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นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับงานนอกสถานที ่
Privacy Policy (Event Exhibition Tradeshow) 

 
 นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") อธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

จ ากดั (“บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการเขา้ร่วมงานนิทรรศการ 
มหกรรม และงานนอกสถานท่ีของเรา 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ราเกบ็รวบรวม 

 เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านดงัต่อไปน้ี 
1) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ขอ้มูลบญัชีผูใ้ช้

โซเชียลมีเดีย (เช่น ไอดีไลน์ บญัชีเฟซบุ๊ก) 
2) ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ สัญชาติ อาชีพ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือช่ือ เลขท่ีบัตรประจ าตวั

ประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง หรือขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
3) ข้อมูลทางการเงนิ เช่น ขอ้มูลบญัชีธนาคาร และหมายเลขบตัรเดบิต/บตัรเครดิต 
4) ข้อมูลการท าธุรกรรมที่ส าคัญ เช่น ประวติัการซ้ือ จ านวนเงินในการซ้ือ พฤติกรรมการซ้ือ และ/หรือ ใช้

ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการของเรา รวมถึงขอ้มูลการติดต่อ ขอ้ร้องเรียน และขอ้ซกัถาม ท่ีท่านติดต่อผา่นการ
เขา้ร่วมงานของเรา 

5) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อส่ือสาร เช่น ความตอ้งการของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากเรา 
และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของเรา และพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีตอ้งการ 

6) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมคะแนนและบัตรอ่ืน ๆ เช่น PTT Blue Card, PTT Blue Credit Card 
รวมทั้งขอ้มูลการใชบ้ริการและซ้ือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมการสะสมคะแนน และบตัรอ่ืน ๆ และ
ขอ้มูลพฤติกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชโ้ปรแกรมการสะสมคะแนน และบตัรอ่ืน ๆ เช่น การสะสมคะแนน 
เพ่ิม แลกเปล่ียน รับ จ่าย และ/หรือ โอนคะแนนสะสม 

7) ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด และ ขอ้มูลวดีิโอ ภาพและเสียงท่ีถูกบนัทึกในพ้ืนท่ีของเรา 
หรือในสถานท่ีท่ีจดังาน 

 
2. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายทีเ่ราเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 เราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
1) เพื่อลงทะเบียนด าเนินการ และประสานงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมงานนิทรรศการ มหกรรม และ

งานนอกสถานท่ีของเรา 
2) เพ่ือติดต่อและส่ือสารกบัท่านเพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาด และเพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑ ์สินคา้และการบริการ

ของเรา 
3) เพื่อปฏิบติัตามสัญญาภายใตส้ัญญาใด ๆ ท่ีท่านมีกบัเรา หรือเพ่ือด าเนินการตามท่ีจ าเป็นในการเร่ิมตน้ท า

สญัญาหรือเขา้ท าสญัญานั้น 
4) เพื่อตรวจสอบยนืยนัตวัตนของท่าน และเพ่ือด าเนินการตามค าขอของท่าน 
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5) เพื่อความปลอดภยัและเพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในธุรกิจของเรา 
6) เพื่อปรับปรุงการด าเนินธุรกิจหรือสินคา้และบริการของเราใหดี้ยิง่ข้ึน 
7) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของเรา และ/หรือ ให้ความร่วมมือกบัศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานรัฐ 

และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีไดม้อบหมายอ านาจใหแ้ก่เรา  
8) เพื่อใชสิ้ทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราตามท่ีจ าเป็น เช่น เพ่ือตรวจสอบและป้องกนั

การฉอ้โกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
9) เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องลูกคา้หรือบุคคลอ่ืนท่ีเขา้ร่วมงานนิทรรศการ มหกรรม และงานนอก

สถานท่ีของเรา  
10) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของผูอ่ื้น แลว้แต่กรณี 

 หากท่านไม่สามารถใหข้อ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีเราร้องขอ เราอาจไม่สามารถใหบ้ริการของเราแก่ท่านได ้(เช่น อาจ
ไม่อนุญาตใหท่้านเขา้ร่วมงานของเรา) 
 
3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง 

 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงั บริษทัในกลุ่มและบริษทัยอ่ยของ บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้
ปลีก จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทในกลุ่ม OR") บริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา ผูใ้ห้บริการ ท่ีปรึกษา 
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ ผูก้  ากบัดูแล 
 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

 เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศซ่ึงประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีสูงกวา่หรือต ่ากวา่ประเทศไทย ทั้งน้ี เราจะด าเนินการตามขั้นตอนและ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
5. ระยะเวลาในการทีเ่ราเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเพื่อใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์เราได้
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ี เราอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานข้ึนหากจ าเป็นตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือ 
ขอรับส าเนา โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ท าลายหรือท าให้ไม่สามารถระบุตวับุคคลไดซ่ึ้งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอ
คดัคา้น และระงบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากเราอาศยัความยนิยอมของ
ท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได ้และท่านยงัมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เรา นอกจากน้ี ในกรณีท่ีท่านรู้สึกว่าบริษทัไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุม้ครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยงัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7. มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 
 เราไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ในเร่ืองการเขา้ถึงหรือ
ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพร้อมใชง้านของขอ้มูล
ส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือ
โดยมิชอบ ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 
 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตวั
ฉบบัเตม็ของเราไดท่ี้ http://www.pttrm.com 
 
8. ตดิต่อเรา 

 หากท่านมีค าถาม ขอ้สงสัย หรือมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
โปรดติดต่อเราหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา ท่ี 

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: ………………………………………….. 

 

http://www.pttrm.com/
http://www.pttrm.com/

