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นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรับผู้แทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยต้า 

บริษทั โตโยตา้สกลนคร จาํกดั ("บริษทัฯ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน (ตามทีDนิยามไวด้้านล่างนีF ) ในนโยบายความเป็นส่วนตวันีF  ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไป

ต่างประเทศของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีDไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบติัเกีDยวกบัขอ้มูลดงักล่าว  

1. เกี4ยวกบัเรา  

บริษทัฯ เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลทีDเกบ็ ใช ้เปิดเผย และโอนไปต่างประเทศซึDงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ เป็นนิติบุคคลทีDจดัตัFงขึFนภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย มีสํานักงานใหญ่ตัFงอยู่ทีD 333 ถนนนิตโย ตาํบลธาตุเชิงชุม   

อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 

 

บริษทัฯ ไดรั้บแต่งตัFงเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ จากบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินกิจการเพืDอการจดัจาํหน่ายรถยนตน์ัDงส่วนบุคคลและรถยนตเ์พืDอการพาณิชยภ์ายในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการหลงั

การจาํหน่าย เช่น การซ่อมบาํรุงรถยนต ์การใหสิ้ทธิประโยชน์พิเศษ และการใหบ้ริการอืDนๆ ทีDเกีDยวขอ้งเพืDอประโยชน์และความพึง

พอใจสูงสุดของลูกคา้และบุคคลทัDวไป  

2. วธีิการตดิต่อเรา 

หากท่านต้องการสอบถามเพิDมเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นีF  ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ 

(https://www.toyotasakonnakhon.com) หรือตามขอ้มูลการติดต่อทีDระบุไวด้า้นล่าง 

• ส่งขอ้ความถึงเราไดที้D:  Facebook : Toyota Sakon Nakhon (โตโยตา้สกลนคร)  

• โทรศพัทติ์ดต่อเราไดที้Dหมายเลข: คอลเซ็นเตอร์ (66) 042-700-999   เวลาทาํการ: จนัทร์ - อาทิตย ์ 8.00 – 17.00 น. 

• ส่งโทรสารถึงเราไดที้D:   (66) 042-162-050 

• ส่งจดหมายถึงเราไดที้D:   บริษทั โตโยตา้สกลนคร จาํกดั 333 ถนนนิตโย ตาํบลธาตุเชิงชุม อาํเภอเมืองสกลนคร            

                                                                      จงัหวดัสกลนคร 47000  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใดกต็ามเกีDยวกบับุคคล ซึD งทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัFนได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่

รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ   

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที4เกบ็รวบรวม  

4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีDเราเก็บรวบรวมขึFนอยู่กบัความสัมพนัธ์ของท่านกบัเรา และบริการหรือผลิตภณัฑ์ทีDท่านตอ้งการจากเรา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลเกีDยวกบัท่านทีDเราอาจเกบ็รวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูล

ส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปนีF   

(ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คาํนาํหนา้ชืDอ ชืDอ นามสกุล เพศ อาย ุอาชีพ ตาํแหน่งงาน ทีDทาํงาน ตาํแหน่ง การศึกษา สัญชาติ 

วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรทีDออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขทีDบตัรประจาํตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 
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เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขีDรถยนต ์เป็นตน้) ลายมือชืDอ การบนัทึกเสียง การบนัทึกการสนทนาทาง

โทรศพัท ์รูปถ่าย การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบา้น และขอ้มูลประจาํตวัอืDน ๆ 

(ข) รายละเอียดที4ใช้ติดต่อ เช่น ทีDอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร ขอ้มูลตาํแหน่งทีDตัFง ทีDอยู่อีเมล LINE ID บญัชี 

Facebook Instagram ID และ ID อืDนๆ จากเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน ์

(ค) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจาํรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยีDห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครืD องยนต์

หมายเลขตวัถงัรถ ประเภทรถยนต ์ระยะทางเป็นไมล ์แบตเตอรีD  แรงดนัไฟฟ้า ระดบันํF ามนั การสึกหรอของเบรก ขอ้มูล

ตาํแหน่งและการเคลืDอน (เช่น เวลา ตาํแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกนัภยัรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง 

รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมสําหรับ Connected Service (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด) สมุดคู่มือทะเบียน

รถยนต ์เอกสารการตรวจรถยนต ์รายละเอียดขอ้มูลทีDไดรั้บจากการใช ้Connected Services ขอ้มูล GPS และตาํแหน่งของ

รถยนต ์รายงานประวติัรถยนต ์และขอ้มูลทีDเกีDยวขอ้งกบัรถยนตอื์Dนๆ 

(ง) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี ขอ้มูลพร้อมเพย ์

สินทรัพยห์มุนเวยีน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และขอ้มูลดา้นการเงินอืDนๆ  

(จ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชาํระเงิน วนัทีDและ/หรือเวลาทีDชาํระเงิน จาํนวนเงินทีDชาํระ วิธีการชาํระ 

รายละเอียดเกีDยวกบัการขอเงินคืน การลงทะเบียน ดอกเบีF ย เงินดาวน์ ค่างวดและจาํนวนงวด วนัทีDและสถานทีDซืF อ

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ทีDอยู่/วนัทีDและเวลารับมอบรถ แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบจองซืFอ ใบตอบรับ ลายมือชืDอผูรั้บ 

ใบเสร็จรับเงิน ใบแจง้หนีF  ธุรกรรม ประวติัธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอืDนๆ ของบริการหรือผลิตภณัฑที์D

ท่านซืFอ  

(ฉ) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื4อสาร เช่น ตวัเลือกของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากเรา บริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผูใ้หบ้ริการของเรา บริษทัคู่คา้ และตวัเลือกในการติดต่อสืDอสารของท่าน 

(ช) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกคา้เป้าหมาย รถยนต์และสีรถยนต์ทีDใช้อยู่ในปัจจุบนั ขอ้มูลการทดลองขบั 

แผนการซืFอ รถยนต์ทีDท่านสนใจ รุ่นทีDท่านสนใจ บนัทึกขอ้มูลการติดตาม (เช่น ขอ้มูลการเยีDยมชมศูนยบ์ริการรถยนต ์

ขอ้มูลการจอง) แหล่งทีDมา (เช่น จากการมาเยีDยมชมศูนยบ์ริการรถยนต์ มีผูแ้นะนาํมา มอเตอร์โชว ์จากลูกคา้ปัจจุบนั 

เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน)์ เหตุผลทีDไม่สามารถปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของบริษทัฯ 

(ซ) รายละเอียดประวัติ เช่น บญัชีผูใ้ช ้Connected Services ชืDอลงทะเบียนเขา้ใชห้รือชืDอผูใ้ช ้Application (เช่น T-Connect 

Application) รายละเอียดประวติัการใชบ้ริการและผลิตภณัฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวติัการติดต่อ ประวติัการร้องเรียน 

ความสนใจของท่าน ความตอ้งการ คาํติชม และคาํตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

(ฌ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ทีDอยูอิ่นเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชัDนของเบราวเ์ซอร์ 

พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน คุกกีF  รหสัอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลา

และสถานทีDทีDเขา้ถึง 

 

4.2 หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืDน เช่น ชืDอ นามสกุล รายละเอียดทีDอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์สําหรับการติดต่อ

ฉุกเฉินแก่เรา หรือสมาชิกครอบครัวทีDใชร้ถของท่าน ท่านตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่านมีอาํนาจทีDจะกระทาํไดแ้ละเราไดรั้บ

อนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายให้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านัFนตามนโยบายฯ นีF  โปรดให้นโยบายฯ นีF แก่บุคคล

แหล่านัFนเพืDอให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใชฐ้านทางกฎหมายอืDนๆ เป็นขอ้ยกเวน้ความยินยอม) ให้ส่งมอบ

ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่เราตามนโยบายฯ นีF   
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4.3 เราจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลประเภททีDมีความอ่อนไหว เช่น เชืFอชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชืDอในลทัธิ 

ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 

ขอ้มูลชีวภาพ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีDกฎหมายบญัญติัใหเ้ราทาํได ้หรือเมืDอท่านใหค้วามยนิยอมไวโ้ดยชดัแจง้ 

