นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
เกีย่ วกับเรา
บริ ษทั คัมเวล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ” “เรำ”) มุ่งมัน่ นำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรระบบป้ องกันฟ้ำผ่ำและระบบต่อลงดินอย่ำงครบวงจร ที่มีคุณภำพผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระดับ
สำกล เพื่อกำรส่ งมอบควำมปลอดภัยในชีวิตและควำมเสถียรภำพมัน่ คงให้กบั ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ประเทศในทุกภำคส่ วน ทั้งภำคไฟฟ้ำ ภำคขนส่ งคมนำคม ภำคสื่ อสำรโทรคมนำคม ภำคอุตสำหกรรม และ
อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ นำไปสู่ กำรลดควำมเสี่ ยงและลดควำมเสี ยหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูค้ น ให้
เป็ นสังคมที่น่ำอยู่ และธุรกิจเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
บริ ษทั ตระหนักดีว่ำกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรระบบป้องกันฟ้ำผ่ำและระบบต่อลงดินอย่ำง
ครบวงจรของบริ ษทั เกี่ยวข้องกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิ ดเผย (“กำรประมวลผล” “ประมวลผล”) ข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่ำน ซึ่ งบริ ษทั จะจัดกำรให้มีกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน รวมทั้งคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
2562 (“พ.ร.บ.คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล”) และ เคำรพสิ ท ธิ ใ นควำมเป็ นส่ ว นตัว ของท่ ำ น รวมถึ ง ให้
ควำมส ำคัญกับ หน้ำ ที่ ค วำมรั บ ผิด ชอบของบริ ษ ทั เกี่ ย วกับกำรเก็ บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิ ดเผย (“กำร
ประมวลผล” “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
วัตถุประสงค์
นโยบำยควำมเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ (“นโยบำย”) มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะแจ้ง ให้ ท่ ำ นได้ท รำบถึ ง
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน สิ ทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ข้อมูล
เกี่ยวกับบริ ษทั และวิธีในกำรติดต่อบริ ษทั ในกรณี ที่ท่ำนประสงค์จะรับทรำบข้อมูลเพิ่มเติมและใช้สิทธิ ของ
ท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ รำยละเอียดเกี่ย วกับ วัต ถุป ระสงค์และฐำนกฏหมำยที่ บริ ษ ทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล
เกี่ยวกับท่ำน อำจจะแตกต่ำงออกไปตำมลักษณะช่องทำงในกำรติดต่อสื่ อสำร และ/หรื อ วัตถุประสงค์ในกำร
ติดต่อ หรื อ ธุรกรรมระหว่ำงท่ำนกับบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ขอแนะนำให้ท่ำนอ่ำนและทำควำมเข้ำใจนโยบำย
ฉบับนี้อย่ำงถี่ถว้ น
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หมวดที่ 1
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัททาการประมวลผล
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นการระบุ ตั ว ตนโดยทั่ ว ไปและข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ : เช่ น ค ำน ำหน้ ำ ชื่ อ ชื่ อ นำมสกุ ล
นำมสกุลของหญิ งก่ อนสมรส ชื่ อนำมสกุลเดิม ข้อมูลกำรติดต่อ (เช่น หมำยเลขโทรศัพท์มือถื อ อีเมล)
ประวัติรำยละเอียดกำรติดต่อ วันเดือนปี เกิด เพศ อำยุ สัญชำติ ควำมเป็ นพลเมือง สถำนภำพสมรส ถิ่นที่อยู่
สถำนภำพครอบครัว จำนวนผูท้ ี่อยู่ในอุปกำระของท่ำน ลำยมือชื่อ ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ที่อยู่ที่ทำงำน รหัสไปรษณี ย ์ ประเภทยำนพำหนะที่ใช้ รู ปแบบกำรดำเนิ นชี วิตหรื อทำงสัง คม
ประเทศที่เกิด ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว
ข้ อ มู ล ในการระบุ ตั ว ตนที่ ทางราชการออกให้ : เช่ น บัตรประจำตัวประชำชน หนังสื อเดิ นทำง
ทะเบียนบ้ำน เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี และข้อมูลอื่นใดที่ใช้ระบุตวั บุคคลที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น บัตร
ประจ ำตัว ผู ้มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ ำวรอย่ ำ งถู ก กฎหมำยในสหรั ฐ ฯ หลัก ฐำนในกำรอนุ ญ ำตเข้ำ ประเทศ(VISA)
