(Version 1)
นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
(Customer Privacy Policy)
บริ ษัท ปตท. บริ หารธุ รกิจค้ าปลีก จากัด (“บริ ษัท” หรื อ " PTTRM") ให้ความสาคัญ กับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็ น (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การของบริ ษทั ทั้งที่เป็ น ผูท้ ี่เคยเป็ นลูกค้า
ลูกค้าปั จจุบนั และผูท้ ี่อาจเป็ นลูกค้าในอนาคต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผูแ้ ทน ผูถ้ ือหุ ้น บุคคลผูม้ ีอานาจ กรรมการ
ผูต้ ิดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริ ษทั (โดยเรี ยกรวมกันว่า "ลูกค้ าองค์ กร") และ
(3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลมา (เช่น ผูต้ ิดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น คู่สมรส บุพการี ผูส้ ื บสันดาน ญาติ
บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผูร้ ับประโยชน์ หรื อบุคคลผูอ้ า้ งอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) - (3) เรี ยกรวมกันว่า "ท่ าน" และบรรดา
บุคคลในข้อ (1) และ (2) เรี ยกว่า "ลูกค้ า" โดยบริ ษทั ทราบดีวา่ ท่านคานึ งถึงและให้ความสาคัญกับวิธีการที่ขอ้ มูลของท่าน
จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ส่ ง และ/หรื อ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด (มหำชน) ("บริ ษัทในกลุ่ม OR") จะนาข้อมูลที่ ท่านเปิ ดเผยให้กบั บริ ษทั นั้นไปใช้เพื่อ
จัดหาผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การของบริ ษทั ให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจาเป็ นอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ที่จดั
จาหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุม้ กิจกรรม ศูนย์บริ การ
ข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสิ นค้า และ/หรื อ บริ การต่าง ๆ
และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริ ษทั ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุ ณาอ่านและทาความเข้าใจนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กบั ข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับการใช้บริ การนั้น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน
ภายใต้ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ "ข้ อมูลส่ วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถ
ระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และ "ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน" หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่
กฎหมายจัดประเภทเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการแก้ไ ขนโยบายความเป็ นส่ ว นตัว นี้ เป็ นครั้ งคราว บริ ษ ัท จึ ง ใคร่ ข อให้ท่ า นหมั่น
ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุ งนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ อยู่เสมอ โดยการปรับปรุ งแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันที เมื่อบริ ษทั
โพสต์นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับปรับปรุ งแก้ไขลงในเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบริ ษทั
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน โดยตรงจากท่านหรื อโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ หรื อจาก บริ ษทั ในกลุ่ม OR บริ ษทั อื่น ๆ หรื อ พันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ท่านติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั และตามความ
ต้องการของท่านในผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การของทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม OR โดยตัวอย่างประเภทของข้อมูลส่วน
บุ คคลที่ บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนไปต่างประเทศ รวมถึ งแต่ไม่จากัดเพี ยงข้อ มูล ส่ วนบุ ค คล
ดังต่อไปนี้
1) ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ วันเดือนปี เกิด ชื่อบริ ษทั ตาแหน่งงาน เงินเดือน ประวัติ
การทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน (เช่น ประเภทขององค์กรที่ทางาน สถานที่ทางาน ตาแหน่ง อายุการทางาน