 ท่านจะตอ้งทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลทัFงหมดทีDใหไ้วเ้ป็นขอ้มูลทีDครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริง 

5. วธีิการรับและเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจไดรั้บและเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงันีF  

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที4ท่านให้แก่เรา: ท่านอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มกัจะมีขึFนเมืDอท่านติดต่อเราเมืDอ
ตอ้งการสอบถามขอ้มูล กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลนห์รือกรอกเอกสาร การสมคัรสมาชิกหรือลงทะเบียนเพืDอการรับ

หรือขอทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ ์บริการ หรือสิทธิประโยชนต่์างๆ จากเรา หรือเมืDอท่านแสดงความคิดเห็นกลบัมายงัเรา 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที4เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคบางประการเกีDยวกบัอุปกรณ์
ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน ซึD งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีDจดัเกบ็โดยคุกกีF  (Cookies) และเทคโนโลยอืีDน ๆ 

ทีDคลา้ยกนั โดยเราจะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการใชง้าน 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที4ได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครัF งเราจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลเกีDยวกบัท่านจากผูอื้Dน เช่น บริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั บริษทัในเครือของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลก

ซสั และโตโยตา้ชวัร์อืDนๆ ผูใ้ห้บริการของเรา หรือบริษทัคู่คา้ของเรา หากบริษทัเหล่านัFนไดรั้บอนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว และ/หรือซึD งท่านไดเ้คยให้

ความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลไวก้บับุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี  

6. วตัถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 เราเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพืDอวตัถุประสงคต่์อไปนีF  (เรียกรวมกนัวา่ "วตัถุประสงค์")   

(ก) เพื4อจดัหาผลติภณัฑ์และบริการให้แก่ท่าน:  เพืDอบริหารจดัการ เขา้ทาํสญัญาและปฏิบติัหนา้ทีDของเราตามสญัญา หรือขอ้

ผกูพนัใดๆ กต็ามทีDเรามีร่วมกบัท่าน หรือองคก์รทีDท่านเป็นตวัแทน เช่น การจองการทดลองขบั การส่งมอบรถยนต ์ การ

ปฏิบติัตามสญัญาซืFอขายผลิตภณัฑ ์บริการทีDเกีDยวขอ้งกบัการชาํระเงิน ซึD งรวมถึงการตรวจสอบ การยนืยนั และการยกเลิก

ธุรกรรม การรับประกนัผลิตภณัฑ ์การเจรจาประกนัภยัและบริการอืDนๆทีDเกีDยวขอ้งกบัประกนัภยั การลงทะเบียนใหบ้ริการ

ทีDเกีDยวกบัรถยนตแ์ละบริการอืDนๆ การส่งมอบแพคเกจตอ้นรับ การใหบ้ริการหลงัการขาย เช่นการบาํรุงรักษาและการจอง

การซ่อมรถยนต ์ เพืDอระบุตาํแหน่งรถยนตข์องท่าน การใหบ้ริการ Connected Services แก่ท่าน เช่น ระบบนาํทางเนวเิก

เตอร์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอาํนวยความสะดวกและแกปั้ญหาต่างๆ นดัหมายศูนยบ์ริการ พร้อมตรวจสอบ

ประวติัการซ่อมและขอ้มูลรถยนต ์ เพืDอพิจารณาการนาํเสนอเงินกูแ้ละคะแนนเครดิต เพืDอประมวลผลการจ่ายเงิน ออก

ใบเสร็จ จาํนวนเงินทีDคา้งชาํระ ใบแจง้หนีF  และหลกัฐานการซืFอ เพืDอซืFอหรือขายรถยนตมื์อสองหรือเสนอการประมูล เพืDอ

ทาํการประมูลรถยนต ์ เพืDอแจง้ใหท่้านทราบเกีDยวกบัการเรียกคืนรถ การใหสิ้ทธิประโยชน ์ รวมถึงการใหบ้ริการอืDนๆ 

ตามทีDเรา และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการ หรือไดรั้บการร้องขอจากท่าน เป็นตน้ 

(ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพืDอดาํเนินการตรวจสอบและยืนยนัตวัของท่าน ในการลงทะเบียนและเขา้รับ