ใบอนุญำตกำรทำงำน หนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนบริ ษทั หนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อ
รับรองตรำประทับของบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้ างงาน เช่น สถำนภำพกำรจ้ำงงำน เงินเดือน รำยได้ อำชีพ ตำแหน่ง ข้อมูล
ทำงกำรเงินเกี่ยวกับท่ำน สมุดบัญชีธนำคำร หนังสื อรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ย้อนหลัง แหล่งที่มำของรำยได้ ข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้อื่น ชื่อบริ ษทั ที่ท่ำนทำงำนอยู่ ข้อมูลตำมรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บันทึกการติดต่อบริษัทของท่าน : เช่น บันทึกเสี ยง บันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ระหว่ำงท่ำนกับ
บริ ษทั รวมถึงผูใ้ ห้บริ กำรของบริ ษทั ในกรณี ที่ท่ำนติดต่อบริ ษทั โดยใช้บริ กำรออนไลน์ หรื อ ผ่ำนเว็บไซต์ /
แพลตฟอร์ ม สื่ อสังคมออนไลน์ข องบริ ษ ทั เช่ น บัญชี LINE official รำยละเอี ย ดเกี่ ยวกับข้อมูล ตำแหน่ ง
โทรศัพท์มือถือ ที่อยูไ่ อพีแอดเดรส (IP Address) และ หมำยเลขรหัสของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (MAC Address)
ข้อมูลเบรำเซอร์ และ อุปกรณ์ ข้อมูลกำรเข้ำระบบ ข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนออนไลน์ ข้อมูลบันทึกในระบบ
คอมพิวเตอร์ (logs) หรื อ ข้อมูลอื่นใดที่เก็บผ่ำนเทคโนโลยี
ข้ อมูลที่ทาให้ บริษัทสามารถให้ บริ การแก่ ท่านได้ เช่น ผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ท่ำนมีอยู่กบั บริ ษทั
ผลิตภัณฑ์ และ บริ กำรที่ท่ำนสนใจหรื อได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริ กำรนั้นๆ อัตรำภำษี เงินปันผล สัญญำเพิ่มเติม
ที่ ต้อ งกำร จ ำนวนกำรช ำระเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง วิ ธี ก ำรช ำระเงิ น เลขที่ บัญ ชี ธ นำคำร หมำยเลขบัต รเครดิ ต
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รำยละเอียดของสิ นค้ำ หรื อบริ กำรที่ซ้ือ หรื อ เปลี่ยนแปลง ควำมรับผิด เงินปันผล ดอกเบี้ย หลักทรัพย์ ข้อมูล
อื่นใดที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวมตำมแบบฟอร์มกำรสมัครหรื อเอกสำรที่ได้รับจำกท่ำน
ข้ อมูลเกีย่ วกับมุมมองและความคิดเห็นของท่ าน เช่น ควำมชื่นชอบของท่ำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ กำรของบริ ษทั หรื อ ข้อมูลอื่นใดที่ท่ำนเลือกที่จะส่ งให้แก่บริ ษทั รวมถึงกำรส่ งข้อมูลผ่ำนทำงสื่ อสังคม
ออนไลน์ หรื อเว็บไซต์ กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรให้ขอ้ ติชม กำรร้องเรี ยน กำรให้คำแนะนำ กำรตอบแบบ
สำรวจควำมคิดเห็น ข้อซักถำม และ ข้อมูลที่ท่ำนสมัครใจให้ในระหว่ำงที่มีกำรติดต่อสื่ อสำรด้ำนกำรตลำด
หรื อ กำรสื่ อสำรเกี่ยวกับกำรให้บริ กำรลูกค้ำ รวมทั้งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่เปิ ดเผยอยู่บนโปรไฟล์สื่อ
สังคมออนไลน์ของท่ำน
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงกำรตลำด รวมไปถึงประวัติกำรติดต่อสื่ อสำร
และข้อมูลว่ำท่ำนได้ทำกำรเปิ ด หรื อ คลิกลิงก์ หรื อ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ กำรของท่ำน
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวท่ำน และ ลูกค้ำของบริ ษทั ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ หรื อ กำรทำโปรไฟล์ลูกค้ำ
รำยละเอียดคุณสมบัติที่ใช้ในกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำของท่ำน มูลค่ำ จำนวน
สิ นค้ำ ประเภทของสิ น ค้ำ (ในกรณี ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ กำร) สถำนที่ส่งมอบสิ นค้ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนะกำรส่ งมอบสิ นค้ำของท่ำน เช่น ท่ำนเป็ นผูร้ ับมอบสิ นค้ำหรื อไม่ หรื อ สถำนที่ส่งมอบ
สิ นค้ำที่อยูข่ องท่ำนหรื อไม่
ข้ อมูลที่บริษัทซื้ อหรื อใช้ บริการจากบุคคลอื่น : รวมถึงข้อมูลประชำกร รำยละเอียดกำรเงินที่คำ้ ง
ช ำระ รำยกำรทำงกำรตลำด ข้อมู ล ที่ เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ และ ข้อมูล ที่ ช่ วยปรั บปรุ งควำมน่ ำสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรของบริ ษทั
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน : เช่น ศำสนำ และ หมู่เลือด (ที่ระบุอยู่ในบัตรประจำตัวประชำชน