แผนก อาชีพ ตาแหน่งงาน บริ ษทั ที่ทางานหรื อที่ถือหุ ้นอยู)่ สถานะทางการเมือง เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา รู ปถ่าย ภาพถ่ายเสี ยงบันทึก เทปบันทึกเสี ยงการสนทนาทางโทรศัพท์ ลายมือชื่อ
บัน ทึ กจากกล้อ งโทรทัศ น์วงจรปิ ด อัต ราส่ ว นการถื อ หุ ้น รวมถึ ง ข้อ ร้ อ งเรี ย น ความคิ ด เห็ นของท่ า นที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั และข้อซักถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ข้ อมูลติดต่ อ เช่น ที่อยูท่ างทะเบียน ที่อยูท่ ี่พกั อาศัย ที่อยูท่ างธุรกิจ ที่อยูท่ างไปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรศัพท์ทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร อีเมล รหัสไปรษณี ย ์ ข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้โซเชียลมีเดีย
(เช่น ข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก และเวลาที่สามารถติดต่อได้) และข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ข้ อมูลทีร่ ะบุตวั ตนทีอ่ อกโดยทางราชการ เช่น เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสื อเดินทาง เลขที่ประจาตัว
ผูเ้ สี ยภาษีอากร เลขที่ประกันสังคม รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หนังสื อรับรองบริ ษทั
(ที่ระบุรายชื่อกรรมการบริ ษทั ) หรื อข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน
ข้ อมู ลภู มิประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับท่ าน เช่ น จานวนบุ ตร อายุของบุ ตร จานวนสมาชิ กในครอบครั ว ระดับ
การศึกษา และรายได้ของครอบครัว
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั
ข้ อมูลทางการเงิน เช่น ราคาซื้ อขาย ค่าธรรมเนี ยม วิธีการชาระเงิน (เช่น เงินสด หรื อ บัตรเครดิต) หมายเลขและ
ข้อมูลบัตรเงิ นสด บัตรเดบิ ตและบัตรเครดิ ต ข้อมูลพร้ อมเพย์ หมายเลขบัญชี และประเภทของบัญชี ธนาคาร
ประวัติทางบัญชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบัญชี สิ นทรัพย์หมุนเวียน ที่มาของรายได้ รายละเอียดการจ่ายเงิน
อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางเครดิ ต และรายได้ต่ อ เดื อ น และข้อ มู ล การสมัค รใช้ผลิ ต ภัณฑ์ สิ น ค้าและบริ การ
(ผ่านแอปพลิเคชัน)
ข้ อมูลการทาธุรกรรมทีส่ าคัญ เช่น ประวัติการซื้อ จานวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรื อ ใช้ผลิตภัณฑ์
สิ นค้า และบริ การของบริ ษทั รวมถึง สิ่ งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ และรายการข้อมูลที่ท่านค้นหา
ข้ อมู ลที่เก็บจากอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ของท่ าน เช่ น เลขที่ อยู่ไอพีหรื ออิ นเทอร์ เน็ ตโพรโทคอล (IP address)
เว็บบีคอน (Web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกดั ทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่ นอุปกรณ์และ
ประเภทของอุปกรณ์ เครื อข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single sign-on (SSO)
การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริ ษทั คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติ
การค้นหา ข้อมูลการเรี ยกดู ประเภทและเวอร์ชนั ของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting)
และสถานที่ต้ งั ประเภทและเวอร์ชนั ของปลัก๊ อินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม
และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ข้ อ มู ล เกี่ย วกับบริ การรถยนต์ เช่ น หมายเลขทะเบี ยนรถยนต์ (รวมถึ ง หมายเลขทะเบี ย นรถป้ ายแดงสาหรั บ
ใช้ชวั่ คราว) หมายเลขประจารถยนต์ (VIN) หมายเลขตัวถัง รุ่ น รุ่ นปี ปี ที่ผลิต ขนาดเครื่ องยนต์ อุปกรณ์มาตรฐาน
ประวัติการซ่อมบารุ ง ระยะทาง สถานะน้ ามันหรื อแบตเตอรี่ ประวัติการเติมน้ ามันหรื อเติมพลังงาน การทางาน
ของระบบไฟฟ้ า สภาพเกี ยร์ ปั ญหาหรื อข้อมูลอื่ นใดเกี่ ยวกับยานพาหนะของท่ าน และข้อมูลประสิ ท ธิ ภ าพ
ของยานพาหนะที่เข้าใช้สถานี บริ การน้ ามัน หรื อบริ การ FIT Auto รวมถึงข้อมูลวัน เวลาและสถานที่การจองและ
รับรถที่เข้าใช้บริ การ
ข้ อ มู ล ที่เกี่ย วข้ อ งกับโปรแกรมการสะสมคะแนนและบั ตรอื่ น ๆ เช่ น PTT Blue Card / PTT Blue Credit Card
รวมทั้งข้อมูลการใช้บริ การและซื้ อผลิตภัณฑ์และสิ นค้าต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมการสะสมคะแนน และบัตรอื่น ๆ
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11)

