นโยบายความเป็ นส่วนตัว
บริ ษทั ซีพีแรม จากัด
บริษทั ซีพแี รม จำกัด (“บริ ษทั ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ทีไ่ ด้มอบให้แก่บริษทั ด้วย
ควำมไว้วำงใจ บริษทั ได้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนเพื่อควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัดในกำรเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุ ค คล (“การประมวลผล”) ของท่ ำ น โดยนโยบำยควำมเป็ น ส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็ นส่ วนตัว ”) ใช้กบั ธุรกิจ
ธุรกรรม เว็บไซต์ Call Center กำรตอบข้อซักถำม เว็บไซต์ ช่องทำงกำรสือ่ สำรออนไลน์ และอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ฯ ของท่ำน
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธกี ำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษทั ขอให้ท่ำน
โปรดอ่ำนเอกสำรฉบับนี้เพื่อรับทรำบและทำควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ทบ่ี ริษทั ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
บริษทั จะเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี้
วัตถุประสงค์ที่ได้ให้ความยิ นยอม
1.1. ฐำนควำมยินยอม (Consent) : บริษทั อำจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปใช้ในกำรประมวลผล โดยบริษทั จะ
ไม่ น ำข้อมูล ส่วนบุค คลรวมไปถึงข้อ มูลส่ว นบุ คคลที่มีควำมอ่อ นไหวของท่ำ นไปประมวลผลโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมจำก
ท่ำนก่อน เว้นแต่กรณีทก่ี ฎหมำยกำหนดให้ไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน
ทัง้ นี้ หำกท่ำนประสงค์จะถอนควำมยินยอม ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทั และแจ้งควำมประสงค์ได้ตำม ข้อ 6.
วัตถุประสงค์โดยอาศัยกฎหมายเพื่อประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1.2. ฐำนสัญญำ (Contract) : เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ เนื่องจำกท่ำนต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อ
กำรเข้ำ ท ำสัญ ญำ และกำรท ำธุ ร กรรม รวมทัง้ หำกท่ำ นไม่ไ ด้ให้ข้อ มูลส่ว นบุ ค คล จะส่ง ผลกระทบท ำให้บ ริษัท ไม่สำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรกับท่ำนได้, ไม่สำมำรถตรวจสอบงำนตำมสัญญำได้, ไม่สำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรเข้ำทำสัญญำ และ
ตรวจสอบควำมเป็ นตัวตนของท่ำนได้ อันเป็ นกรณีตำมมำตรำ 24 (3) ของพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
1.3. ฐำนประโยชน์อนั ชอบธรรม (Legitimate Interest) : เพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษทั และบุคคลทีส่ ำม
บริษทั อำจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปใช้ในกำรประมวลผล อันเป็ นกรณีฐำนจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยตำม
มำตรำ 24 (5) ของพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
1.4. ฐำนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย (Legal Obligation) : เพื่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎหมำยของบริษทั บริษทั อำจนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปใช้ในกำรประมวลผลเพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีก่ ำกับดูแล เช่น พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535, พระรำชบัญญัตปิ ้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมำยอื่นที่บริษทั ต้องอยู่
ภำยใต้บงั คับให้สง่ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลวิธพี จิ ำรณำควำมแพ่ง ทีใ่ ห้อำนำจศำลสังให้
่ ค่คู วำมส่งเอกสำรหรือข้อมูลในกำร
พิจำรณำคดี เป็ นต้น อันเป็ นกรณีฐำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยตำมมำตรำ 24 (6) ของพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562
ตำมฐำนกำรประมวลผลดังกล่ำว เมื่อบริษทั นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมำประมวลผลบริษทั จะแจ้งวัตถุประสงค์หรือ
รำยละเอียดให้ท่ำนทรำบทุกครัง้ เพื่อนำมำใช้กบั วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) กำรซือ้ ขำยและบริกำร : เพื่อกำรเปิ ดหน้ำบัญชีกำรซือ้ ขำย, เพื่อให้ท่ำนได้ซอ้ื สินค้ำหรือบริกำรของบริษทั ได้,