หรื อในกรณี อื่นๆ) ประวัติอำชญำกรรมซึ่งรวมถึงควำมผิดที่ถูกกล่ำวหำ ข้อมูลสุ ขภำพ ประวัติกำรรักษำทำง
กำรแพทย์ (เช่น สภำพทำงร่ ำงกำย หรื อ จิตใจ หรื อ ข้อมูลด้ำนกำรรักษำพยำบำลทั้งในอดีต และ ปั จจุบนั
ภำวะสุ ขภำพ กำรบำดเจ็บ บันทึกหรื อประวัติทำงกำรแพทย์ น้ ำหนัก ส่ วนสู ง สำเหตุที่น้ ำหนักเปลี่ยนแปลง
กำรใช้ยำเสพติด กำรบริ โภคแอลกอฮอล์ พฤติกรรมกำรสู บบุหรี่ ภำวะกำรตั้งครรภ์ ผลกำรตรวจโรคเอดส์
บันทึกกำรฝำกครรภ์ ประวัติกำรฉี ดวัคซี น ) ควำมพิกำร ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ข้อมูลทำงพันธุ กรรม
ข้อมูลชีวภำพ พฤติกรรมทำงเพศ
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หมวดที่ 2
แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั จะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
จำกท่ำนโดยตรง และ จำกช่องทำงติดต่ออื่นๆ เช่น ผ่ำนแบบฟอร์ มใบสมัคร เว็บไซต์ของบริ ษทั
หน้ำเว็บเพจหรื อ สื่ อสังคมออนไลน์อื่นๆ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ แบบสอบถำมเมื่อท่ำนเข้ำร่ วม
กำรสำรวจควำมเห็น กำรประชุมนักลงทุน โรดโชว์ งำนอีเวนต์
จำกลูกค้ำ ในกรณี ที่ท่ำนเป็ นสมำชิกในองค์กร หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อผูร้ ับผลิตภัณฑ์และบริ กำรผ่ำน
แบบฟอร์มของลูกค้ำ แบบฟอร์มใบเสนอรำคำ แบบฟอร์ มสั่งซื้ อ แบบฟอร์มกำรรับมอบสิ นค้ำ แบบฟอร์ ม
กำรร้องเรี ยน กำรพูดคุยทำงโทรศัพท์ และอีเมล
ข้อมูลที่จดั ทำขึ้นเกี่ยวกับตัวท่ำน เมื่อท่ำนใช้ผลิตภัณฑ์ และ บริ กำรของบริ ษทั จำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เช่น ธนำคำรคู่คำ้ ผูใ้ ห้บริ กำรกำรวิจยั ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกต่ำงๆ ลูกค้ำนิติบุคคล ตัวแทน พันธมิตรทำงธุรกิจ
ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ สถำบันกำรเงิน แหล่งข้อมูลสำธำรณะ และ เอกชน (เช่น สมุดรำยนำมโทรศัพท์
สื่ อสังคมออนไลน์ อินเทอร์ เน็ต บทควำมข่ำว ฐำนข้อมูล ) กำรแก้ไขหนี้ และ/หรื อ หน่ วยงำนตรวจสอบ
หน่ วยงำนป้ องกันกำรทุ จริ ต องค์ก รอื่ นๆ ที่ ช่ วยประสำนควำมช่ วยเหลื อด้ำนกำรติ ดตำม และ ป้ องกัน
อำชญำกรรม ตำรวจและหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย หน่วยงำนรำชกำร ศำล และ หน่วยงำนอื่นๆ ที่บริ ษทั
ทำงำนด้วยเพื่อจัดหำผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ กำร หรื อเสนอรำคำแก่ ท่ำน หรื อ เพื่อช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรหรื อธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั ในกลุ่มคัมเวล คอร์ปอเรชัน่
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หมวดที่ 3
บริษัทใช้ งานข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ ใด
บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำย
ต่อไปนี้
(1) ฐำนสัญญำ เพื่อกำรเริ่ มต้นทำสัญญำ หรื อ กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำกับท่ำน หรื อ ตำมที่ท่ำนร้องขอ
เพื่อเข้ำทำสัญญำกับบริ ษทั
(2) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริ ษทั
(3) ฐำนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบริ ษทั และ ของบุคคลภำยนอก โดยบริ ษทั จะชั่งน้ ำหนักประโยชน์ดังกล่ำวกับประโยชน์ และ สิ ทธิ
เสรี ภำพขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
(4) ฐำนกำรป้องกัน หรื อ ระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อ สุขภำพของบุคคล
(5) ฐำนประโยชน์สำธำรณะ สำหรับกำรดำเนิ นภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่
ในกำรใช้อำนำจรัฐ และ/หรื อ
(6) ฐำนควำมยินยอม
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หมวดที่ 4
บริษัทจะใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้ ไว้ รวมถึงข้ อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่ อไปนี้
การพิสูจน์ ตัวตน : เพื่อกำรพิสูจน์ตวั ตนในกำรซื้ อ หรื อ ใช้ผลิตภัณฑ์ และ รับกำรบริ กำร หรื อ เมื่อ
เข้ำทำสัญญำ และ ธุ รกรรมต่ำงๆกับท่ำน เพื่อกำรพิสูจน์ขอ้ มูลของท่ำนที่ใช้ใ นกำรล็อกอิ น เพื่อให้ท่ำน
สำมำรถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อกำรพิสูจน์ตวั ตนของท่ำน เมื่อท่ำนติดต่อบริ ษทั เพื่อ
