นโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับลูกค้า / คู่ค่าทางธุรกิ จ
บริ ษทั สหพานิ ช เชียงใหม่ จากัด
บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จากัด (“บริษัท ฯ”) ในฐานะเป็ นผู้ค วบคุมข้อมูลส่วนบุค คลซึ่งจะ
ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ เป็ นลูกค้าหรือคู่คา้ ทางธุรกิจ (“ลูกค้า” “ท่าน”) เล็งเห็น
ถึงความสาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้ ) ในนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย ฯ”) จะอธิบายการเก็บ การใช้ การเปิ ดเผย และ/หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านทีไ่ ด้รบั จากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับข้อมูลดังกล่าว
บริษัท ฯ อาจปรับ ปรุ งนโยบายฉบับนี้ ต ามแต่ ละระยะเวลาเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ แนวปฏิบัติ
กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ บริษัท ฯ จะแจ้งให้ท่ านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการ
ประกาศนโยบาย ฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ฯ โดยบริษทั ฯ จะใช้นโยบาย ฯ
ฉบับล่าสุดสาหรับอ้างอิงวิธกี ารในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1. บทบาทของบริษทั ฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั สหพานิช เชียงใหม่ จากัด เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลทีเ่ ก็บ ใช้ เปิ ดเผย และโอนไปยังพันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษทั สหพานิช เชียงใหม่ จากัด เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มี
สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 62 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินกิจการเพื่อการจัดจาหน่ายสินค้าประเภท รถจักรยานยนต์
และเครื่องใช้ไฟฟ้ า รวมถึงการให้บริการหลังการจาหน่ าย เช่น การติดตัง้ การซ่อมแซม การให้สิทธิ
ประโยชน์พเิ ศษ และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุค คล เพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและบุคคลทัวไป
่
2. วิ ธีการติ ดต่อ
หากท่านต้องการสอบถามเพิม่ เติมหรือต้องการใช้สทิ ธิของท่านตามนโยบาย ฯ นี้ ท่านสามารถ
ติดต่อบริษทั ฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
➢ E – mail address : PDPA@sahapanich.com
➢ จดหมาย : 62 ถนนโชตนา ต าบลช้ างเผือก อ าเภอเมืองเชีย งใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50300
3. คาจากัดความ
3.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกีย่ วกับบุคคล ซึง่ ทาให้สามารถระบุตวั บุคคล
นัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ

1

3.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งลูกค้ายินยอมส่งมอบข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของตนให้ แ ก่ บ ริษั ท ฯ เพื่อ ให้ บ ริษั ท ฯ สามารถเก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องได้
3.3 “พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ” หมายถึ ง บริษั ท ซึ่ ง เป็ น คู่ ค้ า ทางธุ ร กิ จ ของบริษั ท สหพานิ ช
เชียงใหม่ จากัด และให้หมายความรวมถึงตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษทั ฯ ด้วย
รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั สหพานิช เชียงใหม่ จากัด ได้แก่
1) บริษทั นิยมพานิช จากัด
2) บริษทั นิยมพานิช ลาปาง จากัด
3) บริษทั แมทริกซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
4) บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จากัด
5) บริษทั โตโยต้า ล้านนา จากัด
6) บริษทั นอร์ทเวฟ จากัด
7) บริษทั แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จากัด
8) บริษทั มิตรสินด่วน จากัด
9) บริษทั เงินตามใจ เชียงใหม่ จากัด
10) บริษทั เงินตามใจ ลาพูน จากัด
11) บริษทั เงินตามใจ ลาปาง จากัด
12) บริษทั เงินตามใจ เชียงราย จากัด
13) บริษทั เงินตามใจ พะเยา จากัด
14) บริษทั เงินตามใจ แม่ฮ่องสอน จากัด
3.4 “เทคโนโลยีที่ใช้ สาหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ แ ละกลุ่ม ข่าย” หมายถึง
มาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ นามาใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทีอ่ ยู่
ในระบบของบริษทั ฯ เพื่อให้มคี วามปลอดภัย โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในกลุ่มข่ายทีม่ ี
ความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจานวนจากัดเท่านัน้
3.5 “ท่ าน / ลูกค้า” หมายถึง ผู้ซ้ือหรือผู้ได้รบั บริการจากบริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จากัด
หรือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รบั การเสนอหรือการชักชวนจากบริษัท ฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อให้ซ้อื สินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมไปถึงผู้ใช้สนิ ค้าหรือผูไ้ ด้รบั บริการจากบริษัท ฯ หรือ
พันธมิตรทางธุรกิจแม้มไิ ด้เป็ นผูเ้ สียค่าตอบแทนก็ตาม
