นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั พุทธรักษามันคง จํากัด และบริ ษทั ในเครื อ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการดําเนินงานเพือให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริ ษทั ฯจึงได้จดั ทําและเผยแพร่
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี (“นโยบาย”) เพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงวิธีการในการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. คําจํากัดความทีสําคัญ
บริษัท หมายถึง บริ ษทั พุทธรักษามันคง จํากัด และบริ ษทั ในเครื อ ซึงรายละเอียดท่านสามารถดูได้เพิมเติมในเว็บไซต์
ข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data) คือ ข้อมูลใดๆ ทีเกียวกับบุคคล และสามารถระบุถึงตัวบุคคลนันได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่ อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลทีเป็ นเรื องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มี
ความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอืนใด ซึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ผูท้ ีมีอาํ นาจหน้าทีตัดสิ นใจเกียวกับการรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ผูซ้ ึงดําเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสัง
หรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
การประมวลผลข้ อมูล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ซึงกระทําต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรื อชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่วา่ จะโดย
วิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้างเก็บรักษา เปลียนแปลงหรื อปรับเปลียน การรับ
พิจารณา ใช้ เปิ ดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรื อการกระทําอืนใดซึงทําให้เกิดความพร้อม ใช้งาน การจัดวางหรื อผสมเข้า
ด้วยกัน การจํากัด การลบ หรื อการทําลาย
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี
- ข้อมูลทีใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง วัน เดือน ปี เกิด
เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รู ปถ่าย และในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจประมวลผลข้อมูลทีมีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูล
สุขภาพ ข้อมูลความพิการ เชือชาติ ศาสนา โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรื อตามทีกฎหมายกําหนด
- ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

- ข้อมูลติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Contact Data) เช่น LINE ID หรื อ Facebook account
- ข้อมูลทางการเงิน หรื อข้อมูลการทําธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต
- ข้อมูลการทําธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ รหัสลูกค้า (Customer code)
- ข้อมูลการติดต่อกับบริ ษทั ฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรื อเสี ยงเมือมีการติดต่อกับบริ ษทั ฯ
- ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เช่น การบันทึกภาพนิง หรื อวิดีโอ
- ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่างๆ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อ
และสื อสารระหว่างท่านและผูใ้ ช้งานรายอืน ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของ
คอมพิวเตอร์ รหัสประจําตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครื อข่ายมือถือ ข้อมูลการเชือมต่อ ข้อมูลตําแหน่งทีตังทาง
ภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรื อเว็บไซต์ทีท่านเข้าถึง
ก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูล
รายการการทําธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาทีเยียมชม
ระบบ (Access Time) ข้อมูลทีท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลทีกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เก็บรวบรวม
ผ่านคุกกี (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอืนทีคล้ายกัน
- ข้อมูลเกียวกับตําแหน่งทีตัง (Geolocation Data) เช่น ข้อมูล IP address หรื อ GPS Location
- ข้อมูลอืนๆทีจัดเก็บเพิมเติมโดยเกียวข้องกับวัตถุประสงค์
3. แหล่ งทีมาของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก) ได้ รับข้ อมูลส่ วนบุคคลจากท่ านโดยตรง เช่น
- เมือท่านติดต่อสอบถามเกียวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การกับเรา
- ขันตอนคําขอซือผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ การ ดําเนินการตามคําขอก่อนเข้าทําสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกแบบฟอร์ม ทํา
แบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรื อขันตอนการยืนข้อเรี ยกร้องหรื อคําร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
- การติดต่อบริ ษทั ฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็ นต้น
- การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เช่น การบันทึกภาพนิง หรื อวิดีโอ
- บริ ษทั ฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมือท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชันของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
(ข) ได้ รับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่ งอืน เช่น
- ลูกค้าของบริ ษทั ฯ พนักงาน ตัวแทนหรื อผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ

- หน่วยงานราชการ หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอืน ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ข้อมูลทีค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรื อบน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
4. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพือวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึนอยูก่ บั
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี
4.1 เพือพิจารณาอนุมตั ิเข้าทําสัญญา หรื อการดําเนินการตามคําขอเกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ และเพือเข้าทํา
สัญญากับท่าน
4.2 เพือการใช้ผลิตภัณฑ์ สิ ทธิประโยชน์ หรื อบริ การต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ รวมทังการปฏิบตั ิตามสัญญา การลงทะเบียน
ให้บริ การทีเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ การชําระเงิน การรับหรื อส่งข้อมูลและเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ และ
การปฏิบตั ิตามกระบวนการภายในของบริ ษทั ฯ
4.3 เพือการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบริ ษทั ฯ เช่น การติดต่อสื อสารกับท่านในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกียวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ การจัดการข้อร้องเรี ยน เป็ นต้น
4.4 เพือแจ้งข้อมูลหรื อแจ้งเตือนใด ๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีท่านมีอยูก่ บั บริ ษทั ฯ รวมทังผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
อืนๆ ของบริ ษทั ฯ การแจ้งสิ ทธิประโยชน์ รายการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้า
ร่ วมงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ และสื อสารเกียวกับกิจกรรมและโครงการดังกล่าว รวมทังการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่าง ๆ
4.5 เพือการลงทะเบียนเข้าร่ วมงานกิจกรรม แคมเปญ ข้อเสนอ รายการส่งเสริ มการขาย ลงทะเบียนรับแลกของรางวัลหรื อ
ของขวัญ หรื อรับสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ทีดําเนินการโดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ หรื อบุคคลภายนอก เช่น
กิจกรรมชิงโชค คําถามชิงรางวัล การฝึ กอบรม การสัมมนา หรื อกิจกรรมท่องเทียว เป็ นต้น และการดําเนินการใดๆ ที
เกียวกับกิจกรรมดังกล่าว
4.6 เพือสํารวจความพึงพอใจของท่านเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ และวิเคราะห์ความสนใจของท่าน รวมทัง
ประวัติการซือผลิตภัณฑ์หรื อการใช้บริ การ เพือประเมิน จัดการ ปรับปรุ ง ดําเนินการวิจยั วางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ การ และรายการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ตรงตามความต้องการของท่านได้ดียงขึ
ิ น
4.7 เพือดําเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
4.8 เพือการบริ หารความเสี ยง การกํากับการตรวจสอบ และการบริ หารจัดการภายในองค์กร เช่น เพือตรวจสอบและป้องกัน
การทุจริ ต เพือตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริ ษทั ฯ
4.9 เพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คําสัง ข้อกําหนดและหน้าทีตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ เพือรายงานหรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมปศุสตั ว์ กรมประมง กรมสรรพากร หรื อเมือได้รับหมายเรี ยก หมายอายัดจาก
เจ้าหน้าทีตํารวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรื อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอืนๆ เพือการสื บสวน สอบสวน ตามกระบวนการ

ทางกฎหมายและกฎระเบียบอืนใด รวมทังเพือการก่อตังสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้อง
ตามกฎหมาย หรื อการยกขึนต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
4.10 เพือการโอนสิ ทธิ หน้าที และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจําเป็ นเพือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึงได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี หลักเกณฑ์ทีใช้กาํ หนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาทีบริ ษทั ฯ ดําเนินความสัมพันธ์กบั ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจําเป็ นเพือการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
ตามอายุความทางกฎหมาย เพือการก่อตังสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึนต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเพือเหตุอืนตามนโยบายและข้อกําหนดภายในองค์กรของบริ ษทั ฯ
6. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ในนโยบายนี บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่
บุคคลภายนอกดังต่อไปนี
6.1 บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในกลุ่ม และบริ ษทั ในเครื อ เพือวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ การบริ หารงานภายใน เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริ การอืน ๆ ทีท่านอาจสนใจ รวมถึงดําเนินกิจกรรมอืนใดตามทีระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
6.2 ตัวแทน ผูร้ ับจ้าง/ผูร้ ับจ้างช่วง และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การสําหรับการดําเนินงานใด ๆ เช่น ผูใ้ ห้บริ การขนส่ง ผูใ้ ห้บริ การเก็บ
และทําลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผูร้ ับจ้างทํากิจกรรมทางการตลาดและสื อโฆษณา ผูร้ ับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูด้ าํ เนินการจัดกิจกรรมท่องเทียว ผูร้ ับจ้างจัดหาทีพักและการเดินทาง ผูใ้ ห้บริ การด้านการชําระเงินและ