เพื่อเข้ำทำสัญญำระหว่ำงท่ำนกับบริษทั , เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนินกิจกรรมของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรสนับสนุ นกำรตลำดหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ , เพื่อดำเนินธุรกรรมทำงกำรเงิน , กำรรับคำปรึกษำ ข้อร้องเรียน และกำรใช้สทิ ธิของท่ำนตำมกฎหมำย, เพื่อ
จัดทำใบเสนอรำคำ, เพื่อเปรียบเทียบรำคำของกำรซือ้ ขำยและบริกำรระหว่ำงท่ำนกับบริษทั , เพื่อจัดส่ง/รับเอกสำรสัญญำ
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2) กำรสือ่ สำรและกำรตลำด : เพื่อกำรติดต่อสือ่ สำรทำงกำรตลำด กำรให้ขอ้ มูล ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพเศษ
3) กำรเสนอโปรโมชัน่ ข้อเสนอพิเศษ กำรรับของรำงวัล กำรจับของรำงวัล : เพื่อให้ท่ำนได้เข้ำร่วมกิจกรรมของ
บริษัท เช่น กำรชิงโชค กำรได้รบั สิทธิพเิ ศษ กำรจับรำงวัล กำรแข่งขัน (กิจกรรมผ่ำนสื่อออนไลน์ ) และข้อเสนออื่น ๆ กำร
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมของบริษทั หรืองำนอีเวนต์ งำนสัมมนำ
4) กำรติดต่อสื่อสำร : เพื่อให้ขอ้ มูลทำงธุรกรรมหรือกำรซื้อขำยสินค้ำ , เพื่อดูแลบริกำร Call Center และ/หรือ
กำรตอบข้อซักถำม คำขอ ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพำท หรือกำรชดเชยค่ำเสียหำย, เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูล
ของท่ำน และเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน
5) เพื่อกำรตรวจสอบ แจกแจง และวิเครำะห์ขอ้ มูล : เพื่อวิเครำะห์ขอ้ มูล, เพื่อวิจยั ด้ำนกำรตลำด สำรวจ ประเมิน
พฤติกรรม สถิติ และกำรแบ่งส่วนตลำด แนวโน้มและรูปแบบกำรบริโภค, เพื่อรู้จกั ท่ำนให้มำกขึน้ และเข้ำใจลักษณะของท่ำน
, เพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ , เพื่อปรับปรุงเนื้อหำของบริษทั ให้เข้ำกับควำมชื่นชอบเฉพำะตัวของลูกค้ำของบริษทั ได้ดี
ยิง่ ขึน้ , เพื่อประเมินประสิทธิภำพแคมเปญส่งเสริมกำรขำยของบริษทั , เพื่อระบุและแก้ปญั หำในสินค้ำและบริกำรทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั
, เพื่อเสริมกำรพัฒนำข้อมูลเชิงคุณภำพให้ดขี น้ึ , เพื่อทรำบว่ำท่ำนมีควำมสัมพันธ์กบั คู่คำ้ ทำงธุรกิจอยู่หรือไม่ และเพื่อให้บริกำร
กิจกรรมทำงกำรตลำดแบบ Lead Generation กับคู่ค้ำทำงธุรกิจของบริษัท ผ่ำนทำงเฟซบุ๊ ก หรือหน้ ำลงทะเบียนร่วม หรือ
โซเชียลมีเดียหรือช่องทำงกำรสือ่ สำรอื่นใด
6) เพื่อประสิทธิภำพในกำรทำงำนของเว็บไซต์ : เพื่อบริหำรจัดกำร ดำเนินกำร ติดตำม สังเกต และจัดกำร
เว็บไซต์ของบริษทั เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกและสำมำรถทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย , เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกและทำให้ประสบกำรณ์ของท่ำนในกำรใช้เว็บไซต์ และเพื่อพัฒนำแผนผังและเนื้อหำเว็บไซต์ของบริษทั
7) เพื่อจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ : เพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรจัดกำรธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงกำร
ดำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท กำรจัดกำรระบบกำรสื่อสำร กำรดำเนินกำรและกำรตรวจสอบกำรรักษำควำม
ปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ , เพื่อกำรจัดกำรธุรกิจภำยในตำมข้อกำหนด นโยบำย และขัน้ ตอนเกีย่ วกับกำรกำกับดูแล
กิจกำรภำยใน และเพื่ออัพเดทฐำนข้อมูลของบริษทั
8) เพื่อ ปฏิบ ัติหน้ ำที่ตำมหลัก เกณฑ์และกำรก ำกับดูแล : เพื่อ ปฏิบ ัติหน้ ำ ที่ต ำมกฎหมำย กระบวนกำรทำง
กฎหมำย หรือคำสังของเจ้
่
ำหน้ำทีร่ ฐั ซึง่ อำจรวมถึงคำสังของเจ้
่
ำหน้ำทีร่ ฐั ภำยนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ควำมร่วมมือกับศำล
หน่ วยงำนกำกับดูแล เจ้ำหน้ำทีร่ ฐั และหน่ วยงำนทีบ่ งั คับใช้กฎหมำย เมื่อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ำ บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยที่