4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ฯ และ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ที ่านต้องการจากบริษทั ฯ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านทีบ่ ริษัท ฯ อาจเก็บรวม
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รวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนไปยังพันธมิต รทางธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด เพียงข้อมูล ส่วนบุ ค คล
ประเภทดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตาแหน่ ง
งาน ที่ทางาน ตาแหน่ ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ (เช่น) เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
ข้อมูลใบอนุ ญาตขับขีร่ ถยนต์ เป็ นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจาตัวอื่น ๆ
(ข) รายละเอี ยดที่ใช้ ติดต่ อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูล
ตาแหน่ งที่ตงั ้ ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่น ๆ จากเว็บไซต์กลุ่มข่าย
สังคมออนไลน์
(ค) รายละเอียดสิ นค้า เช่น หมายเลขประจารถจักรยานยนต์ หมายเลขป้ ายทะเบียน
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขประจาโครง หมายเลขตัวถังรถ เป็ นต้น
รวมไปถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าอื่น ๆ
(ง) รายละเอี ย ดทางการเงิ น เช่ น เลขที่ส ัญ ญา ข้อ มู ล บัต รเครดิต และบัต รเดบิ ต
หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญ ชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย และ
ข้อมูลด้านการเงินอื่น ๆ
(จ) รายละเอี ยดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชาระเงิน วันที่ และ/หรือ เวลาที่ชาระ
เงิน จานวนเงินที่ชาระ วิธกี ารชาระ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงิน คืน การลงทะเบียน ดอกเบี้ย เงิน
ดาวน์ ค่างวดและจานวนงวด วัน ที่และสถานที่ซ้ือผลิตภัณ ฑ์หรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลารับมอบ
สินค้า แบบฟอร์มคาขอสินเชื่อ ใบจองซื้อ ใบตอบรับ ลายมือชื่อผูร้ บั ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม
ประวัติธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื่น ๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ ท่ที ่านซื้อหรือทานิติ
กรรม
(ฉ) รายละเอี ย ดด้านการตลาดและการสื่ อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับ
ข้อมูล ทางการตลาดจากบริษัท ฯ ตัวแทน ผู้ให้บริก ารของบริษัท ฯ บริษัทคู่ ค้า และตัวเลือกในการ
ติดต่อสื่อสารของท่าน
4.2 หากท่ า นให้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลอื่ น เช่ น ชื่อ นามสกุ ล รายละเอี ย ดที่อ ยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับการติดต่อ ฉุกเฉินแก่บริษทั ฯ หรือสมาชิกครอบครัวทีใ่ ช้สนิ ค้าของท่าน ท่าน
ต้อ งตรวจสอบให้แน่ ใจว่าท่ า นมีอ านาจที่จ ะกระท าได้แ ละบริษัท ฯ ได้รบั อนุ ญ าตอย่ างถู กต้อ งตาม
กฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านัน้ ตามนโยบาย ฯ นี้ โปรดให้นโยบาย ฯ นี้แก่บุค คล
เหล่านัน้ เพื่อให้รบั ทราบ และ/หรือ ขอความยินยอม (หรือใช้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ เป็ นข้อยกเว้นความ
ยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษทั ฯ ตามนโยบาย ฯ นี้
ท่านจะต้องทาการตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดที่ให้ไว้เป็ นข้อมูลที่ค รบถ้วน
ถูกต้อง และเป็ นจริง
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5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิ เศษ
ในบางกรณี การเสนอขายผลิตภัณ ฑ์หรือบริการของบริษัท ฯ ตลอดจนการด าเนิ นการตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ บริษัท ฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหวเป็ นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความ
พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็ นต้น ซึง่ ในกรณีเช่น ว่าบริษัท ฯ จะขอ
ความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามอ่อนไหวเป็ นพิเศษนัน้ บริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่ านทราบโดยชัดแจ้งเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการนัน้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวเป็ นพิเศษ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมตาม
กฎหมาย
6. วิ ธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ อาจได้รบั และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ดังนี้
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท ฯ : ท่านอาจให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่
บริษั ท ฯ โดยตรง มัก จะมีข้ึน เมื่อท่ านติด ต่ อ บริษั ท ฯ เมื่อต้ องการสอบถามข้อ มู ล กรอกข้อ มู ล ใน
แบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อการรับหรือขอทราบข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากบริษัท ฯ หรือเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายัง
บริษทั ฯ
(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษทั ฯ อาจ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้น
ของท่าน ซึง่ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ดั เก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีค่ ล้ายกัน
(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จากบุคคลภายนอก : บางครัง้ บริษัท ฯ จะได้รบั ข้อมูล
ส่วนบุค คลเกี่ยวกับท่ านจากพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ ายสินค้าของบริษัท ฯ ผู้ให้บริการของ
บริษัท ฯ หรือบริษัทคู่ค้า โดยที่บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านัน้ ได้รบั อนุ ญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้แก่บริษทั ฯ ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรือ
ซึง่ ท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลไว้กบั บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
7. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ด เผยข้อมู ลส่วนบุค คลเพื่อวัตถุป ระสงค์ต่อไปนี้ (เรีย ก
รวมกันว่า "วัตถุประสงค์")
(ก) เพื่อจัดหาผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การให้แก่ท่าน : เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้
สินเชื่อ การเข้าทาสัญญาและปฏิบตั หิ น้าที่ของบริษัท ฯ ตามวัตถุประสงค์ สัญญา หรือข้อผูกพันใด ๆ ก็
ตามที่บริษัท ฯ มีร่วมกับท่าน บริการที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน
และการยกเลิกนิตกิ รรม การรับประกันผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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ประกันภัย การให้บริการหลังการขาย การให้สทิ ธิประโยชน์ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ตามทีบ่ ริษทั ฯ
พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ายสินค้า มีฐานะเป็ นผูใ้ ห้บริการหรือได้รบั การร้องขอจากท่าน เป็ นต้น
(ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน : เพื่อดาเนินการตรวจสอบและยืนยันตัว
ของท่าน ในการทานิตกิ รรมและเข้ารับบริการต่าง ๆ จากบริษทั ฯ
(ค) เพื่ อ ปรับ ปรุง การด าเนิ นธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร : เพื่ อ การประเมิ น
วิเคราะห์ จัด การ ปรับ ปรุง วางแผน ท าแบบส ารวจและวิเคราะห์ เชิง สถิ ติ เพื่อ น าไปพัฒ นาระบบ
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัท ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น
ความพึงพอใจเกี่ย วกับ สินค้า ความพึงพอใจเกี่ยวกับการขายสิน ค้า หรือการให้บ ริก าร เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในเรื่องสินค้า สื่อดิจทิ ลั และแคมเปญทางการตลาดของบริษัท ฯ รูปแบบและกระแสความ
นิยมด้านการบริโภค พฤติกรรม เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของท่านใน
สินค้าหรือการบริการของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ หรือเพื่อทราบถึงปั ญหาและวิธกี ารแก้ไข หรือ
เพื่อการฝึ กอบรมพนักงาน และการประเมิน ผลงานของพนักงาน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และ
บริการ
(ง) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กบั ท่าน : เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการทีท่ ่านได้รบั จากบริษัท ฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ ายสินค้าของบริษทั ฯ หรือจาก
บริษัทคู่ค้าของบริษัท ฯ เพื่อแจ้งเตือนท่านรวมไปถึงแจ้ง เตือนการต่ออายุทะเบียนรถหรือประกัน เพื่อ
ประมวลผลและอัพเดตข้อมูลของท่านในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท ฯ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าของบริษัท ฯ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้สนิ ค้าและบริการ เพื่อการดาเนินการให้
ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟั งความคิดเห็น หรือการตอบข้อซักถามทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าและบริการ
ของบริษทั ฯ
(จ) การตลาดและการสื่อสาร : เพื่อการแจ้งข้อมู ลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การ
สื่อสาร และการส่งเสริม การขายผลิต ภัณ ฑ์หรือ การให้บ ริก ารของบริษัท ฯ หรือ พัน ธมิต รทางธุรกิจ
ตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษทั ฯ เพื่อส่งจดหมายเชิญให้ท่านร่วมงานกิจกรรมของบริษัท ฯ ผ่านช่อง
ทางการติดต่อของบริษทั ฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษทั ฯ ได้แก่ เว็บไซต์
อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ SMS MMS หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็ นต้น
(ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ : เพื่อดูแลจัด การการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ การจัด การระบบการสื่อ สาร การรัก ษาและตรวจสอบความปลอดภัย ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน
บริษทั ฯ
