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นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับพนัธมติรทางธุรกจิ 
Business Partner Privacy Policy 

 
บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั ("บริษัท" หรือ "PTTRM") ให้ความส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านซ่ึงเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับพนัธมิตรทางธุรกิจฉบบัน้ี         
("นโยบายความเป็นส่วนตัว") อธิบายวิธีการท่ีบริษทั เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร 
บุคคลผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ กรรมการ ผูถื้อหุน้ ของพนัธมิตรทางธุรกิจและผูติ้ดต่ออ่ืน ๆ  ของพนัธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกนั
ว่า "ท่าน") และแจ้งให้ท่านทราบเก่ียวกับสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้ งน้ี พนัธมิตรทางธุรกิจ 
ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("พันธมิตรทางธุรกิจ") รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ลูกคา้บุคคลธรรมดา ลูกคา้องคก์ร/ 
นิติบุคคล ผูจ้ดัจ าหน่าย และพนัธมิตรทางธุรกิจ  

บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เน่ืองจากบริษทัมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
ท่านในปัจจุบนั หรืออาจมีความสัมพนัธ์กับท่านเพ่ือธุรกิจในอนาคต หรือเน่ืองจากบริษทัมีความสัมพนัธ์กับพนัธมิตร 
ทางธุรกิจท่ีท่านท างานให ้ด าเนินการแทน หรือเป็นตวัแทน เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัท่ีจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ
แก่บริษทั หรือท่ีบริษทัติดต่อส่ือสารดว้ยในทางธุรกิจซ่ึงอาจเก่ียวพนัถึงท่าน 
 
1. บริษัทเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ เก่ียวกบัท่านท่ีสามารถระบุตวัตนท่านได ้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
(ทั้งน้ี ไม่รวมถึงขอ้มูลของบุคคลท่ีถึงแก่กรรมไปแลว้) โดยบริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุดา้นล่าง 
 
 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-นามสกุล ค าน าหนา้ อาย ุเพศ รูปถ่าย วิดิโอ ขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด พิกดัทาง
ภูมิศาสตร์ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานภาพการสมรส ขอ้มูลสถานภาพทางการเงิน (เช่น ขอ้มูลหนงัสือรับรองฐานะทาง
การเงิน ขอ้มูลเครดิต แหล่งท่ีมาของเงินได ้สินทรัพยถ์าวร และหน้ีสิน) ขอ้มูลดา้นการศึกษาและการท างาน (เช่น ต าแหน่ง
งาน แผนก อาชีพ ขอ้มูลใบสมคัรงาน บริษทัท่ีท่านท างานใหห้รือจา้งงานท่าน ขอ้มูลการอบรม รายไดแ้ละเงินเดือน) ขอ้มูล
จากเอกสารราชการ (เช่น หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร หมายเลข
ใบขบัข่ี หมายเลขทะเบียนบา้น) ขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนต์ (เช่น หมายเลขตวัถงัหรือหมายเลขทะเบียนรถยนต์) ลายมือช่ือ 
(รวมถึงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์)  ข้อมูลรหัสประจ าตัวคู่ค้า  (รวมถึง ประเภทคู่ค้า)  ข้อมูลบัญชีธนาคารและ 
การช าระเงิน (เช่น ช่ือเจา้ของบญัชี ธนาคารท่ีเปิดบญัชี ประเภทบญัชี และหมายเลขบญัชีธนาคาร ช่ือบญัชีผูรั้บประโยชน์ 
วนัท่ีช าระเงิน วิธีการช าระเงิน สกุลเงินท่ีช าระ และบญัชีท่ีท าการช าระเงิน รายละเอียดการโอนเงินใน/นอกประเทศไทย) 
และข้อมูลระบุตัวบุคคลอ่ืน (เช่น ข้อมูลบัญชีผูใ้ช้ไลน์) ข้อมูลท่ีดินท่ีท่านเป็นเจ้าของ (เช่น หมายเลขหนังสือส าคญั 
แสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) 
 ข้อมูลที่อยู่ตดิต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู ่ท่ีอยูอี่เมล และขอ้มูลอ่ืน ๆ  
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 ข้อมูลอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น ขอ้มูลท่ีท่านให้แก่บริษทัตามท่ี
ปรากฎในสัญญา แบบฟอร์ม หรือแบบส ารวจ) ขอ้มูลทางธุรกรรมท่ีท่านท ากบับริษทั (เช่น เม่ือท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ี หรือ
สญัญาใหบ้ริการขนส่งสินคา้) บนัทึกขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
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 ข้อมูลของบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น  ขอ้มูลท่ีระบุตวัตนคู่สมรสหรือบุตรของท่าน ขอ้มูลพนักงานของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน ขอ้มูลสถานีบริการ (เช่น รหสัและช่ือของสถานีบริการ เป็นตน้) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลการจดจ า
ใบหนา้ และ ลายน้ิวมือ) ขอ้มูลสุขภาพหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจ และประวติัอาชญากรรม ทั้งน้ี รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีละเอียดอ่อนจากบตัรประจ าตวัประชาชน (เช่น เช้ือชาติ และ ศาสนา) 
 
2. บริษัทเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 
 บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายๆช่องทางซ่ึงรวมถึงช่องทางดงัต่อไปน้ี 

 จากท่านโดยตรง (เช่น เม่ือท่านท าธุรกิจกบับริษทั หรือลงนามในสญัญาหรือกรอกแบบฟอร์มเม่ือท่านมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับริษทั รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษทั ผ่านเวบ็ไซตข์อง
บริษัทหรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อส่ือสารทางอีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถาม 
นามบตัร ไปรษณีย ์ระหวา่งการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือเม่ือบริษทัไปพบท่าน) 

 จากพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีท่านท างานให ้ด าเนินการแทน หรือเป็นตวัแทน 
 จากบริษทัในกลุ่มและบริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท. น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทใน

กลุ่ม OR") หรือบุคคลภายนอก เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจรายอ่ืน ๆ ของบริษทั 
 จากแหล่งขอ้มูลในระบบ ระบบไดรฟ์กลาง/ฐานขอ้มูลกลางของบริษทัหรือระบบซอฟทแ์วร์ขนส่ง และ/

หรือ ไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 

3. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 
 บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบั
ท่าน โดยอาศยัฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ฐานการปฏิบติัตามสัญญา ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย ฐานความยินยอม 
หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด แล้วแต่กรณี ทั้ ง น้ี   
เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อส่ือสารกับพนัธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกับสินคา้ บริการ และ
โครงการต่าง ๆ ของบริษทั หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ (เช่น การติดต่อส่ือสารผ่านการส่งเอกสาร การตอบ
ค าถาม การตอบกลบัค าขอหรือการรายงานความคืบหนา้การด าเนินการ) 

 การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพนัธมิตร 
ทางธุรกิจ  การยนืยนัตวัตนของท่านและสถานะการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบสถานะกิจการ 
หรือการตรวจสอบประวติัในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือการประเมินความเส่ียงส าหรับท่านและพนัธมิตร 
ทางธุรกิจ (รวมถึงการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย และ/หรือ 
จากบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของบริษทั) การออกค าขอเสนอราคาและประมูลราคา การเขา้ท าสัญญากบัท่าน
หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ การประเมินการบริหารงานของท่านและพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 การจัดการข้อมูลของพนัธมติรทางธุรกิจ เช่น การสร้างบญัชีพนัธมิตรทางธุรกิจ การบนัทึกขอ้มูลลงใน
ระบบ การรักษาและการปรับปรุงรายการ/สารบบของพนัธมิตรทางธุรกิจ (ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน) การเก็บและบริหารจดัการสญัญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีช่ือของท่านอยู ่
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 การบริหารจัดการความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การด าเนินการ และการบริหารจดัการความสัมพนัธ์
และสิทธิทางสัญญากบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น การพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอ านาจใหพ้นัธมิตร
ทางธุรกิจส าหรับการท าธุรกรรมต่าง ๆ หรือการสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการ การประมวลผลการช าระเงิน  
การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี การตรวจสอบบัญชี การออกใบเรียกเก็บเงิน และการเก็บเงิน  
การจดัการใหมี้การขนส่งและจดัส่ง การใหบ้ริการสนบัสนุน 

 การวิเคราะห์ธุรกิจและการปรับปรุงธุรกิจ เช่น การท าวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมิน การส ารวจ 
และการท ารายงานเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัและผลการด าเนินงานของท่านหรือของพนัธมิตร
ทางธุรกิจ การพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดและสินคา้และบริการ 

 ระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝ่ายช่วยเหลือ บริหารจัดการการเขา้ถึงระบบใด ๆ ท่ีบริษทัได้มอบสิทธิในการเขา้ถึงให้แก่ท่าน  
การลบบญัชีท่ีไม่มีการใชง้าน การใชม้าตรการควบคุมทางธุรกิจเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได ้ และ
เพ่ือให้บริษทัสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัและเพื่อรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบของบริษัทท าการพัฒนา ปรับใช้ ด าเนินการ และดูแลรักษาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 การตรวจสอบดูแลระบบและความมัน่คงปลอดภัย เช่น การยืนยนัตวัตนและการควบคุมการเขา้ถึงตามท่ี
เ ก่ียวข้อง การตรวจสอบดูแลระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงการจดัการความเส่ียงและ
การป้องกนัการฉอ้โกง การรายงานอุบติัเหตุ 

