นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสําหรับกลุ่มลูกค้ า
กลุ่มบริษัท พุทธรักษามันคง จํากัด
บริ ษทั พุทธรักษามันคง จํากัดและบริ ษทั ในเครื อ (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ทําและเผยแพร่ นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับ
นี (“นโยบาย”) เพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปั จจุบนั และผูท้ ี
อาจเป็ นลูกค้าในอนาคตของบริ ษทั ฯ และกรรมการ ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอานาจ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในนามของลูกค้าปัจจุบนั และผู ้
ทีอาจเป็ นลูกค้าในอนาคตของบริ ษทั ฯ รวมถึงวิธีการในการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายนีตามความเหมาะสมอยูเ่ ป็ นระยะเพือให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนีมีการแก้ไขเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเผยแพร่ ผา่ นช่องทางทีเหมาะสม
. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบริษัทฯ เก็บรวบรวม
. ข้ อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลธรรมดาซึงทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่
ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
. 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 ข้อมูล
การทําธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรื 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
– ข้อมูลเกียวกับตาแหน่งทีตัง (Geolocation Data) เช่น ข้อมูล IP address หรื อ GPS Location
. แหล่งทีมาของข้ อมูล

บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง 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) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอืน เช่น
– ลูกค้าของบริ ษทั ฯ 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
. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพือวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึนอยูก่ บั
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี
. เพือพิจารณาอนุมตั ิเข้าทําสัญญา หรื อการดําเนินการตามคําขอเกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ และเพือเข้าทํา
สัญญากับท่าน
. 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
. เพือการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบริ ษทั ฯ เช่น การติดต่อสื อสารกับท่านในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกียวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ การจัดการข้อร้องเรี ยน เป็ นต้น
. เพือแจ้งข้อมูลหรื อแจ้งเตือนใด ๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีท่านมีอยูก่ บั บริ ษทั ฯ รวมทังผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
อืนๆ ของบริ ษทั ฯ การแจ้งสิ ทธิประโยชน์ รายการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ การดําเนินกิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้า
ร่ วมงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ และสื อสารเกียวกับกิจกรรมและโครงการดังกล่าว รวมทังการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่าง ๆ

. 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
. 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
. เพือดําเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
. เพือการบริ หารความเสี ยง การกํากับการตรวจสอบ และการบริ หารจัดการภายในองค์กร เช่น เพือตรวจสอบและป้องกัน
การทุจริ ต เพือตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริ ษทั ฯ
. 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
. เพือการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคาร และสถานทีของบริ ษทั ฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริ เวณพืนที
ดังกล่าว การบันทึกภาพผูท้ ีมาติดต่อกับบริ ษทั ฯ ณ อาคาร และสถานทีของบริ ษทั ฯ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
. เพือการโอนสิ ทธิ หน้าที และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ เช่น การควบรวมกิจการหรื อการ
โอนสัญญาซึงได้กระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย
. 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
. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ในนโยบายนี บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่
บุคคลภายนอกดังต่อไปนี

. บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในกลุ่ม และบริ ษทั ในเครื อ เพือวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ การบริ หารงานภายใน เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริ การอืน ๆ ทีท่านอาจสนใจ รวมถึงดําเนินกิจกรรมอืนใดตามทีระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
. 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 การด้านการชําระเงินและระบบ
ชําระเงิน ผูใ้ ห้บริ การด้านงานบริ การลูกค้าผ่านระบบ Call Center ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ทีปรึ กษากฎหมายและภาษี
ทีปรึ กษาใด ๆ
. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรื อหน่วยงานอืนตามทีกฎหมายกําหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึงใช้อานาจตาม
กฎหมาย
. กลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรื อตามข้อกําหนดของสัญญา หรื อตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
. ผูร้ ับโอนสิ ทธิ หน้าที และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริ ษทั ฯ รวมถึงผูท้ ีได้รับมอบหมายจากผูร้ ับโอนดังกล่าวให้ดาํ เนินการ
แทน เช่น กรณี ปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรื อซือกิจการ เป็ นต้น
. 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.
. 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
ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิ 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
. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินการ ดังต่อไปนี
. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมทีให้ไว้แก่บริ ษทั ฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเมือใดก็ได้ เว้นแต่
การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จํากัดโดยกฎหมายหรื อสัญญาทีให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทังนี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ฯ
ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
. สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ รวมถึงขอให้บริ ษทั ฯ
เปิ ดเผยถึงการได้มา ซึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
. สิทธิในการให้ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนันอยูใ่ นรู ปแบบทีสามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัวไปได้ดว้ ยเครื องมือหรื อ
อุปกรณ์ทีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริ ษทั ฯ ได้ รวมทังมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืนได้ตามทีกฎหมายกําหนด
. สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลทีเกียวกับท่านสําหรับกรณี การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้ตามทีกฎหมายกาหนด
. สิทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ลบหรื อทําลายหรื อทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยเหตุตามที
กฎหมายกําหนด
. สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านด้วยเหตุตามทีกฎหมายกําหนด

. สิทธิในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง
ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
. สิทธิในการร้ องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรี ยนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีผูม้ ีอานาจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
บริ ษทั ฯ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้

เมือ

. 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
. รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณี ทีมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้
ตามช่องทางดังต่อไปนี
บริษัท พุทธรักษามันคง จํากัด
สถานทีติดต่อ: 14, 16 ซอยพระรามที ซอย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์: (6634)110-555
อีเมล: int_sale@preservefood.net
10. การเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ อืนผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
เนืองจากนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีใช้สาหรับการขายผลิตภัณฑ์หรื 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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