็ นส่ วนตัวใดๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของบุคคลดังกล่าว กรณี ที่ท่านให้
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรื อผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทา
แทนผูเ้ ยาว์ดว้ ย
เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์โดยปราศจากความยินยอม
ของบิดามารดา หรื อผูใ้ ช้อานาจปกครองผูเ้ ยาว์ หากเรารับทราบว่า ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ที่
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มีอายุต่ากว่า 20 ปี เราต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรื อผูใ้ ช้อานาจปกครองผูเ้ ยาว์ หรื อต้อง ปฏิบตั ิตาม
มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกประมวลผล
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุค คลในขอบเขตที่จาเป็ นเพื่อการดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจและ
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้เมื่อเราทาการเก็ บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่เรา
ประมวลผลอาจรวมถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้
ลาดับ
(1)

(2)

ประเภทของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ลู ก ค้า ซั พ พลายเออร์ ผู ้จัด จ าหน่ าย
ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ผูข้ าย และผู ้
ให้ บ ริ การ (รวมถึ ง ผู ้บ ริ หารและผู ้
ติดต่อของแต่ละแห่ง)

บุคคลอื่น

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีถ่ ูกประมวลผล
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตาแหน่งงาน ที่อยู่ หมายเลขหนังสื อ
เดินทางและประเภทของวีซ่า (ถ้าจาเป็ น) ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลอื่นใดที่ ท่านให้ไว้กับเราในการดาเนิ นธุ รกิ จ อินเทอร์ เน็ต
โพรโทคอล (ไอพี) ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบของท่าน ประเภทและ
เวอร์ ชั น ของเบราว์ เ ซอร์ การตั้ ง ค่ า เขตเวลา (time zone) และ
ต าแหน่ ง ที่ ต้ ัง ประเภทและเวอร์ ชั น ปลั๊ก อิ น ของเบราว์เ ซอร์
ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์
ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์น้ ีรวมถึงข้อมูลการใช้งาน
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล อินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (ไอพี)
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน ประเภทและเวอร์ชนั ของเบราว์เซอร์
การตั้งค่าเขตเวลาและตาแหน่งที่ต้ งั ประเภทและเวอร์ ชนั ปลัก๊ อิน
ของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยี
อื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์น้ ีรวมถึงข้อมูลการใช้
งาน เป็ นต้น

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแต่ละประเภทอาจมีการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
(1)

ประเภทของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ลู ก ค้า ซั พ พลายเออร์ ผู ้จัด จ าหน่ าย
ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ผูข้ าย และผู ้
ให้ บ ริ การ (รวมถึ ง ผู ้บ ริ หารและผู ้
ติดต่อของแต่ละแห่ง)

วัตุประสงค์ในการประมวลผล
(ก) เพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้าและผูจ้ าหน่าย และข้อมูลของบริ ษทั
(ข) เพื่อให้การบริ การหลังการขาย
(ค) เพื่อติดต่อสื่ อสารและตอบข้อซักถาม
(ง) เพื่อจัดประชุมสาหรับบริ ษทั และผูล้ งทุน
(จ) เพื่อกรอกข้อมูลในจดหมายเชิญสาหรับการขอวีซ่า
(ฉ) เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับภาษี

ลาดับ

(2)

ประเภทของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล

บุคคลอื่น

วัตุประสงค์ในการประมวลผล
(ช) เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาและระงับข้อพิพาท
(ซ) เพื่อการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน
(ฌ) เพื่อจองห้องพัก
(ญ) เพื่อบริ หารจัดการการชาระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
(ฎ) เพื่อรับสิ นค้าหรื อบริ การ
(ฏ) เพื่อแจ้งเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัว
ของเรา
(ฐ) เพื่ อ ใช้การวิ เคราะห์ข้อ มูล สาหรั บ ปรั บปรุ งเว็บไซต์ สิ น ค้า/
บริ การ ลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์
(ก) เพื่อดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติของบริ ษทั
(ข) เพื่ อ ใช้การวิ เคราะห์ข้อ มูล สาหรั บ ปรั บปรุ งเว็บไซต์ สิ น ค้า/
บริ การ ลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์

5. ฐานในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นโดยใช้ฐานในการประมวลผลตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยหลักการแล้ว บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) การประมวลผลนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล หรื อผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่ใช่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมี
ความสาคัญน้อยกว่าสิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากการประมวลผลข้อมูลของท่านตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว บริ ษทั
อาจดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจาเป็ น ดังต่อไปนี้
(ข) การปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคู่สัญญา หรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญา
(ค) การปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางกฎหมายของบริ ษทั
(ง) การป้องกันหรื อการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
(จ) การปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบ
ให้แก่บริ ษทั
(ฉ) การบรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรื อเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อสถิติซ่ ึ งได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
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ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อ
(ช) การประมวลผลบนพื้นฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งได้รับความ
ยินยอม ข้อมูลประเภทใดที่จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการประมวลผล สิ ทธิในการถอนความยินยอม ผลลัพธ์
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยระบบอัตโนมัติและโพรไฟล์ลิ่ง (profiling) และการส่ ง
หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลส่ วนบุคคลบางประเภทอาจมีลกั ษณะที่อ่อนไหว และกฎหมายกาหนดกฎเกณฑ์ที่เคร่ งครัดมากขึ้นในการให้
ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษนี้ (“ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหวเป็ นพิเศษ”) ข้อมูลเหล่านี้ เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ หรื อ
ข้อมูลใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน โดยหลักแล้วการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษนั้นไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะมีขอ้ ยกเว้นกาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั
มีความจาเป็ นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ล่วงหน้า ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็ น
พิเศษของเราได้ตามข้อ “11. ข้อมูลการติดต่อของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลต่ อบุคคลภายนอก
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในข้อ “4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล” แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
(ก) เปิ ดเผยข้อมูลต่อบริ ษทั หรื อนิติบคุ คลภายในกลุ่มของบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ในต่างประเทศ
(ข) เปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกซึ่ งเป็ นตัวแทน/ซัพพลายเออร์ หรื อผูร้ ับเหมาซึ่ งมีหน้าที่ในการรักษาความลับ
อันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
(อาจรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง บริ ษทั ลิสซิ่ง ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การวิศวกรระบบ สถาบันทางการเงิน ที่
ปรึ กษาทางธุรกิจ สานักงานกฎหมาย และผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ) และ/หรื อ
(ค) เปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรื อคาสั่งศาล (เช่น ในกรณี ที่เรามีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย)
บริ ษทั อาจส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่ น ประเทศญี่ปุ่น เขต
เศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรื อสหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตามประเทศปลายทางดังกล่าวอาจไม่มีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่เท่าเทียมกับกฎหมายในประเทศไทย และท่านอาจไม่ได้รับความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลดังเช่ นใน
ประเทศไทย ในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั ต้องจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัย ของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ จาเป็ นและ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด

7. การเก็บและระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบข้อมูลของบริ ษทั หรื อของบุคคลภายนอก บริ ษทั
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวดและตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงดังกล่าวเป็ นระยะ
บริ ษ ัท จะไม่ เ ก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไว้ น านเกิ น กว่ า ระยะเวลาเท่ า ที่ จ าเป็ น (1) เพื่ อ ปฏิ บัติ ต าม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรื อประมวลผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อ (2) เพื่อให้เราสามารถปกป้องสิ ทธิ
และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อของบุคคลภายนอกได้ ในการกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราพิจารณาถึงปริ มาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่ วนบุคคล ความเสี่ ยงที่จะ
เกิดความเสี ยหายจากการใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลของเรา และเราสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านั้นได้โดยวิธีการอื่นหรื อไม่ ตลอดจนข้อกาหนดทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
8. คุกกี้
ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์ท้งั หมดหรื อบางส่วน หรื อให้แจ้งเตือนท่านเมื่อ
เว็บไซต์ต้ งั ค่าหรื อเข้าถึงคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิ ดการใช้งานหรื อปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าบางส่ วนของ
เว็บไซต์น้ ีอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรื อทางานไม่ถูกต้อง

9. การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านสู ญหาย ถูกใช้
หรื อเข้าถึงโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เปลี่ยนแปลงหรื อเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุ ญาต นอกจากนี้ เราได้กาหนดขั้นตอนในการ
จัดการกับการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลที่น่าสงสัย และแจ้งให้ท่านและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการ
ละเมิดในกรณี ที่เราจาเป็ นต้องทาเช่นนั้นตามกฎหมาย
10. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอให้แก้ไขทาให้สมบูรณ์หรื อลบ ขอให้จากัดการประมวลผล คัดค้านการประมวลผล ถอน
ความยินยอม และขอให้ส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ ในกรณี ที่ท่านต้องการใช้สิทธิ
เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถติดต่อ เราตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ “11. ข้อมูลการติดต่อของผู ้
ควบคุ ม ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คล” ซึ่ ง ระบุ ไ ว้ด้านล่ าง เมื่ อ เราได้รั บ ค าร้ อ งจากการใช้สิท ธิ ดัง กล่ าว เราจะจัด ให้ มี การ
ตรวจสอบที่จาเป็ นอย่างไม่ล่าช้าจนเกินควร และดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อดาเนินการอื่นใดตามข้อ
เรี ยกร้องดังกล่าวให้แก่ท่านหรื อบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างไม่ล่าช้าจนเกินควร ในกรณี ที่ท่านให้ความ
ยินยอมแก่เราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์ห นึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถถอน
ความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูล
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ส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บริ ษทั ไว้ก่อนแล้ว
ท่านยังมี สิทธิ ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่ท่านมี ข้อร้องเรี ยนใดเกี่ ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
11. ข้ อมูลการติดต่ อของผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
การใช้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “10. สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรื อมีขอ้ สอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้
ท่านสามารถติดต่อไปยังบุคคล/แผนก ดังนี้
ไดว่า ซิเคียวริ ต้ ี คัมพานี ลิมิตเต็ด สานักงานผูแ้ ทนกรุ งเทพมหานคร
บุคคล:
ธัญญลักษณ์ หงษ์นอ้ ย
หมายเลขโทรศัพท์:
02-252-5650 Ext.101
อีเมล:
tunyalux@th.daiwacm.com