 การจัดการกับข้อพิพาท เช่น การยติุขอ้พิพาท การบงัคบัใชส้ัญญา การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
การก่อตั้ง การใช ้หรือการยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการมอบอ านาจ 

 การบริหารจดัการและการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร รวมถึง การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์
ภายในองค์กร และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การจดัซ้ือ 
จดัจา้ง การเบิกจ่ายเงิน การจดัการภายใน การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การส่งหรือจดัการ
เอกสาร การประมวลผลขอ้มูล การควบคุม หรือการจดัการความเส่ียง การวิเคราะห์และการวางแผน  
ทางสถิติและแนวโนม้ต่าง ๆ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงหรือเก่ียวขอ้งกนั 

 การปฏิบัตติามนโยบายภายในและกฎหมายทีใ่ช้บังคบั รวมถึงขอ้บงัคบั ระเบียบ และแนวทางปฏิบติัตา่งๆ 
(เช่น เพ่ือขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด) และการประสานงานหรือการติดต่อ
กบัหน่วยงานรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น กรมสรรพากร ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) รวมถึงการสืบสวน การร้องเรียน และ/หรือ การป้องกนัอาชญากรรม
หรือการฉอ้โกง 

 วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น แจง้ให้ท่านทราบเก่ียวกบัข่าวสารและขอ้มูลเผยแพร่ท่ีอาจมีประโยชน์ 
รวมถึงกิจกรรม เสนอบริการใหม่ๆ เจรจาต่อรองราคาสินคา้และบริการ และท าผลการส ารวจ รวมถึงเพื่อ
วเิคราะห์และพิจารณาในการสนบัสนุนทางการเงิน (เช่น การใหสิ้นเช่ือ) แก่ท่านหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
ละเอียดอ่อนของท่านเพ่ือวตัถุประสงคต์่าง ๆ ท่ีตอ้งไดรั้บความยินยอมตามกฎหมาย เช่น เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมและคุณสมบติัของท่านและพนัธมิตรทางธุรกิจ และเพ่ือยืนยนัตวัตน (ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ
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จากบัตรประชาชน) เพื่อตรวจสอบยืนยนัตวัตนในการเขา้รับผลิตภณัฑ์และสินคา้ในคลงัของบริษทั 
เพื่อบันทึกขอ้มูลลงในระบบ เพื่อจัดงานอบรมสัมมนา เพ่ือพิจารณาและบริหารกิจกรรมการจา้งงาน  
เพ่ือลงทะเบียนหรือเปิดบญัชีคู่คา้ และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งลงในระบบ เพื่อด าเนินการสืบสวนหรือ
สอบสวนทางวินยั และเพ่ือประสานงานกบัหน่วยงานและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรับสินคา้ 
ท่ีโรงงาน 

 เพ่ือจดัใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
 
หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเพ่ือเขา้ท าหรือ

ปฏิบติัตามสัญญาท่ีบริษทัมีกบัท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บริษทัเม่ือบริษทัร้องขอ บริษทัอาจ
ไม่สามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงคต์ามท่ีระบุขา้งตน้ได ้

ในกรณีท่ีบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่านในการด าเนินกิจกรรมท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัจะขอความยนิยอมจากท่านในเร่ืองดงักล่าวเป็นรายกรณีไป 
 
4. บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกบัใคร 
 บริษทัอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบับุคคลอ่ืน เช่น บริษทัในกลุ่ม OR พนัธมิตรทางธุรกิจรายอ่ืน
ของบริษทั ผูใ้ห้บริการจากภายนอกท่ีบริษทัวา่จา้งมา (เช่น ผูใ้ห้บริการระบบขนส่ง ผูใ้ห้บริการอบรมสัมมนา ผูใ้ห้บริการ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ ้ ามนั ผูรั้บเหมา ผูใ้หบ้ริการคลาวด ์ผูใ้หบ้ริการวเิคราะห์ขอ้มูล และท่ีปรึกษา) 
 ในบางกรณี บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบัหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย  
ศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หรือบุคคลอ่ืนเม่ือบริษทัมีเหตุอนัควรเช่ือวา่จ าเป็นต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพ่ือคุม้ครอง
สิทธิของบริษทั สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพ่ือตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
การฉ้อโกงหรือปัญหาดา้นความมัน่คงปลอดภยั หรือในกรณีท่ีมีการปรับโครงสร้างองคก์ร การควบรวมกิจการ การขาย  
การซ้ือ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปล่ียนแปลงเจา้ของกิจการ หรือการจ าหน่ายกิจการ ทรัพยสิ์น หรือหุน้ หรือการท า
ธุรกรรมท่ีคลา้ยกนั ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบัผูรั้บโอนสิทธิและ/
หรือหนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเพ่ือเป็นการเคารพต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 
 