ขอรับกำรบริ กำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (เช่น สำนักงำนของบริ ษทั อีเมล เว็บไซต์ หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ แอป
พลิเคชันมือถือ)
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และการบริการ : เพื่อพิจำรณำคำขอกำรซื้ อ หรื อใช้ผลิตภัณฑ์ และรับ
บริ กำรของท่ำน เพื่อกำรส่ งมอบผลิตภัณฑ์ หรื อ กำรให้บริ กำรตำมที่ได้ตกลงไว้กบั ท่ำนก่อนหน้ำที่ท่ำนจะ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร เพื่อกำรบริ หำร เก็บรักษำ จัดกำร และ ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ กำร
บริ กำร เพื่อจัดกำรกำรรับมอบสิ นค้ำ และรับกำรบริ กำรของท่ำน สำหรับแผนจ่ำยเงิน เพื่อออกใบเรี ยกเก็บค่ำ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร และ/หรื อ ใบเรี ยกเก็บเงิน เพื่อเรี ยกเก็บ และ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชำระเงินของท่ำน
เพื่อตรวจสอบสถำนะกำรชำระเงิน เพื่อออกหนังสื อรับรองหรื อเอกสำรด้ำนภำษี เพื่อดำเนิ นกำรเกี่ยวข้อง
กำรให้บริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง
การให้ บริ การลูกค้ า : เพื่อตอบข้อซักถำมตำมที่ท่ำนร้องขอ หรื อ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ บริ กำร
เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย หรื อ ผลิตภัณฑ์ และ บริ กำรของบริ ษทั เพื่อปรับปรุ ง
ข้อมูล/โปรไฟล์ของท่ำนให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อจัดกำรข้อสงสัย หรื อ ปฏิบตั ิตำมข้อร้องเรี ยนจำกท่ำน เพื่อ
ตรวจหำข้อผิดพลำดของผลิตภัณฑ์ และ บริ กำรของบริ ษทั เพื่อจัดกำรปั ญหำทำงเทคนิ ค และ เพื่อรำยงำน
ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำใหม่ๆ แก่ท่ำน
การดาเนินการบริหารธุรกิจภายในอื่นๆ : เพื่อทำบันทึกหลักฐำน และ เอกสำรต่ำงๆ จัดเก็บเอกสำร
และ แฟ้มข้อมูลของบุคคลต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่อจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน และ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
เพื่อปฏิบตั ิตำมนโยบำย และมำตรกำรภำยในที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรตรวจสอบ
กำรเงิน กำรบัญชี กำรเรี ยกเก็บเงิน ควำมต่อเนื่ องทำงธุ รกิจ และ กำรรำยงำนต่ำงๆ เพื่อดำเนิ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
การปรั บปรุ งการดาเนินธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั่วไป : เพื่อออกแบบและพัฒนำ ผลิตภัณฑ์
และ บริ กำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกำรสำรวจ วิเครำะห์ขอ้ มูล และ ประมวลผลข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ บริ กำร
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ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรวิเครำะห์ลูกค้ำ เพื่อทำกำรวิจยั และ วิเครำะห์ทำงสถิติ (รวมถึงกำรนำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มำใช้) เพื่อประเมิน และ วำงแผนกลยุทธ์ ของบริ ษทั
การทาการติดต่ อสื่ อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด : เพื่อแจ้งเกี่ยวกับข่ำวสำรด้ำนกำรตลำด
และเทคโนโลยี โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์ และ วิธีกำรทัว่ ไป ซึ่ งรวมถึงทำงไปรษณี ย ์ และ ส่ งข้อมูล
เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อติ ดต่อท่ ำ นผ่ำ นวิธี กำรทำงอิ เล็กทรอนิ กส์ เกี่ย วกับรำยละเอี ย ดของกำรเสนอขำย
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จดหมำยข่ำว ควำมคืบหน้ำ ประกำศ สิ ทธิประโยชน์ สิ ทธิกำร
ให้บริ กำร และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ บริ กำรที่ตรงกับควำมสนใจที่ท่ำนได้แสดงออก
โดยตรง หรื อ โดยอ้อม เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้ อหำของบริ ษทั ให้เหมำะกับท่ำนเมื่อใช้บริ กำรออนไลน์ของบริ ษทั
บริ ษทั จะขอควำมยินยอมจำกท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสื่ อสำรทำงกำรตลำด และ หำกท่ำนเปลี่ยนใจ
และ/หรื อ ท่ ำ นต้องกำรถอนควำมยินยอมจำกกำรรั บกำรตลำดแบบตรง ท่ำนสำมำรถติ ดต่อ บริ ษ ทั ตำม