บริการต่างๆ จากเรา 
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(ค) เพื4อปรับปรุงการดาํเนินธุรกจิ ผลติภัณฑ์และบริการ: เพืDอการประเมิน วเิคราะห์ จดัการ ปรับปรุง ดาํเนินการวจิยั วางแผน 

ทาํแบบสาํรวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพืDอนาํไปพฒันาระบบ คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ

ของเรา และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เช่น ความพึงพอใจเกีDยวกบัผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจเกีDยวกบัการ

ขายผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ เพืDอประเมินประสิทธิภาพในเรืDองผลิตภณัฑ ์สืDอดิจิทลั และแคมเปญทางการตลาดของ

เรา รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค พฤติกรรม เป็นตน้ รวมถึงขอ้มูลเกีDยวกบัความชอบและความสนใจของ

ท่านในผลิตภณัฑห์รือการบริการของเรา และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั หรือเพืDอสร้างรายงานแบบรวม

และเป็นนิรนาม เพืDอทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือเพืDอการฝึกอบรมพนักงาน และการประเมินผลงานของ

พนกังาน เพืDอปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

(ง) เพื4อจัดการความสัมพนัธ์กับท่าน: เพืDอติดต่อสืDอสารกบัท่านเกีDยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการทีDท่านไดรั้บจากเรา บริษทั โต

โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผูใ้ห้บริการของเรา หรือจากบริษทัคู่คา้ของเรา เพืDอแจง้เตือนท่านรวมไปถึงแจง้เตือน

การต่ออายุทะเบียนรถหรือประกนั เพืDอประมวลผลและอปัเดตขอ้มูลของท่านในฐานะสมาชิกของเรา เพืDอให้ขอ้มูล

เกีDยวกบัรถยนตข์องท่าน จดัเตรียมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและขอ้มูลรถยนต ์เพืDอรักษาความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้ของเรา เพืDออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ เพืDอการดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ 

ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบขอ้ซกัถามทีDเกีDยวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา 

(จ) การตลาดและการสื4อสาร: เพืDอการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การสืDอสาร และการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์
หรือการให้บริการของเราและ/หรือ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผูใ้ห้บริการของเรา บริษทัคู่คา้ เพืDอส่ง

จดหมายเชิญให้ท่านร่วมงานกิจกรรมของเรา ผา่นช่องทางการติดต่อของเราและ/หรือ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศ

ไทย จาํกดั ผูใ้ห้บริการของเรา บริษทัคู่คา้ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์อีเมล โทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณีย ์SMS MMS หรือสืDอสังคม

ออนไลนต่์างๆ เป็นตน้  

(ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพืDอดูแลจดัการการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบการ

สืDอสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภยัด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการธุรกิจเพืDอการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน 

(ช) การปฏบิัตติามกฎหมาย: เพืDอปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์คาํสัDง ขอ้กาํหนดและหนา้ทีDตามกฎหมายของเรา 

(ซ) ความเสี4ยง: เพืDอการจดัการความเสีDยงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสีDยง  

(ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพืDอวตัถุประสงคด์า้นความมัDนคงปลอดภยั เช่น การถ่ายภาพ และ บนัทึกวดิิทศัน ์เพืDอใช้

สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมืDอจาํเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอย่างเช่น เพืDอตรวจจบั ป้องกนั และ

ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน เพืDอจดัการและป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์น เพืDอตรวจจบัและป้องกนัการกระทาํผิดภายใน

สถานทีDหรือระบบคอมพวิเตอร์ของเรา 

(ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพืDอพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพืDอตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบอืDนๆ (เช่น 

เพืDอปฏิบติัตามกฎดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทุจริต) รวมถึงการทาํการตรวจสอบและ

บนัทึกเป็นการภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลดา้นการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอืDนๆ  

(ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟืF นฟูกิจการ หรือกรณีอืDนทีDคลา้ยกนั เราอาจส่งหรือโอน

ขอ้มูลของท่านใหก้บับุคคลทีDสามหนึDงฝ่ายหรือมากกวา่ในฐานะทีDเป็นส่วนหนึDงของการดาํเนินการดงักล่าว 

