(Version 1)
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลานจอดรถยนต์ ทคี่ ลังนา้ มัน
Privacy Policy (Parking Lot at Oil Storage)
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") อธิบายถึงวิธีการที่บริ ษทั ปตท. บริ หารธุรกิจค้าปลีก
จากัด (“บริษัท” “เรา” หรื อ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในการที่ท่านเข้าไปยังพื้นที่
ลานจอดรถยนต์ของเราในการขนส่งสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านทีเ่ ราเก็บรวบรวม
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านดังต่อไปนี้
1) ข้ อมูลการติดต่ อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
2) ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น เพศ สัญชาติ อาชี พ รหัสพนักงาน ตาแหน่ งงาน รู ปถ่าย เลขที่ บตั รประจาตัวประชาชน
เลขที่ หนังสื อเดินทาง ข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบี ยนบ้านหรื อข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/
หน่วยงานราชการอื่นที่คล้ายคลึงกัน
3) ข้ อมูลเกีย่ วกับรถยนต์ ของท่ าน เช่น หมายเลขป้ ายทะเบียนรถยนต์ ยีห่ อ้ และรุ่ น ของรถยนต์
4) ข้ อมู ลอื่ น ๆ เช่ น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด หรื อ ข้อมูลภาพและเสี ยงที่ ถูกบันทึ กในพื้นที่ ของเรา
รวมถึงวันและเวลาที่ท่านเข้าหรื อออกลานจอดรถยนต์ของเรา
2. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายทีเ่ ราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาภายใต้สญ
ั ญาใด ๆ ที่ท่านมีกบั เรา หรื อเพื่อดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นในการเริ่ มต้นทา
สัญญาหรื อเข้าทาสัญญานั้น (เช่น เพื่อให้ท่านได้ใช้จุดให้บริ การจอดรถยนต์)
2) เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดาเนินการตามคาขอของท่าน
3) เพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในธุรกิจของเรา
4) เพื่อปรับปรุ งการดาเนินธุรกิจ หรื อสิ นค้าและบริ การของเราให้ดียงิ่ ขึ้น
5) เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และ/หรื อให้ความร่ วมมือกับศาล หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานรัฐ
และหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายที่ได้มอบหมายอานาจให้แก่เรา
6) เพื่อใช้สิทธิ หรื อปกป้ องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามที่จาเป็ น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้ องกัน
การฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
7) เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้ องลูกค้าหรื อบุคคลอื่นในพื้นที่ของเรา
8) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของท่านหรื อของผูอ้ ื่น แล้วแต่กรณี
หากท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริ การของเราแก่ท่านได้
(เช่น ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปยังพื้นที่ลานจอดรถยนต์ของเรา)
3. เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ บุคคลหรื อหน่ วยงานใดบ้ าง
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยัง บริ ษทั ในกลุ่มและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้า
ปลี ก จากัด (มหาชน) ("บริ ษัทในกลุ่ม OR") บริ ษทั อื่ น ๆ ที่ อยู่ในกลุ่มพันธมิ ตรทางธุ รกิ จของเรา ผูใ้ ห้บริ การ ที่ ปรึ กษา
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผูก้ ากับดูแล
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4. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ
เราอาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่ งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรื อต่ากว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เราจะดาเนินการตามขั้นตอนและ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ระยะเวลาในการทีเ่ ราเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้
เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจาเป็ นตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
6. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิ ในการขอเข้าถึง และ/หรื อ
ขอรับสาเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทาลายหรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ซ่ ึ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอ
คัดค้าน และระงับการ เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากเราอาศัยความยินยอมของ
ท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิ ขอให้เราเปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่
ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เรา นอกจากนี้ ในกรณี ที่ท่านรู ้สึกว่าบริ ษทั ไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
เราได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เหมาะสม ซึ่ งครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้ องกันด้านการบริ หารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิ ค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพ ในเรื่ องการเข้าถึ งหรื อ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล
ส่ วนบุคคล เพื่อป้ องกันการสู ญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรื อ
โดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของเรา โปรดดูนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับเต็มของเราได้ที่ http://www.pttrm.com
8. ติดต่ อเรา
หากท่านมีคาถาม ข้อสงสัย หรื อมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ของท่านที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
โปรดติดต่อเราหรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่
บริ ษทั ปตท. บริ หารธุรกิจค้าปลีก จากัด
1010 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
http://www.pttrm.com
ติดต่อ 1365 Contact Center
E-Mail : customer.thailand@pttrm.com

เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (อยูร่ ะหว่างการแต่งตั้ง)
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Email: …………………………………………..
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