รำยละเอียดที่ระบุในส่วน ติดต่อบริ ษทั
การเข้าร่ วมในงานอีเวนต์ จับรางวัล และกิจกรรมส่ งเสริมการขายในลักษณะคล้ายคลึงกัน : เช่น เพื่อ
ทำให้ท่ำนสำมำรถเข้ำร่ วมและจัดกิจกรรมดังกล่ำวได้
การโอนในกรณีควบรวมกิจการ : เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอก ซึ่งรวมถึง
บริ ษทั และ บริ ษทั ในเครื อ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรควบรวมกิจกำร เช่น ในกำรขำย โอน ควบรวมกิจกำร
ฟื้ นฟูกิจกำร หรื อกรณีอื่นที่คล้ำยคลึงกัน
การตรวจสอบและการป้ องกันการทุจริ ต : เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่ำนกับฐำนข้อมูลต่ำงๆ เพื่อ
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร และ ขั้นตอนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรระบุตวั ตนของลูกค้ำ และ กำรตรวจสอบบริ หำร
และ วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัยอื่นๆ เช่น กำรทำควำมรู ้จกั ลูกค้ำ หรื อ กำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ เพื่อกำรตรวจสอบโดยใช้บริ กำรหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น หน่วยงำนตรวจสอบข้อมูล
เครดิต หน่ วยงำนป้ องกันอำชญำกรรมทำงกำรเงิ น บริ ษทั ตรวจสอบ หรื อข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ/
เอกชน เพื่อป้ องกันกำรทุจริ ตฉ้อฉล และ กำรฟอกเงิน บริ ษทั อำจบันทึ กผลลัพธ์เหล่ำนี้ เพื่อใช้อำ้ งอิงใน
อนำคต
กำรตรวจสอบเหล่ำนี้ อำจดำเนินกำรกับพันธมิตรทำงธุรกิจ และ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล นัก
ลงทุน หรื อ บุคคลที่ท่ำนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับบริ ษทั ในกรณีที่บริ ษทั ไม่สำมำรถติดต่อท่ำนได้ บริ ษทั อำจ
ใช้บริ กำรหน่วยงำนเหล่ำนี้ เพื่อยืนยันที่อยูข่ องท่ำน เพื่อช่วยให้บริ ษทั สำมำรถติดต่อไปยังท่ำนได้
กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนนั้นจะดำเนินกำรด้วยควำมปลอดภัยเสมอ
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การปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย : เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ต ำมกฎหมำย สิ ท ธิ หน้ำ ที่ และ/หรื อ
กระบวนกำรทำงกฎหมำยภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กฎหมำย
ที่เกี่ยวกับกำรอุตสำหกรรม รวมถึงวิธีปฏิบตั ิสำหรับกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแก่ลูกค้ำ และ กำร
ปฏิ บ ัติ ต ำมขั้น ตอน และ กฎระเบี ย บทำงปกครอง) และ กฎหมำยนอกเหนื อ จำกประเทศที่ พ ำนัก เพื่ อ
ดำเนินกำรตำมคำขอตรวจสอบจำกส่วนงำนรำชกำร และ หน่วยงำนรัฐ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในกำรคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค (สคบ.) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) และตำมนโยบำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดการข้ อพิพาท : เช่น เพื่อแก้ไขปัญหำข้อพิพำท เพื่อบังคับใช้ตำมสัญญำของบริ ษทั เพื่อก่อตั้ง
ใช้ หรื อ ยกขึ้นต่อสู ้ซ่ ึงสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
การจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพื่อบริ หำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ ระบบ
กำรสื่ อสำรทั้งภำยใน และ ภำยนอก รวมถึง ระบบรักษำควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
ตรวจสอบกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเก็บข้อมูล หรื อ กำรกำหนดสิ ทธิในกำร
เข้ำถึงระบบ
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หมวดที่ 5
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนิติบุคคลสาหรั บพันธมิตรทาง
ธุรกิจ บริษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่ อไปนี้
การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ : เพื่อกำรยืนยันตัวตนของท่ำน และ สถำนะของพันธมิตรทำงธุรกิจ
เพื่อทรำบข้อเท็จจริ ง และ/หรื อ ตรวจสอบภูมิหลัง หรื อ ควำมเสี่ ยงของตัวท่ำน และ พันธมิตรทำงธุ รกิจ
(รวมถึงตรวจสอบกับข้อมูลสำธำรณะ หรื อเอกชน หรื อ หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยของรำชกำร) เพื่อกำร
ประเมินควำมเหมำะสม และ คุณสมบัติของท่ำน พันธมิตรทำงธุ รกิจ และ บุคลำกรเพื่อกำรทำงำนให้แก่