ระบบชําระเงิน ผูใ้ ห้บริ การด้านงานบริ การลูกค้าผ่านระบบ Call Center ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ทีปรึ กษากฎหมาย
และภาษี ทีปรึ กษาใด ๆ
6.3 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรื อหน่วยงานอืนตามทีกฎหมายกําหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึงใช้อาํ นาจตาม
กฎหมาย
6.4 กลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรื อตามข้อกําหนดของสัญญา หรื อตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
6.5 ผูร้ ับโอนสิ ทธิ หน้าที และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริ ษทั ฯ รวมถึงผูท้ ีได้รับมอบหมายจากผูร้ ับโอนดังกล่าวให้ดาํ เนินการ
แทน เช่น กรณี ปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรื อซือกิจการ เป็ นต้น
7. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ
ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจมีการส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังฐานข้อมูลของบริ ษทั ฯ ซึงดําเนินการและ
บริ หารงานบน Cloud Servers ในต่างประเทศ ทังนี ในการส่งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการการ
คุม้ ครองและรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสม และจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจําเป็ นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ในกรณี
ต่อไปนี
- เมือบริ ษทั ฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน สําหรับกรณี ทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งขอความยินยอม
- เพือดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรื อเพือการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
- เป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอืน เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิ ทธิขนพื
ั นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ
- เพือป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
- เพือการปฏิบตั ิหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั ฯ หรื อปฏิบตั ิหน้าทีในการใช้อาํ นาจรัฐทีได้
มอบให้แก่บริ ษทั ฯ (ถ้ามี) ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของท่าน บริ ษทั ฯ จะขอ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่เป็ นกรณี ทีกฎหมายกําหนดให้ไม่ตอ้ งขอความยินยอม ในกรณี ทีข้อมูล
ส่วนบุคคลทีบริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็ นข้อมูลทีจําเป็ นต่อบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ ทีใช้บงั คับหรื อ
การปฏิบตั ิตามสัญญา หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีจําเป็ นดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริ การให้ท่านได้ รวมทังอาจไม่สามารถบริ หารหรื อจัดการสัญญา หรื ออํานวยความสะดวกให้กบั ท่านได้ในบางกรณี
9. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินการ ดังต่อไปนี
- สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม
- สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิในการให้ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- สิ ทธิในการร้องเรี ยน
เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้นได้ โดยยืนคําร้องขอใช้สิทธิต่อบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ
ผ่านทาง www.preservefood.net หรื อผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริ ษทั ” ด้านล่าง โดยบริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคําร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําร้องฯ ดังกล่าว ทังนี บริ ษทั อาจปฏิเสธสิ ทธิของ
เจ้าของข้อมูลได้ในกรณี ทีมีกฎหมายกําหนดไว้
10. มาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยทีเหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมันคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพือป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอานาจหรื อโดยมิชอบ
กรณี ทีบริ ษทั ฯ มอบหมายให้บุคคลอืนดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสังหรื อในนามของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะกํากับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพือให้มนใจได้
ั
วา่ บุคคลดังกล่าวจะรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย
11. รายละเอียดการติดต่ อ
ในกรณี ทีมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี
บริษัท พุทธรักษามันคง จํากัด
สถานทีติดต่อ: 14, 16 ซอยพระรามที ซอย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์: (6634)110-555
อีเมล: int_sale@preservefood.net
12. การเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ อืนผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
เนืองจากนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีใช้สาํ หรับการขายผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การและการใช้งานเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ เท่านัน หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อืนแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์บริ ษทั ฯ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ
จะเป็ นไปตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์นนซึ
ั งไม่มีส่วนเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ
[ประกาศ ณ วันที 25 พฤษภาคม
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