(ช) การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย : เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คาสัง่
ข้อกาหนดและหน้าทีต่ ามกฎหมายของบริษทั ฯ
(ซ) ความเสี่ยง : เพื่อการจัดการความเสี่ยงตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินความ
เสีย่ ง
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(ฌ) การปกป้ องผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ : เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ด้า นความมัน่ คง
ปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และบันทึกวิดทิ ศั น์ เพื่อใช้สทิ ธิของบริษัท ฯ และปกป้ องผลประโยชน์ของ
บริษัท ฯ เมื่อจาเป็ นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้ องกัน และตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน เพื่อจัดการและป้ องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้ องกันการกระทาผิดภายใน
สถานทีห่ รือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ
(ญ) การตรวจจับการทุจริต : เพื่อพิสจู น์ตวั ตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และป้ องกัน การทุจริต ) รวมถึงการทาการตรวจสอบและบันทึกเป็ นการภายใน การจัดการทรัพ ย์สิน
ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบและการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ
(ฎ) ธุรกรรมองค์กร : ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้ นฟูกิจการ
หรือกรณีอ่นื ทีค่ ล้ายกัน บริษทั ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลของท่านให้กบั บุคคลทีส่ ามหนึ่งฝ่ ายหรือมากกว่า
ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินการดังกล่าว
(ฏ) ชีวิต : เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
7.2 บริษั ท ฯ เก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรือ โอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นภายใต้
หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
(ก) เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่บริษทั ฯ อยู่ภายใต้บงั คับ
(ข) เพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญาที่ท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็ นตัว แทน เป็ นคู่สญ
ั ญากับบริษัท
ฯ หรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญานัน้
(ค) เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบตามกฎหมายของบริษั ท ฯ และของ
บุคคลภายนอก
(ง) เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการ
ใช้สทิ ธิของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
(ฉ) ในกรณีท่จี าเป็ นต้องอาศัย ความยินยอมจากท่านสาหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลของท่าน บริษัท ฯ จะขอความยินยอม
จากท่านก่อนการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
7.3 ในกรณีท่บี ริษัท ฯ อาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดาเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ขา้ งต้น บริษทั ฯ จะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิม่ เติม โดยจะระบุถึงข้อมูลทีใ่ ช้เกีย่ วกับ
การดาเนินการดังกล่าวและจะดาเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีท่ตี อ้ งได้รบั ความยินยอม
จากท่าน
7.4 ในกรณีท่บี ริษัท ฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือ่ เข้าทาสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้
ข้อ มูล ส่ว นบุค คลแก่ บ ริษัท ฯ เมื่อมีก ารร้อ งขอ บริษัท ฯ อาจไม่ ส ามารถปฏิบัติต ามวัต ถุป ระสงค์ท่ี
เกีย่ วข้องข้างต้นได้
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8. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 บริษัท ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึง่ เก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วน
บุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านัน้ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารทีบ่ ุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บ
รวบรวม ใช้ห รือเปิ ดเผยข้อมู ลส่วนบุค คลของท่านได้ ซึ่ งท่ านเองก็ตกอยู่ภ ายใต้นโยบายความเป็ น
ส่วนตัวเหล่านัน้ แยกต่างหากด้วยเช่นกัน
8.2 บริษัท ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุค คลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ ให้แก่บุค คลที่สาม
ดังต่อไปนี้
(ก) พันธมิ ต รทางธุรกิ จ : เนื่องจากบริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จากัด มีบริษัท คู่ค้า
ทางธุรกิจที่สาคัญ ซึง่ ร่วมมือกันในการให้บริการลูกค้าและให้บริการระบบต่าง ๆ บริษัท ฯ อาจมีความ
จาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ หรืออนุ ญาตให้พนั ธมิตรทางธุรกิจ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ขา้ งต้น
(ข) ตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้า : บริษัท ฯ อาจแบ่งปั นและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่า น
จากตัวแทนจาหน่ายสินค้าทีอ่ ยู่ใกล้ท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน
(ค) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกาหนด : ในบางกรณีบริษัท ฯ อาจต้องเปิ ดเผย
หรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่า นเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
ตามหน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีท่ี
บริษทั ฯ เชื่อว่าจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการ
ปกป้ องสิทธิของบริษัท ฯ สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุ ค คล หรือเพื่อตรวจสอบ
ป้ องกัน หรือจัดการเกีย่ วกับปั ญหาการทุจริต หรือด้านความมันคงหรื
่
อความปลอดภัย
(ง) ที่ ป รึ ก ษา : ซึ่ ง รวมถึง ทนายความ เจ้ า หน้ า ที่เทคนิ ค และผู้ ต รวจสอบบัญ ชีท่ี
ช่วยเหลือในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ และใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สทิ ธิเรียกร้อง
ในทางกฎหมาย
(จ) ผู้รบั โอนสิ ทธิ หน้ าที่ : ในกรณีของการฟื้ นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอน
ธุรกิจไม่ว่าทัง้ หมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดาเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการ
จาหน่วยส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดของธุรกิจ ทรัพย์สนิ หรือหุน้ หรือธุรกรรมอื่นทีค่ ล้ายกัน
8.3 บริษัท ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีท่กี ฎหมาย
กาหนดหรืออนุ ญาต ดัง นัน้ หากกฎหมายกาหนดว่าต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษัท ฯ จะขอ
ความยินยอมจากท่านก่อน
9. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.1 เนื่องจากบริษทั ฯ มีบริษทั ซึ่งเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนจาหน่ ายสินค้าหลายบริษัท
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8. จึงอาจมีการโอนหรือส่งต่ อข้ อมู ลส่วนบุ ค คลของท่ านระหว่างกัน เพื่อการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริษัท ฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึง

7

บริการของบริษัท ฯ เพื่อให้การดูแลลูกค้า เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ เพื่อการพัฒ นา
เนื้อหา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ทีร่ ะบุในนโยบาย ฯ นี้
9.2 เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนจาหน่ ายสินค้า
บริษัท ฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงบริษัท ฯ จะปฏิบตั ติ าม
มาตรการความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านในระดับทีเ่ พียงพอ และ
บริษทั ฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผูร้ บั โอนข้อมูลจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
มาตรฐานการคุม้ ครองทีเ่ ทียบเท่ากับการคุม้ ครองของบริษทั ฯ
10. วิ ธีการป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การปกป้ องความเป็ นส่วนตัวของท่านถือเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ สาหรับบริษัท ฯ โดยบริษทั ฯ มี
นโยบายและกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูล และบริษทั ฯ จากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านให้กบั เฉพาะบุคคลที่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลของท่านในการจัดหาผลิตภัณฑ์และเพื่อการ
ให้บริการของบริษัท ฯ เช่น พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ฯ ซึ่งบุคคลที่บริษัท ฯ อนุ ญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน้ จะต้องยึดมันและท
่
าการปกป้ องตลอดจนและรักษาความลับของข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว บริษัท ฯ มีมาตรการการป้ องกันทัง้ ทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เ ป็ นไป
ตามมาตรฐานการกากับดูแล ทีบ่ งั คับใช้เพื่อปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในกรณีทบ่ี ริษัท ฯ มีการเข้าทาสัญญากับบุคคลทีส่ าม บริษทั ฯ จะกาหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับที่เหมาะสม ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อมู ลส่วน
บุคคลของท่านจะได้รบั ความปลอดภัย โดยนาเทคโนโลยีทใ่ี ช้สาหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์
และกลุ่มข่ายมาประยุกต์ใช้
11. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
11.1 บริษั ท ฯ จะเก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ นระยะเวลาเท่ า ที่จ าเป็ น เพื่ อ ด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในนโยบายนี้ และตามหน้าที่ของบริษทั ฯ ภายใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่มคี วามจาเป็ น หรือไม่มกี ฎหมายให้สามารถเก็บได้อกี ต่อไป บริษัท ฯ จะลบหรือ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบ
11.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล ในกรณีท่จี ะนาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ เช่น เพื่องานใดงานหนึ่งเป็ นการ
เฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร บริษทั ฯ อาจลบหรือทาลาย