บริ ษทั เพื่อปฏิบตั ิตำมคำร้องขอในกำรออกใบเสนอรำคำ หรื อ เสนอประมูล กำรเจรจำต่อรอง หรื อ กำรทำ
สัญญำกับท่ำน และ/หรื อพันธมิตรทำงธุรกิจ
การจัดการความสั มพันธ์ : เพื่อวำงแผน ดำเนินกำร และ บริ หำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ (เชิงสัญญำ)
กับพันธมิตรทำงธุรกิจ เช่น ทำธุรกรรม สั่งผลิตภัณฑ์ และ บริ กำร กำรชำระเงิน กำรดำเนินกำรด้ำนบัญชี กำร
ตรวจสอบ กำรวำงบิล และ กำรเรี ยกเก็บค่ำใช้จ่ำย รวมถึงกำรสนับสนุนในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
การจัดหาสิ นค้ าและบริการ : เพื่อจัดซื้ อสิ นค้ำ หรื อ บริ กำรจำกพันธมิตรทำงธุรกิจของบริ ษทั เช่น
จัดทำและส่ งใบสั่งซื้อให้ท่ำน หรื อพันธมิตรทำงธุรกิจ ติดต่อท่ำนในกำรจัดหำสิ นค้ำ หรื อ บริ กำร ดำเนินกำร
ชำระเงิน ติดตำมท่ำนในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรื อ ดำเนินกำรตำมนโยบำยของบริ ษทั และ ดำเนินกำรตำม
ข้อกำหนดภำยในของบริ ษทั (รวมถึงกำรสื บสวน กำรแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็ นไปตำมที่กำหนด เป็ นต้น)
การติดต่ อสื่ อสารทางธุรกิจ : เพื่อกำรติดต่อสื่ อสำรทำงธุรกิจกับท่ำน หรื อ พันธมิตรทำงธุรกิจ เช่น
กำรติดต่อกับพันธมิตรทำงธุรกิจเกี่ยวกับโครงกำรของบริ ษทั (เช่น กำรตอบข้อซักถำมหรื อคำร้องขอ)
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หมวดที่ 6
การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อนของท่ าน
บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตำมควำมยินยอมโดยชัด
แจ้งของท่ำน ยกเว้นเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำม หรื อ กำรใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อ กำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ หรื อ ในกรณีที่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำม
ยินยอมโดยชัดแจ้งของท่ำน หรื อ ในกรณี ที่สำมำรถทำได้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย ในกรณี ที่จำเป็ นต้อง
ได้รับควำมยินยอม บริ ษทั จะขอควำมยินยอมจำกท่ำนแยกต่ำงหำกโดยวิธีกำรที่เหมำะสม
สำหรับผลิตภัณฑ์บำงชนิด บริ กำร หรื อกำรทำธุรกรรมทำงธุรกิจ บริ ษทั อำจจำเป็ นต้องประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ในกรณี ที่บริ ษทั จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอมโดยชัด
แจ้งจำกท่ำนในกำรประมวลผลข้อมูลดังกล่ำว บริ ษทั จะให้รำยละเอียดแก่ท่ำนในขณะที่บริ ษทั เก็บข้อมูลและ
ขอควำมยินยอมจำกท่ำน
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หมวดที่ 7
บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านแก่ ใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ ใด
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนแก่ กลุ่มบริ ษทั คัมเวล คอร์ ปอเรชัน่ และพันธมิตรทำง
ธุรกิจของบริ ษทั และผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะคุม้ ครองควำมเป็ นส่ วนตัวของท่ำน โดยกำรจำกัด
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะบุคลำกรที่มีควำมจำเป็ นต้องรู ้ขอ้ มูลดังกล่ำว (Need-to-Know) เท่ำนั้น
บริ ษทั อำจดำเนิ นกำรให้บุคคลภำยนอกดังต่อไปนี้ ซึ่ งอำจอยู่ใน หรื อ นอกประเทศไทย สำมำรถ
เข้ำ ถึ ง ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ ำ น โดยกำรเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่ำนตำม
วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ ได้ โดยท่ำนสำมำรถดูนโยบำยคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบุคคลเหล่ำนี้ เพื่อทรำบรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่ำนี้ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นกำรแยกต่ำงหำก
หน่ วยงานราชการและบุคคลภายนอกซึ่ งเกี่ยวข้ องในการดาเนินการของศาล บริ ษทั อำจเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนแก่หน่ วยงำนรัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล หรื อ หน่วยงำนสำธำรณะอื่นในประเทศ
ไทย และต่ำงประเทศตำมที่จำเป็ น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ กรมบังคับคดี สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กรมกำรปกครอง สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ หรื อ หน่วยงำนบังคับใช้