12)
13)

14)

15)

และข้อมูลพฤติกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมการสะสมคะแนน และบัตรอื่น ๆ เช่น การสะสมคะแนน
เพิ่ม ใช้ แลกเปลี่ยน รับ จ่าย และ/หรื อ โอนคะแนนสะสม
ข้ อมูลช่ องทางการตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริ ษทั
บริ ษทั ในกลุ่ม OR และพันธมิ ตรทางธุ รกิ จของ PTTRM รวมถึ ง รู ปแบบหรื อ ช่ องทางการติ ดต่อสื่ อสารที่ ท่าน
ต้องการสาหรับข้อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านและ
บริ ษทั ช่องทางการติดต่อสื่ อสารอื่น ๆที่ท่านสนใจ รายละเอียดในการติดต่อสื่ อสารระหว่างท่านกับบริ ษทั และ
ข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริ ษทั ตามที่ระบุในแบบสอบถาม ผลสารวจ แบบคาขอความคิดเห็น
หรื อกิจกรรมงานวิจยั ต่าง ๆ
ข้ อมูลโพรไฟล์ เช่น ชื่ อบัญชี (Account identifiers) ชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รหัสประจาตัว (PIN ID code) สาหรับ
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การของบริ ษทั
ข้ อมูลการใช้ งาน เช่น ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ ม การใช้ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและ
บริ การ และวิธีการที่ ท่านใช้หรื อมี ปฏิ สัมพันธ์กับโฆษณาของบริ ษทั (รวมถึ ง เนื้ อหาที่ ท่านเข้าชมลิ งก์ที่ท่าน
คลิกเพื่อดู และข้อมูลอื่น ๆ )
ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ าของบริ ษั ท เช่ น การเปิ ดบั ญ ชี ลู ก ค้า การบริ หาร
การดาเนิ นงาน การชาระเงิ น การระงับข้อพิพาท การประมวลผล และการรายงานต่ าง ๆ ในนามของลูกค้า
โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง ลายมือชื่อ และบันทึกการติดต่อสื่ อสารระหว่างท่านกับบริ ษทั
ข้ อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่ท่านมีกบั บริ ษทั เช่น ข้อมูลที่ท่าน
ให้แก่บริ ษทั ตามที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ ลงทะเบียน ใบสมัคร ผลสารวจ งานวิจยั หรื อข้อมูลที่เก็บรวบรวมใน
เวลาที่ท่านลงเข้าร่ วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา การอบรม หรื อกิจกรรมทางสังคมของบริ ษทั

บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน หรื อต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทาได้
หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ) ของบุคคลอื่น เช่น ผูต้ ิดต่อในกรณี
ฉุ กเฉิ น คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผูส้ ื บสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผูร้ ับประโยชน์ หรื อบุคคลผูอ้ า้ งอิง ในกรณี ลูกค้า
บุคคลธรรมดาหรื อ ลูกจ้าง ผูถ้ ือหุ ้น กรรมการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน ในกรณี ของลูกค้าองค์กร แก่บริ ษทั
ท่านควรมัน่ ใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรื อ อานาจที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าวตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และ/หรื อขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจาเป็ น และ/หรื อ อาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทาง
กฎหมายอื่น
บริ ษทั จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ (ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ หรื อ
ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกาหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาต
ให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้หรื อซื้ อผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั หากไม่ได้รับความยินยอมหรื อหากไม่ได้
อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้ หากบริ ษทั ทราบว่า บริ ษทั ได้บงั เอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ โดย
มิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด บริ ษทั จะดาเนิ นการลบข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวทันที ที่
บริ ษทั ทราบถึงกรณี ดงั กล่าว และอาจจาเป็ นต้องหยุดให้บริ การบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรื อ
ฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้
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2. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
2.1. วัตถุประสงค์ ที่บริษัทดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน โดยอาศัยฐานความ
ยินยอมโดยชัดแจ้ ง
1) การตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เพื่อทาการตลาด การติดต่อสื่ อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ
การเสนอโปรโมชัน่ ส่ วนลด สิ ทธิ พิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
สิ นค้า และบริ การโดยบริ ษทั บริ ษทั ในกลุ่มของ และ/หรื อ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่บริ ษทั ไม่สามารถอาศัย
ฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
2) วัตถุ ประสงค์ ต่าง ๆ ในการใช้ ข้อมู ลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน ซึ่ งต้ องได้ รับความยินยอมจากท่ าน โดย
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนไปต่างประเทศซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน มีดงั ต่อไปนี้
3) ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อนในเอกสารราชการ (เช่ น ข้ อมูลศาสนาบนบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
เชื้ อชาติบนหนังสื อเดินทาง) เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนในขั้นตอนการสมัครสมาชิ ก ในการ
จัดเตรี ยมสิ นค้าหรื อบริ การ และเพื่อจัดเก็บเป็ นหลักฐานของการตรวจสอบยืนยันตัวตน ในกรณี ที่บริ ษทั
ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
4) ข้ อมูลสุ ขภาพ (เช่ น โรคประจาตัว) เพื่อป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในเรื่ องเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
เช่น การแพ้อาหาร
5) ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และประเมิ นคุ ณสมบัติของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
คนขับรถของลูกค้า
6) ข้ อมูลชี วภาพ (เช่ น ข้ อมูลการจดจาใบหน้ า และลายนิ้วมื อ) เพื่อตรวจสอบยืนยัน ตัวตน ณ คลังสิ นค้า
(เช่น ในกรณี เพื่อรับสิ นค้า และ/หรื อ บริ การของบริ ษทั
2.2. วัตถุประสงค์ ที่บริษัทดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านโดยอาศั ยฐานทาง
กฎหมายอื่น ๆ
บริ ษทั อาจอาศัยหรื ออ้าง (1) ฐานการปฏิ บตั ิตามสัญญา สาหรับการเริ่ มต้นทาสัญญาหรื อการเข้าทาสัญญาหรื อ
ปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริ ษทั (3) ฐานประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อ
สุ ขภาพของบุคคล และ/หรื อ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ หรื อฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่
กรณี เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่ อ จัด หาผลิต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ แก่ ท่า น เช่ น เพื่ อ ด าเนิ น การตามค าขอของท่ า นก่ อ นเข้าท าสัญญา
เพื่อเข้าทาสัญญาและจัดการกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างบริ ษทั กับท่าน เพื่อเสนอราคา (Quotation) ตามที่
ท่านร้องขอ เพื่อให้บริ การ รักษา ป้ องกัน ดาเนิ นการตรวจสอบและปรับปรุ งบริ การ เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ท่าน เพื่อสนับสนุนและดาเนิ นกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การของบริ ษทั เพื่อบริ หาร
จัดการบัญชี ของท่านและเพื่อดาเนิ นธุ รกรรมทางการเงิ นและธุ รกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการชาระเงิ น การคื นเงิ น
การออกใบสาคัญรับเงิน ใบเสร็ จ ใบแจ้งหนี้ เพื่อดาเนินการและติดตามการจัดส่ง รับ ส่งคืน และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