จะต้องปฏิบตั ิตำม และเมื่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุค คลฯ ของท่ำนเป็ นควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ยวดเพื่อปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ตำม
กฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือคำสังของรั
่
ฐดังกล่ำว ซึ่งหมำยรวมถึง กำรออกใบกำกับภำษีหรือแบบแสดงรำยกำร
ภำษี, เพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจกำรชำระเงิน และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน , เพื่อบันทึก
และดูแลกำรติดต่อสือ่ สำร เพื่อกำรเปิ ดเผยต่อเจ้ำหน้ำทีส่ รรพำกร หน่วยงำนกำกับดูแลธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงิน หรือหน่วยงำน
ทีม่ หี น้ำทีก่ ำกับดูแลและหน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อกำรสืบสวนหรือป้องกันอำชญำกรรม
9) เพื่อปกป้องประโยชน์ของบริษทั : เพื่อรักษำควำมปลอดภัยและคุณธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั , เพื่อ
ใช้สทิ ธิหรือปกป้องประโยชน์ ของบริษัท เมื่อมีควำมจำเป็ นและกฎหมำยอนุ ญำตให้กระทำได้ เช่น เพี่อสืบหำ ป้องกัน และ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเกีย่ วกับกำรฉ้อฉล กำรละเมิด หรือกำรฝ่ำฝื นกฎหมำยอื่น ๆ, เพื่อจัดกำรและป้องกันควำมสูญเสียต่อ
สินทรัพย์และทรัพย์สนิ ของบริษทั , เพื่อประกันกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไข , เพื่อสืบหำและป้องกันกำรประพฤติมชิ อบ
ภำยในอำคำรสถำนทีข่ องบริษทั , เพื่อติดตำมเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
10) ชีวติ : เพื่อป้องกันหรือยับยัง้ อันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลใด ๆ
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทาการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
บริษทั จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน จำกท่ำนโดยตรงหรือทำงอ้อมจำกแหล่งอื่น ๆ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษทั จะเก็บรวบรวมจะขึน้ อยู่กบั ลักษณะของบริบทของปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงท่ำนกับบริษทั เป็ นระยะเวลำตำมมำตรฐำนของระบบ
กำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9000:2015 (2 ปี ) หรือตำมควำมจำเป็ น ต่อกำรประมวลผลของข้อมูล หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
โดยบริษทั อำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังนี้
 รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล เพศ อำยุ อำชีพ ตำแหน่ งงำน ตำแหน่ ง ประเภทธุรกิจ
สัญชำติ วันเดือนปี เกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส ทะเบียนสมรส จำนวนสมำชิกในครอบครัวและบุตร ข้อมูลบนบัตรทีอ่ อกโดย
หน่ ว ยงำนรำชกำร (เช่ น เลขประจ ำตัวประชำชน สำเนำบัต รประจำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสือ เดิน ทำง รำยละเอียด
ใบอนุ ญำตขับขี่ ใบอนุ ญำตประกอบธุรกิจ) ทะเบียนบ้ำน ลำยมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง รูป ภำพ รูปถ่ำย บันทึกวิดโี อ คลิปวิดโี อ
ประวัตทิ ำงกำรศึกษำ สถำนทีท่ ำงำน ข้อมูลกำรตรวจสอบตัวตนทำงชีวภำพ ระดับรำยได้และรำยได้/เงินเดือน/โบนัส น้ำหนักและ
ส่ว นสูง บัน ทึก โทรทัศ น์ ว งจรปิ ด รำยละเอีย ดป้ ำ ยทะเบีย นยำนพำหนะ รูป ใบอนุ ญ ำตขับขี่ รูป ใบคู่มือ จดทะเบียนรถยนต์
รำยละเอียดยำนพำหนะ (เช่น เลขตัวถัง และเลขป้ำยทะเบียนยำนพำหนะ) สำเนำกรมธรรม์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูถ้ อื กรมธรรม์
หรือผูใ้ ช้สทิ ธิเรียกร้อง กรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 รายละเอียดในการติ ดต่อ เช่น สถำนที่อยู่ รำยละเอียดในกำรจัดส่ง รำยละเอียดในกำรเรียกเก็บเงิน หมำยเลข
โทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมำยเลขโทรศัพท์ทท่ี ำงำน อีเมล อีเมลทีท่ ำงำน ชื่อบัญชีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีกูเกิล
บัญชีทวิตเตอร์ และบัญชีอ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม
 รายละเอียดทางบัญชี และธุรกรรม เช่น ข้อมูลกำรชำระเงิน ข้อมูลธุรกรรม หมำยเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูล
บัตรเครดิต/เดบิต หมำยเลขบัญชีธนำคำร และรำยละเอียดกำรชำระเงิน และสำเนำบัญชีธนำคำร/สมุดบัญชีธนำคำร