กฎหมำย และศำล) ตลอดจนบุคคลภำยนอกที่ร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรื อบุคคลภำยนอกอื่นใด
ตำมที่บริ ษทั เชื่อว่ำจำเป็ น หรื อ สมควรเพื่อปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำย เพื่อยกขึ้นต่อสู ้ซ่ ึ งสิ ทธิ หรื อ
สถำนะของบริ ษทั ตลอดจนสิ ทธิอื่นใดของบุคคลภำยนอก หรื อ ควำมปลอดภัยของบุคคล และเพื่อให้บริ ษทั
สำมำรถดำเนินกำรเพื่อแก้ไขเยียวยำ หรื อ จำกัดควำมเสี ยหำยของบริ ษทั ได้
ผู้รับโอนสิ ทธิ และ/หรื อ ภาระหน้ าที่ ในกำรดำเนินกำรตำมปกติ บริ ษทั อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ำนให้แก่บุคคลที่สำมในฐำนะผูร้ ับโอนสิ ทธิของบริ ษทั
ในกรณี ที่มีกำรฟื้ นฟูกิจกำร ควบรวมกิจกำร กำรโอนธุรกิจไม่ว่ำบำงส่ วน หรื อ ทั้งหมด กำรซื้ อขำย
กิจกำรร่ วมค้ำ กำรโอนสิ ทธิ กำรโอน หรื อ จำหน่ำยธุ รกิจ ทรัพย์สิน หรื อ หุ้นบำงส่ วน หรื อ ทั้งหมดของ
บริ ษทั หรื อธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บริ ษทั จะดำเนินกำรตำมสมควร เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบุคคลภำยนอกนั้น
จะปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
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หมวดที่ 8
บริษัทจะจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไว้ เป็ นระยะเวลาหนึ่ง
บริ ษัท จะจัด เก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นตรำบเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้ บ ริ ษัท สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ในกรณี ที่กฎหมำยกำหนด หรื อ อนุญำตให้บริ ษทั เก็บรักษำข้อมูลส่ วน
บุคคลไว้นำนกว่ำนั้นได้ หรื อตรำบเท่ำที่ท่ำนเป็ นลูกค้ำของบริ ษทั และ จัดเก็บไปอีกเป็ นระยะเวลำสิ บปี นับ
จำกสัญญำ หรื อในกรณี ที่ท่ำนเป็ นผูท้ ี่มีควำมประสงค์ที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ หรื อ ใช้บริ กำรของบริ ษทั บริ ษทั จะ
เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเอำไว้เป็ นระยะเวลำไม่เกินสำมปี นับจำกวันที่ท่ำนให้ขอ้ มูลในกำรติดต่อ
กับบริ ษทั ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลจะอยูภ่ ำยใต้บงั คับของนโยบำย และ ระเบียบภำยใน
ของบริ ษทั โดยหำกมีควำมจำเป็ นทำงกฎหมำย หรื อตำมที่จำเป็ น เพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ อำจมีบำง
กรณีที่บริ ษทั ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนกว่ำที่กำหนด (เช่นกรณี ที่เกิดข้อพิพำทขึ้น)
หมวดที่ 9
ผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ และคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ในบำงกรณี ตำมที่กฎหมำยกำหนด บริ ษทั ไม่สำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุ ค คลของผูเ้ ยำว์ คนเสมื อนไร้ ค วำมสำมำรถ และคนไร้ ควำมสำมำรถโดยปรำศจำกควำมยินยอมของ
ผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบำลได้ ดังนั้น หำกท่ำนเป็ นผูท้ ี่มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรื อ คนไร้ควำมสำมำรถ ท่ำนต้องดำเนิ นกำรให้มนั่ ใจว่ำท่ำนได้รับควำมยินยอมจำกผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์
หรื อ ผูอ้ นุบำลแล้ว (ในกรณี ที่ตอ้ งได้รับควำมยินยอม) ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ทรำบว่ำบริ ษทั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูเ้ ยำว์ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผูป้ กครอง หรื อ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้
ควำมสำมำรถ และ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถโดยมิได้รับควำมยินยอมจำกผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบำลโดยไม่ได้
เจตนำ บริ ษ ทั จะลบข้อมู ล ดัง กล่ำ วทันที หรื อประมวลผลเฉพำะในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั สำมำรถอำศัย ฐำนทำง
กฎหมำยอื่นนอกเหนือจำกควำมยินยอมได้
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หมวดที่ 10
สิ ทธิของท่ าน ท่ำนมีสิทธิหลำยประกำรเกี่ยวกับ กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูล
ส่วนบุคคล ภำยใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
การเข้าถึง : ท่ำนมีสิทธิในกำรขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งบริ ษทั มีสิทธิในกำรเก็บค่ำ
ดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม และ เป็ นไปตำมกฎหมำยเพื่อให้คำขอของท่ำนสมบูรณ์)
การแก้ ไข : ท่ำนมีสิทธิ ขอให้มีก ำรดำเนิ นกำรแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไ ม่ถูก ต้อง หรื อ
เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
การร้ องเรียน : ท่ำนมีสิทธิยนื่ คำร้องต่อเจ้ำหน้ำที่ผมู ้ ีอำนำจหำกท่ำนเห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม
ใช้ และ เปิ ดเผยข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ ำนไม่ช อบด้วยกฎหมำย หรื อ ไม่เป็ นไปตำมกฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้บงั คับ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ใคร่ ขอให้ท่ำนโปรดแจ้งให้บริ ษทั ทรำบ
ถึ ง ข้อกัง วลของท่ ำ นเป็ นล ำดับ แรก เพื่ อดำเนิ นกำรแก้ไ ขข้อกัง วลดัง กล่ ำ วก่ อนที่ ท่ ำ นจะติ ดต่ อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
การลบ : ท่ำนมีสิทธิขอให้บริ ษทั ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
นั้นหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลฉบับนี้ หรื อ ในกรณี ที่ไม่มีฐำนทำงกฎหมำยในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ
การคัดค้ าน : ท่ำนมีสิทธิ คดั ค้ำนกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรตลำดโดยตรง
(รวมถึงกำรทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) หรื อ กำรดำเนินกำรอื่นๆ ที่ประมวลผลโดยอำศัยฐำนประโยชน์
ที่ชอบด้วยกฎหมำย
การส่ งส าเนาข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คล : ท่ำนมี สิ ทธิ ขอรั บสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนใน
รู ป แบบที่ ส ำมำรถอ่ ำ น หรื อ ใช้ง ำนโดยทั่ว ไปได้ด้ว ยเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ท ำงำนได้โ ดย
อัตโนมัติ และสำมำรถใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติในบำงกรณี
การระงับ : ท่ำนมีสิทธิขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี และ
การถอนความยินยอม : ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ในกรณี ที่ท่ำนได้ให้ควำม
ยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
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ทั้งนี้ กำรถอนควำมยินยอมจะไม่กระทบต่อควำมชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อำศัยควำมยินยอมของท่ำนที่เคยให้ไว้
ก่อนกำรเพิกถอนนั้น
อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนไม่ให้ควำมยินยอมหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนแก่บริ ษทั หรื อได้เพิกถอน
ควำมยินยอมของท่ ำ นในภำยหลัง บริ ษ ทั อำจไม่ส ำมำรถส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์หรื อให้บ ริ ก ำรทั้ง หมดหรื อ
บำงส่ วนให้แก่ท่ำนได้
กำรขอใช้สิทธิ ของท่ำนตำมที่กำหนดข้ำงต้น อำจมีขอ้ จำกัดสิ ทธิ ตำมกฎหมำย และ ในบำงกรณี
บริ ษทั สำมำรถปฏิเสธคำขอของท่ำน เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และ เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น เป็ น
กรณีที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรื อตำมคำสั่งศำล
หำกท่ำนต้องกำรใช้สิทธิ หรื อ ต้องกำรคำอธิบำยเกี่ยวกับสิ ทธิ ต่ำง ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริ ษทั ได้
ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ "ติดต่อเรำ"
ในกรณี ที่ ท่ ำ นประสงค์จะพู ดคุ ย กับ บริ ษ ทั ผูค้ วบคุมดู แลข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่ำน คือ บริ ษ ทั
คัมเวล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ทั้งนี้ บริ ษทั อำจตรวจสอบหรื อบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ หรื อ
กำรสื่ อสำรอื่นใดที่บริ ษทั มีกบั ท่ำน เพื่อควำมปลอดภัย หรื อ ช่วยบริ ษทั ในกำรตรวจสอบคุณภำพ
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