(ฏ) ชีวติ: เพืDอป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

6.2 เราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใด

ประการหนึDงต่อไปนีF  
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(ก) เพืDอปฏิบติัตามกฎหมายทีDเราอยูภ่ายใตบ้งัคบั 

(ข) เพืDอปฏิบติัตามสญัญาทีDท่าน หรือองคก์รทีDท่านเป็นตวัแทน เป็นคู่สญัญากบัเราหรือเพืDอใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ

ท่านก่อนเขา้ทาํสญัญานัFน 

(ค) เป็นการจาํเป็นเพืDอประโยชนโ์ดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก  

(ง) เพืDอป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(จ) เพืDอประโยชนส์าธารณะ สาํหรับการดาํเนินภารกิจเพืDอประโยชนส์าธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ทีDของรัฐ 
(ฉ) ในกรณีทีDจาํเป็นตอ้งอาศยัความยินยอมจากท่านสําหรับกิจกรรมบางประเภทซึD งเกีDยวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยนิยอมจากท่านก่อนการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.3 ในกรณีทีDเราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพืDอการดาํเนินการอย่างอืDนทีDไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เราจะมีหนงัสือบอกกล่าว

ให้แก่ท่านเพืDอทราบเพิDมเติม โดยจะระบุถึงขอ้มูลทีDใชเ้กีDยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวและจะดาํเนินการขอความยินยอมจาก

ท่านก่อนในกรณีทีDตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน 

6.4 ในกรณีทีDเรามีความจาํเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพืDอปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความ

จาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพืDอเขา้ทาํสัญญา แลว้ท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เราเมืDอมีการร้องขอ เราอาจไม่

สามารถปฏิบติัตามวตัถุประสงคที์DเกีDยวขอ้งขา้งตน้ได ้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกซึD งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพืDอ

วตัถุประสงค์ตามนโยบายฯฉบบันีF  โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านัFนเพืDอศึกษาขอ้มูล

เพิDมเติมเกีDยวกบัวิธีการทีDบุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ซึD งท่านเองก็ตกอยู่

ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านัFนแยกต่างหากดว้ยเช่นกนั 

7.2 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงค ์ใหแ้ก่บุคคลทีDสามดงัต่อไปนีF  

(ก) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด: เนืDองจากเราเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้ ซึD งไดรั้บการแต่งตัFงจาก 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

(ข) บริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั: เนืDองจากบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เป็น

ส่วนหนึD งของบริษทัในกลุ่มโตโยตา้ ซึD งร่วมมือกนัในการให้บริการลูกคา้และให้บริการระบบต่างๆ เราอาจมีความ

จาํเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ดงัต่อไปนีF  

หรืออนุญาตให้บริษทัในเครือของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพืDอ

วตัถุประสงคที์Dระบุไวข้า้งตน้  

1) บริษทั โตโยตา้ ไดฮทัสุ เอน็จิเนียริDง แอนด ์แมนูแฟคเจอริDง จาํกดั 

2) บริษทัสยามโตโยตา้อุตสาหกรรม จาํกดั  

3) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้เวคิส จาํกดั 

4) บริษทั โตโยตา้ ออโต ้บอดีF  ประเทศไทย จาํกดั  

5) บริษทั โตโยตา้ บอดีF  เซอร์วสิ จาํกดั 

6) บริษทั เทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ จาํกดั  
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7) บริษทั โตโยตา้ ลีสซิDง (ประเทศไทย) จาํกดั 

8) บริษทั ขา้วรัชมงคล จาํกดั 

9) บริษทั ฮีโน่ แมนูแฟคเจอริDง (ประเทศไทย) จาํกดั 

10) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ คอร์ปอเรชนั (ญีDปุ่น)  

11) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (สิงคโปร์) 

(ค) ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์อื4นๆ: เราอาจแบ่งปันและรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากผูแ้ทน

จาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตที์Dอยูใ่กลท่้านเพืDอใหบ้ริการแก่ท่าน   

(ง) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้ดัหาผลิตภณัฑบ์ริการจากภายนอก
เพืDอใหบ้ริการต่างๆ แทนเราหรือเพืDอช่วยในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ท่าน ซึD งรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง 

1. ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง 
2. ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

3. บริษทัทีDใหบ้ริการดา้นการวจิยัและสาํรวจตลาด 

4. บริษทัทีDใหบ้ริการดา้นการวเิคราะห์ 

5. บริษทัทีDใหบ้ริการดา้นการตลาด สืDอโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค ์และการสืDอสาร 

6. ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการสืDอสาร 
7. ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูลและบริการคลาวด ์

(จ) บริษทัคู่ค้าของเรา: ทัFงในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชิFนส่วนอะไหล่รถยนต ์(Supplier) ธุรกิจรถ

เช่า ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร เป็นตน้ ทีDเราอาจร่วมเสนอ

หรือเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการใหแ้ก่ท่าน 

(ฉ) บุคคลภายนอกตามที4กฎหมายกาํหนด: ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพืDอปฏิบติั

ตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั ซึD งรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานทีDบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ 

หรือบุคคลภายนอกอืDนๆ ในกรณีทีDเราเชืDอว่าจาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ทีDตามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 

หรือเพืDอการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอืDน หรือเพืDอความปลอดภยัของบุคคล หรือเพืDอตรวจสอบ ป้องกนั หรือ

จดัการเกีDยวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความมัDนคงหรือความปลอดภยั 

(ช) ที4ปรึกษา: ซึD งรวมถึงทนาย เจา้หน้าทีDเทคนิค และผูต้รวจสอบบญัชีทีDช่วยเหลือในการดาํเนินธุรกิจของเรา และใชสิ้ทธิ

เรียกร้องตามกฎหมายและต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย 

(ซ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที4: ในกรณีของการฟืF นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทัFงหมดหรือส่วน
หนึD ง การขาย การซืFอ การดาํเนินกิจการร่วมคา้ การมอบ การโอน หรือการจาํหน่วยส่วนหนึD งหรือทัFงหมดของธุรกิจ 

ทรัพยสิ์น หรือหุน้ หรือธุรกรรมอืDนทีDคลา้ยกนั  

7.3 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีทีDกฎหมายกาํหนดหรืออนุญาต ดงันัFนหากกฎหมาย

กาํหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน เราจะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 เนืDองจากเราเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ ซึD งไดรั้บการแต่งตัFงจาก บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จึงอาจมี

การโอนหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกนั เพืDอการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใต้
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วตัถุประสงคข์า้งตน้ เพืDอใหท่้านสามารถเขา้ถึงบริการของเรา เพืDอใหก้ารดูแลลูกคา้ เพืDอตดัสินใจเกีDยวกบัการปรับปรุงบริการ 

เพืDอการพฒันาเนืFอหา หรือเพืDอวตัถุประสงคอื์Dน ทีDระบุในนโยบายฯ นีF  

8.2 เมืDอมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในต่างประเทศ 

เราจะปฏิบติัตามกฎหมายทีDเกีDยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัเพืDอให้

แน่ใจวา่มีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระดบัทีDเพียงพอ และเราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ผูรั้บโอนขอ้มูลใน

ต่างประเทศจะใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยมาตรฐานการคุม้ครองทีDเทียบเท่ากบัการคุม้ครองภายใต้

กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกนั หากจาํเป็น 

8.3 ในกรณีทีDเรามีความจาํเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ หากเราพบวา่มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลในต่างประเทศนัFนไม่เพียงพอตามหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีDคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด เราจะขอความยนิยอมจากท่านหรืออาศยัฐานทางกฎหมายอืDนๆ ทีDเกีDยวขอ้งซึD งอนุญาตใหก้ระทาํไดเ้พืDอโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย 

9. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

9.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าทีDจาํเป็น เพืDอดาํเนินการตามวตัถุประสงคที์Dกาํหนดไวใ้นนโยบายนีF  และตาม

หนา้ทีDของเราภายใตก้ฎหมาย โดยหลงัจากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจาํเป็นหรือไม่มีกฎหมายใหส้ามารถเก็บไดอี้ก

ต่อไป เราจะลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลนัFน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบ 