ข้อมูลนัน้ หลังสิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว
11.3 ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะให้บริษทั ฯ ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถ
ระบุตวั ท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่บริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
ตามกฎหมายกาหนด
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12. นโยบายความเป็ นส่วนตัวของผู้เยาว์
ผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ไม่ได้มเี ป้ าหมายหรือเจตนาทีจ่ ะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากผูเ้ ยาว์ทอ่ี ายุต่ากว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หาก
ท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถซึง่ ต้องการจะติดต่อดาเนินการ
กับบริษัท ฯ ท่านต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกาหนด ผู้พทิ กั ษ์ตามกฎหมาย
หรือผูอ้ นุบาลก่อนทีจ่ ะติดต่อบริษทั ฯ หรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั ฯ
13. สิ ทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสทิ ธิต่อไปนี้เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีอ่ ยู่ในความครอบครองของบริษทั ฯ หาก
ท่านประสงค์จะขอใช้สทิ ธิ ท่านสามารถติดต่อบริษทั ฯ ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ “วิธกี ารติดต่อบริษัท
ฯ” (ข้อ 2.) ข้างต้น
13.1 สิ ทธิ ในการเข้าถึง
ท่านอาจขอเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านให้ไว้แก่ บริษทั ฯ ได้ เว้น
แต่ เป็ นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคาสังศาล
่
หรือ การเข้าถึงหรือ ขอทราบรายละเอียดนัน้ จะส่งผล
กระทบทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ ่นื
13.2 สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้อง
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมู ลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่วนบุค คลเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความ
ครอบครองของบริษทั ฯ นัน้ ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
13.3 สิ ทธิ ในการขอให้ลบหรือทาลายข้อมูล
ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษัท ฯ ลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั ท่านได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมหรือใช้อกี ต่อไป
(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้บริษัท ฯ ทาการเก็บรักษา ใช้
และเปิ ดเผย และบริษัท ฯ ได้ทาการตรวจสอบแล้ว ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่บริษัท ฯ จะสามารถเก็บ
รวบรวมหรือใช้อกี ต่อไป
(ค) ข้อมูลส่วนบุ คคลที่ท่านได้ทาการคัดค้านมิให้บริษัท ฯ ทาเก็บรวบรวมหรือใช้อีก
ต่อไป และบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิเสธคาขอคัดค้านโดยอาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับ
(ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาดแบบตรง
(จ) ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ท่านมีสทิ ธิขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ ขา้ งต้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม
กฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มีความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบั ติตามสัญญา
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หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ติ าม ใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือยกขึน้ ต่อสูข้ อ้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์อ่นื ทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
13.4 สิ ทธิ ในการจากัดการใช้
ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) ท่ านได้ข อให้ บ ริษั ท ฯ แก้ไ ขข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลของท่ านให้ ถู ก ต้อ ง เป็ น ปั จ จุบัน
สมบูรณ์ และบริษทั ฯ อยู่ในขัน้ ตอนการตรวจสอบคาขอของท่าน
(ข) ท่านได้ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลที่บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยมิ
ชอบ แทนการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
(ค) บริษัท ฯ หมดความจาเป็ นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความจาเป็ นต้องขอให้บริษทั ฯ เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้อ งตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สทิ ธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของท่าน
(ง) ท่านได้คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย
หรืออ้างประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อานาจรัฐ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และบริษทั ฯ อยู่
ในขัน้ ตอนการตรวจสอบคาขอของท่าน
(จ) ท่านได้คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย
หรืออ้างการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และบริษัท ฯ อยู่ในขัน้ ตอน
การตรวจสอบคาขอของท่าน
13.5 สิ ทธิ ในการคัดค้าน
ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) เป็ น การดาเนิน การเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ หรือของ
บุคคลอื่น
(ข) เป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่
บริษทั ฯ
(ค) กรณี ท่ีบ ริษั ท ฯ เก็ บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
(ง) เป็ น การด าเนิ น การเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์เกี่ย วกับ การศึก ษาวิจ ัย ทางวิท ยาศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ หรือสถิติ (หากมี)
หากท่านใช้สทิ ธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่า นมี
สิทธิแจ้งความประสงค์ว่าจะให้บริษทั ฯ ลบหรือจากัดการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพิม่ เติมได้
13.6 สิ ทธิ ในการโอนย้าย
ท่านมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้ บริษัท ฯ ส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์โดยวิธกี ารอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอ
โอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้ภายใต้ขอ้ จากัดของวิธกี ารของบริษทั ฯ
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13.7 สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยินยอม
ท่านมีสทิ ธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยได้ หากเป็ นกรณีทท่ี ่านได้เคย
ให้ค วามยินยอมไว้กบั บริษัท ฯ เว้นแต่มขี อ้ จากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ตามสัญญาของบริษทั ฯ ที่เป็ นประโยชน์แก่ท่าน ทัง้ นี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่
ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
13.8 สิ ทธิ ในการร้องเรียน
ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีท่ี
พบว่าบริษัท ฯ ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางการติด ต่อ
ของบริษทั ฯ และท่านอาจร้องเรียนกรณีดงั กล่าวไปยังคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
บริษทั ฯ จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิ บ) วันหลังจากทีท่ ่านมีคาขอดังกล่าวมาถึง
บริษัท ฯ และเท่าทีก่ ฎหมายและกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับอนุญาต บริษัท ฯ อาจมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
สมเหตุสมผล สาหรับการดาเนินการเกีย่ วกับคาขอใช้สทิ ธิข้างต้น
อย่างไรก็ดี บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบตั ติ ามคาขอใช้สทิ ธิของท่านได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่
กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ หากบริษัท ฯ ไม่สามารถดาเนิ นการตามคาขอของท่านได้ บริษัท ฯ จะทาการ
บันทึกการปฏิเสธคาขอพร้อมด้วยเหตุผลไว้
14. ผลที่เกิ ดขึ้นภายหลังการใช้สิทธิ ตามข้อ 13.
หากท่านขอให้ บริษัท ฯ ลบ ทาลาย หรือท าให้ ข้อ มูล ส่วนบุค คลของท่ านอยู่ ในรูป แบบที่ไม่
สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือกรณีการถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้
ตามข้อ 13. อาจส่งผลกระทบต่อ
14.1 กรณีการปฏิบตั ติ ามสัญญา เช่น สัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข สัญญากู้ยมื เงิน หรือสัญญา
ค้าประกัน ทัง้ นี้ท่านประสงค์จะใช้สทิ ธิตามข้อ 13. ท่านต้องดาเนินการชาระเงินค่าสินค้าตามสัญญาซื้อ
ขายแบบมีเงื่อนไข หรือสัญญากูย้ มื เงินให้เสร็จสิน้
14.2 กรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ จึงอาจทาให้บริษัท
ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้บริการในบางส่วนทีจ่ าเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามข้อ 7. ได้
15. เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ฯ ได้แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการดาเนินการที่เกีย่ วกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ ของบริษัท ฯ รวมทัง้ ประสานงานและให้ความ
ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้
ทีอ่ ยู่สานักงาน: บริษทั สหพานิช เชียงใหม่ จากัด เลขที่ 62 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ระบุผรู้ บั เป็ น Data Protection Team
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E – mail : PDPA@sahapanich.com
16. ช่องทางติ ดต่อหน่ วยงานผู้มีอานาจ
หากท่านต้องการรายงานเรื่องร้องเรียน หรือหากท่านรู้สกึ ว่าบริษทั ฯ ไม่ตอบข้อกังวลของท่าน
ในลักษณะที่น่าพึงพอใจ ท่านมีสทิ ธิท่จี ะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษั ท ฯ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตามขัน้ ตอนที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
นโยบาย ฯ นี้ มีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 เป็ นต้นไป
บริษทั สหพานิ ช เชียงใหม่ จากัด
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