 รายละเอี ยดทางเทคนิ ค เช่น Internet Portal Address (IP Address), Web Beacon, Log ประเภทของอุปกรณ์
รหัสอ้ำงอิงฮำร์ดแวร์ เช่น Universal Device Identifier (UDID) หรือ MAC Address รหัสอ้ำงอิงซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลตัวระบุ
โฆษณำสำหรับระบบปฏิบตั กิ ำรไอโอเอส (IDFA) หรือข้อมูลตัวระบุโฆษณำสำหรับระบบปฏิบตั กิ ำรแอนดรอยด์ (AAID) เครือข่ำย
รำยละเอีย ดกำรเชื่อ มต่ อ รำยละเอีย ดกำรเข้ำ ถึ ง กำรเข้ำ ถึ ง กำรใช้ บ ริ ก ำรของระบบด้ ว ยกำรพิ สู จ น์ ตัว ตนเพีย งครัง้
เดียว (SSO) บันทึกกำรเข้ำสู่ระบบ (Login Log) บันทึกเวลำกำรเข้ำใช้ระบบ ระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรเยีย่ มชมหน้ำเพจของบริษัท
คุกกี้ ข้อมูลกำรเข้ำสู่ระบบของท่ำน ประวัติกำรค้นหำ รำยละเอียดกำรค้นหำ ประเภทและเวอร์ชนของเบรำว์
ั่
เซอร์ ที่ตงั ้ และ
ตำแหน่ งของเขตเวลำ ประเภทและเวอร์ชนของเบรำว์
ั่
เซอร์ปลักอิ
๊ น ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบตั กิ ำร และเทคโนโลยีอ่นื ๆ บน
อุปกรณ์ทท่ี ่ำนใช้ในกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ม
 รายละเอียดพฤติ กรรม เช่น ข้อมูลทีม่ ำจำกกำรทีท่ ่ำนใช้สนิ ค้ำและบริกำร เช่น ตำแหน่งทีท่ ่ำนอยู่ อำหำรทีช่ ่นื ชอบ
 รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่ำน โปรไฟล์ ข้อมูลเกีย่ วกับควำมสนใจ ควำมชื่นชอบ ผลตอบรับและ
ผลกำรตอบแบบสำรวจ ผลสำรวจควำมพึงพอใจ กำรใช้โซเชียลมีเดีย รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
 รายละเอียดการใช้ เช่น ข้อมูลกำรใช้เว็บไซต์ ของบริษทั
บริษทั จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวของท่ำน อย่ำงไรก็ดี ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกำรเก็บ ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลทีม่ คี วำมอ่อนไหว บริษทั จะขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนหรือเท่ำทีก่ ฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้เท่ำนัน้ และ
บริษทั จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยำว์ บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และบุคคลไร้ควำมสำมำรถ ต่อเมื่อผูป้ กครอง
ผูพ้ ทิ กั ษ์ หรือผูอ้ นุบำล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่ำวได้ให้ควำมยินยอมแล้วเท่ำนัน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั พบว่ำบริษทั ได้เก็บข้อมูล
ส่ว นบุ ค คลฯ ของบุ ค คลที่มีอ ำยุ ต่ ำ กว่ ำ 20 ปี หรือ ของผู้ท่ีเ ป็ น บุ ค คลเสมือ นไร้ค วำมสำมำรถ หรือ บุ ค คลไร้ค วำมสำมำรถ
โดยปรำศจำกควำมยินยอมจำกผูม้ อี ำนำจปกครองตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด โดยไม่ได้เจตนำ บริษทั จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
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โดยทัน ที หรือ แจ้ ง ให้ แ ก่ ท่ ำ นทรำบเพื่อ ขอควำมยิน ยอมแก่ ท่ ำ น เว้ น แต่ บ ริษั ท จะสำมำรถอำศัย ฐำนทำงกฎหมำยอื่น
นอกเหนือจำกควำมยินยอม
3. หน่ วยงาน/บุคคล/บริษทั ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิ ดเผย
เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมตำมวัตถุประสงค์ตำมข้อ 1. ให้เป็ นไปอย่ำงรำบรื่นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุ ค คล บริษัท อำจเปิ ด เผยข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของท่ ำ นไปยัง บริษัท ในกลุ่ ม /เครือ ได้แ ก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน),
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน), บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) รวมถึงบริษทั อื่นอันเป็ นบริษทั ในกลุ่ม
ของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่หรือหน่ วยงำนของรัฐ เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และรวมถึง
ตัวแทน หรือผูร้ บั จ้ำงซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก
4. คุกกี้และการใช้คกุ กี้
หำกท่ ำ นเยี่ย มชมเว็บ ไซต์ข องบริษัท บริษัท จะรวบรวมข้อ มูลจำกท่ำ นโดยอัตโนมัติโดยใช้เ ครื่อ งมือ ติด ตำมและ