9.2 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอาจแตกต่างกนัขึFนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีทีDจะนาํขอ้มูล

ส่วนบุคคลมาใชเ้ป็นระยะเวลาสัFนๆ เช่น เพืDองานใดงานหนึDงเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพืDอวตัถุประสงคใ์น

การสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทาํลายขอ้มูลนัFนหลงัสิFนสุดระยะเวลาดงักล่าว 

9.3 ท่านมีสิทธิทีDจะให้เราลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีDไม่สามารถระบุตวัท่านไดใ้นบางกรณี เวน้แต่เรามี

ความจาํเป็นทีDจะตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามกฎหมายกาํหนด 

10.  นโยบายความเป็นส่วนตวัของผู้เยาว์  

 ผลิตภณัฑ ์บริการและเวบ็ไซตข์องเราไม่ไดมี้เป้าหมายหรือเจตนาทีDจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาวที์Dอายตุ ํDากว่า 20 ปี 

บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผูเ้ยาว  ์บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้

ความสามารถซึD งตอ้งการจะติดต่อดาํเนินการกบัเรา ท่านตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองตามทีDกฎหมายกาํหนด ผูพ้ิทกัษต์าม

กฎหมายหรือผูอ้นุบาลก่อนทีDจะติดต่อเราหรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

11.  บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

 เมืDอท่านซืFอหรือเช่าซืFอรถยนต ์หรือติดต่อเราเพืDอเขา้รับบริการหลงัการจาํหน่าย เช่น การซ่อมบาํรุงรถยนต ์การรับสิทธิประโยชน์

พิเศษ และการรับบริการอืDนๆ ทีDเกีDยวขอ้งเพืDอประโยชน์ของท่าน เราจะมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เนืDองจากเราเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้ ซึD งไดรั้บการแต่งตัFงจาก บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จาํกดั  
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อยา่งไรก็ตามเรา และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เป็นนิติบุคคลแยกจากกนัและต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตวั

ของตนเอง หากท่านมีขอ้สงสัยเกีDยวกบัแนวทางปฎิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

จาํกดั กรุณาติดต่อไปทีDบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั โดยตรง เพืDอใหม้ัDนใจวา่ท่านเขา้ใจแนวทางและวธีิปฎิบติัในการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั โดยเราจะไม่มีส่วนรับผดิชอบในการปฎิบติัตามกฎหมาย

ทีDเกีDยวขอ้งของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  

12. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่านมีสิทธิต่อไปนีF เกีDยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีDอยูใ่นความครอบครองของเรา หากท่านประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ ท่านสามารถ

ติดต่อเราไดต้ามรายละเอียดในหวัขอ้ "วธีิการติดต่อเรา" ขา้งตน้  

12.1 สิทธิในการเขา้ถึง 

ท่านอาจขอเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลทีDท่านใหไ้วแ้ก่เราได ้เวน้แต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือ

คาํสัDงศาล หรือ การเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดนัFนจะส่งผลกระทบทีDอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ

ผูอื้Dน  

12.2 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากขอ้มูลส่วนบุคคลเกีDยวกบัท่านทีDอยูใ่นความครอบครองของเรานัFนไม่ถูกตอ้ง

หรือไม่สมบูรณ์  

12.3 สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูล 

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีDไม่สามารถระบุตวัท่านได  ้ในกรณี

ดงัต่อไปนีF  

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีDไม่มีความจาํเป็นทีDจะตอ้งดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมหรือใชอี้กต่อไป   

(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีDท่านไดเ้พิกถอนความยนิยอมใหเ้ราทาํการเก็บรักษา ใช ้และเปิดเผย และเราไดท้าํการตรวจสอบแลว้ 

ไม่มีเหตุตามกฎหมายทีDเราจะสามารถเกบ็รวบรวมหรือใชอี้กต่อไป 

(ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีDท่านไดท้าํการคดัคา้นมิใหเ้ราทาํเก็บรวบรวมหรือใชอี้กต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธคาํขอคดัคา้น

โดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายทีDมีผลใชบ้งัคบั 

(ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีDท่านขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพืDอวตัถุประสงคเ์กีDยวกบั