5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 
 บริษทัอาจตอ้งเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศซ่ึงอาจมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีสูงกวา่หรือต ่ากวา่ประเทศไทย เช่น เม่ือบริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบนแพลตฟอร์มคลาวดห์รือ
เซิร์ฟเวอร์ท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย หรือเพื่อใชบ้ริการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ต ่ากวา่ประเทศไทย บริษทัจะด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกโอนไปในระดบัท่ีเพียงพอ หรือ
ด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอนุญาตใหโ้อนขอ้มูลได ้เช่น บริษทัอาจตอ้ง
ได้รับค ายืนยนัตามสัญญาจากบุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกโอนว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับ 
การคุม้ครองภายใตม้าตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ากบัประเทศไทย 
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 หากท่านต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีท่ีบริษัทคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือมีการโอนไปยงั
ต่างประเทศ โปรดติดต่อบริษทัตามรายละเอียดในหวัขอ้ "ติดต่อบริษทั" 
 
6. บริษัทจะเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด 
 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทั 
ไดรั้บขอ้มูลมาและเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัอาจตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านข้ึน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดและภายใตก้ระบวนการจดัการสิทธิของบริษทัสิทธิ ท่านอาจมีสิทธิต่อไปน้ี 

 ขอเขา้ถึง ขอรับส าเนาของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ไดรั้บ
ความยนิยอมจากท่าน 

 ขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  
 ขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สามารถระบุตวัตน

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
 ขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของให้แก่ท่านในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และเพ่ือส่งหรือโอนขอ้มูลนั้นไปยงัองคก์รอ่ืน 
 คดัคา้นไม่ใหบ้ริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย หรือขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 ถอนความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีตอ้งอาศยัความยนิยอม

ของท่านไดทุ้กเม่ือ 
หากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิใด ๆ ตามท่ีระบุขา้งตน้ โปรดติดต่อบริษทัไดต้ามรายละเอียดในหวัขอ้ "ติดต่อบริษทั" 
ทั้งน้ี อาจมีกรณีท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจ ากดัการใชสิ้ทธิใด ๆ ขา้งตน้ หรืออาจมีบางกรณีท่ีบริษทัสามารถปฏิเสธ 

ค าขอของท่านไดต้ามสมควรและโดยชอบ เช่น ในกรณีท่ีบริษทัปฏิเสธการใชสิ้ทธิของท่านเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือ
ค าสัง่ศาล โดยหากบริษทัปฏิเสธค าขอของท่านดว้ยเหตุดงักล่าว บริษทัจะแจง้เหตุผลใหท่้านทราบ 

หากท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษทัเป็นการละเมิดกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากท่านมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ โปรดติดต่อบริษทัเป็นล าดบัแรกก่อนท่ีท่านจะติดต่อหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหโ้อกาสบริษทัในการด าเนินการแกไ้ขตามขอ้ร้องเรียนของท่านอยา่งเหมาะสม  
 
8. มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ในเร่ืองการเขา้ถึงหรือ
ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพร้อมใชง้านของขอ้มูล
ส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือ
โดยมิชอบ ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 
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 บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัยงัได ้
วางมาตรการจ ากัดการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  
โดยก าหนดสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน สิทธิในการอนุญาตให้ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้และหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของผูใ้ช้งาน เพ่ือป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือ 
การลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ี บริษทั
ยงัไดว้างมาตรการส าหรับการตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
9. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้
 บริษทัอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราวหากมีการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบติัว่า
ด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัอนัเน่ืองมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย โดยการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือบริษทัเผยแพร่
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัแกไ้ขบน http://www.pttrm.com อย่างไรก็ตาม หากการแกไ้ขดงักล่าวมีผลกระทบอยา่งมี
นัยส าคญัต่อท่านในฐานะเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนท่ีการ
เปล่ียนแปลงนั้นจะมีผลบงัคบัใช ้
 
10. ตดิต่อบริษัท  
 หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
ท่านสามารถติดต่อบริษทัไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง โดยบริษทัยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือท่าน ให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ 
และแกไ้ขขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ 
 

บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั  
1010 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-030-0444 หรือ 1365 Contact Center 
http://www.pttrm.com 
 
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (อยูร่ะหวา่งการแต่งตั้ง) 
Email: ………………………………………….. 
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