คุ ก กี้ ( ร ว ม ถึ ง แ ต่ ไ ม่ จ ำ กั ด เ พี ย ง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar Matomo, Zendesk, Facebook Pixel
Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทัง้ นี้ คุ ก กี้ คือ เทคโนโลยีติ ด ตำมที่ใ ช้ใ นกำรวิเ ครำะห์แ นวโน้ ม
บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของบริษทั ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้งำนเว็บไซต์ หรือจดจำกำรตัง้ ค่ำของผูใ้ ช้งำน คุกกีบ้ ำงส่วนมี
ควำมจำเป็ นเนื่องจำกหำกไม่มคี ุกกีเ้ หล่ำนัน้ เว็บไซต์จะไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม สำหรับคุกกีส้ ว่ นอื่น ๆ มีไว้เพื่อควำม
สะดวกของผูเ้ ยีย่ มชม เช่น คุกกีท้ จ่ี ดจำชื่อผูใ้ ช้งำนของท่ำนอย่ำงปลอดภัย รวมถึงภำษำทีท่ ่ำนใช้อกี ด้วย
เบรำว์เ ซอร์อิน เทอร์เ น็ ต ส่ว นใหญ่ อ นุ ญ ำตให้ท่ ำ นควบคุ ม ได้ว่ ำ ท่ ำ นจะยอมรับ คุ ก กี้ห รือ ไม่ หำกท่ ำ นปฏิเ สธคุ ก กี้
ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริษทั บำงฟงั ก์ชนหรื
ั ่ อบำงหน้ำหรือทัง้ หมดอำจถูกจำกัด
5. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูล
ท่ำนมีสทิ ธิ (1) สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมให้บริษทั ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (2) สิทธิในกำรเข้ำถึง
และรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย (3) สิทธิในกำรขอให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (4)
สิทธิในกำรคัดค้ำน กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (5) สิทธิในกำรขอให้ลบ ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนซึง่ ไม่อำจระบุตวั ตนได้ (6) สิทธิในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน (7) สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนให้ถูกต้องเป็ นปจั จุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด (8) สิทธิท่จี ะร้องเรียนในกรณีทท่ี ่ำนเห็นว่ำถูกบริษทั หรือ
เจ้ำหน้ำทีห่ รือตัวแทนของบริษทั ละเมิดสิทธิตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กำรร้องขอใด ๆ เพื่อกำรใช้สทิ ธิของท่ำนตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น จะต้องกระทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และบริษทั จะใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะดำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีส่ มเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลำทีก่ ฎหมำยกำหนด โดยบริษทั จะปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับสิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อจำกัดกับบริษทั ในกรณีทท่ี ่ำนขอให้บริษทั ลบหรือทำลำยข้อมูล ระงับ หรือทำให้ขอ้ มูลไม่สำมำรถระบุตวั ตนได้ หรือ
ถอนควำมยินยอม อำจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษทั ในกำรทำธุรกรรม หรือไม่อำจสำมำรถดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ให้กบั ท่ำน
ได้
กำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวข้ำงต้น บริษทั ขอสงวนสิทธิในกำรคิ
ดค่ำบริกำรใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจำเป็ นต่อกำรเข้ำดำเนินกำร
์
เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลตำมทีท่ ่ำนร้องขอ
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6. รายละเอียดเจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
หำกมีเหตุ สอบถำม ใช้สทิ ธิตำมกฎหมำย หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถติดต่ อประสำนงำนมำยัง
เจ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ได้ในช่องทำง ดังนี้
เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 177 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี 12140
Email Address: Privacy@cpram.co.th

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ซีพแี รม จำกัด
เลขที่ 177 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี 12140
Email Address: DPC@cpram.co.th
โทรศัพท์: 02-844-8100 กด 0
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