การตลาดแบบตรง  

(จ) ขอ้มูลส่วนบุคคลนัFนมีการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ท่านมีสิทธิขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลทีDท่านใหไ้วข้า้งตน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น การเกบ็ขอ้มูลส่วน

บุคคลนัFนมีความจาํเป็นตามวตัถุประสงค์เพืDอการปฏิบติัตามสัญญา หรือเพืDอวตัถุประสงค์ในการก่อตัFงสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย  ปฏิบติัตาม ใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึFนต่อสู้ขอ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวตัถุประสงคอื์DนทีD

กฎหมายกาํหนดไว ้
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12.4 สิทธิในการจาํกดัการใช ้

ท่านมีสิทธิขอใหเ้ราระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปนีF  

(ก) ท่านไดข้อใหเ้ราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และเราอยูใ่นขัFนตอนการตรวจสอบคาํ

ขอของท่าน 

(ข) ท่านไดข้อใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลทีDเราอาจเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าว   

(ค) เราหมดความจาํเป็นในการเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม แต่ท่านมีความจาํเป็นตอ้ง

ขอใหเ้ราเกบ็รักษาไวเ้พืDอใชใ้นการก่อตัFงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือการยกขึFนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพืDอประโยชนข์องท่าน 

(ง)  ท่านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัหรืออา้งประโยชน์สาธารณะ หรือ

การใชอ้าํนาจรัฐ หรือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราอยูใ่นขัFนตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน 

(จ) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างการศึกษาวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่นขัFนตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน  

12.5 สิทธิในการคดัคา้น 

ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปนีF  

(ก) เป็นการดาํเนินการเพืDอประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอืDน 

(ข) เป็นการดาํเนินการเพืDอประโยชนส์าธารณะ หรือการใชอ้าํนาจรัฐทีDไดม้อบใหแ้ก่เรา  
(ค) กรณีทีDเราเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพืDอวตัถุประสงคท์างการตลาดแบบตรง 

(ง) เป็นการดาํเนินการเพืDอวตัถุประสงคเ์กีDยวกบัการศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) 

หากท่านใชสิ้ทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ท่านมีสิทธิแจง้ความประสงคว์า่จะ

ใหเ้ราลบหรือจาํกดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพิDมเติมได ้

12.6 สิทธิในการโอนยา้ย 

ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีDเราเกบ็รวบรวมไว ้โดยขอใหเ้ราส่งขอ้มูลดงักล่าวใหท่้านในรูปแบบเอกสารหรือ

ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยวธีิการอตัโนมติัได ้เวน้แต่ การขอโอนยา้ยขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใตข้อ้จาํกดัของ

วธีิการของเรา 

12.7 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม  

ท่านมีสิทธิถอนความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยได ้ หากเป็นกรณีทีDท่านไดเ้คยใหค้วามยนิยอมไวก้บัเรา เวน้

แต่มีขอ้จาํกดัสิทธิในการถอนความยนิยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบติัหนา้ทีDตามสญัญาของเราทีDเป็นประโยชน์แก่ท่าน ทัFงนีF  

การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีDท่านไดใ้ห้ความ

ยนิยอมไปแลว้ 
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12.8 สิทธิในการร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกีDยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีทีDพบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนไดผ้า่นช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณีดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

13. การแก้ไขนโยบายฯ นีX 

13.1 เราอาจแกไ้ขนโยบายฯ นีF เป็นครัF งคราวเพืDอให้สอดคลอ้งกบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีDเปลีDยนแปลงไป และเพืDอให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายทีDบงัคบัใช ้โดยเราจะแจง้นโยบายทีDเปลีDยนแปลงใหท่้านทราบผา่นช่องทางการติดต่อของเรา 

13.2 เราจะใชน้โยบายฯ ฉบบัล่าสุด สาํหรับอา้งอิงวธีิการในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

นโยบายฯ นีF มีผลบงัคบั วนัทีD 27 พฤษภาคม 2563 และใหใ้ชแ้ทนนโยบายความเป็นส่วนตวัต่าง ๆ ทีDเรากาํหนดมาก่อนหนา้นีFทัFงหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