สิ นค้า และบริ การของบริ ษทั รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุ รกรรม เพื่อประมวลผลคาสั่งซื้ อ
ของท่าน
การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองตัวตนของท่าน
เพื่ อคัดเลื อกลูกค้ า เช่น เพื่อตรวจสอบสถานะลูกค้า และ/หรื อ การตรวจสอบประวัติในรู ปแบบอื่น ๆ ของท่าน
รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงเกี่ ยวกับท่านและลูกค้า การตรวจสอบ คัดกรองรายชื่อบัญชีผทู ้ ิ้งงาน การประเมิน
ความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและลูกค้า การออกคาขอใบเสนอราคาและการเชิ ญชวนประกวดราคา
การเข้าทาสัญญากับท่านหรื อลูกค้า
เพื่ อติดต่ อและสื่ อสารกับท่ าน เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงาน ให้บริ การ ประชาสัมพันธ์ นาเสนอข้อมูล
ทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชัน่ การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และ
บริ การของบริ ษทั ให้แก่ท่าน และเพื่อประมวลผลและปรับปรุ ง แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในฐานะสมาชิ ก
ของบริ ษทั ให้เป็ นปั จจุบนั รวมทั้งจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ น คาถาม คาขอ
คาติชม ผลตอบรับ คาร้องเรี ยน ข้อเรี ยกร้อง ข้อพิพาท หรื อการเยียวยาชดใช้ค่าเสี ยหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปั ญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งการดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้แก่ท่าน และสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของท่านต่อบริ การหรื อกิ จกรรมของบริ ษทั รวมถึงเพื่อปรับปรุ ง แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (เช่น รายชื่ อ/
รายนามลูกค้า) ให้เป็ นปั จจุบนั และเพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน
การตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เช่น เพื่อทาการตลาด การติดต่อสื่ อสาร การขาย การเสนอโปรโมชัน่ หรื อข้อเสนอ
พิเศษ ส่ วนลด สิ ทธิ พิเศษ รวมถึงการแจ้งเตือนหรื อแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การ
ของบริ ษทั บริ ษทั ในกลุ่ม OR และ/หรื อ ของพันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ท่านเคยได้ระบุความต้องการของท่านไว้
หรื อเคยได้ใช้บริ การมาก่อน รวมถึง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การที่ใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการ
รับผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่ วมการเสนอขาย ข้อเสนอและ
สิ ทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งานสัมมนา การแข่งขัน การชิงโชค การชิงรางวัล การตั้งบูธและอีเว้นท์ร่วมกับ
สาขาเพื่อพบปะกับท่าน รวมถึงรายการส่ งเสริ มการขายอื่น ๆ และบริ การโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ท่านในการเข้าร่ วมงานกิจกรรมของบริ ษทั รวมถึงเพื่อร่ วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ ในกลุ่ม และ/หรื อ
นอกกลุ่มของบริ ษทั ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด (มหำชน) และเพื่อประมวลผลและดาเนินการลงทะเบียน
บัญ ชี ผู ้ใ ช้ง านของท่ า น รวมถึ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารบัต รสมาชิ ก PTT Blue Card และในการสะสมคะแนน เพิ่ ม
แลกเปลี่ยน รับ จ่าย และ/หรื อ โอนคะแนนสะสมของบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือบัตร
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามความสนใจหรื อ พฤติ ก รรมของลู ก ค้ า (Profiling) และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Data
Analytics) เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การที่ ท่านได้รับ และที่ ท่านอาจสนใจ
รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การที่
ท่านใช้จากบริ ษทั หรื อท่านต้องการให้บริ ษทั ติดต่อท่านผ่านช่องทางใด ฯลฯ เพื่อสารวจความพึงพอใจในการใช้
บริ การของบริ ษทั เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ วิเคราะห์ พฤติกรรม วิเคราะห์ ขอ้ มูลกลุ่มลูกค้าที่สนใจในแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ ช่วงเวลา ที่ ต้ งั ของลูกค้า แนวโน้มของตลาด ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการตลาด แคมเปญ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรู ้จกั ท่านมากขึ้น เพื่อแก้ไขปั ญหาเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและการบริ การที่มีอยูข่ องบริ ษทั และเพื่อยกระดับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อปรับปรุ งและยกระดับผลิตภัณฑ์ สิ นค้ าและการบริการของบริษัทให้ ดียิ่งขึน้ เช่น เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ
ยกระดับ และพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ สิ น ค้าและบริ การที่ มอบให้แก่ ท่า น รวมถึ ง ระบบและการดาเนิ นธุ ร กิ จ และ
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8)

9)
10)

11)

12)
13)

14)

ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั การพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การ รวมถึง
การจัดการ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุ ม หรื อการบริ หารความเสี่ ยง การจัดทาสถิ ติ การวิเคราะห์
แนวโน้มและการวางแผน หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อคล้ายคลึงกัน รวมถึงเพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการ
เก็บรั กษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ และจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั และทาการวิจัยตลาด สารวจ ประเมิ น
พฤติกรรม ข้อมูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและแบบแผนการบริ โภค เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
บริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการวิจยั การประเมิน และการแก้ไขปั ญหา เพื่อปรับปรุ งคุณภาพ ความปลอดภัย
และความมัน่ คงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การ
ใหม่ๆ
เพื่ อ การด าเนิ น การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โปรแกรมการสะสมคะแนนและบั ต รอื่ น ๆ เช่ น ด าเนิ น การเพื่ อ
ให้สมาชิ กสามารถสะสมคะแนน เพิ่ม ใช้ แลกเปลี่ยน รับ จ่าย และ/หรื อ โอนคะแนนสะสม หรื อ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกซึ่ งได้ให้ไว้ในการสมัครบัตรหรื อได้รับจากการทาธุรกรรมกับบริ ษทั และบริ ษทั ใน
กลุ่ม OR ผ่านการใช้บตั รสะสมคะแนนและบัตรอื่น ๆ กับบริ ษทั ในกลุ่ม OR พันธมิตรทางธุ รกิ จของ PTTRM
และ/หรื อนิติบุคคลอื่น รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่บริ ษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์กบั สมาชิกโปรแกรมดังกล่าว
เพื่ อดาเนินการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม ทั้งในรู ปแบบการฝึ กอบรมทัว่ ไปและแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-learning)
และ/หรื อเพื่อออกใบรับรองการฝึ กอบรมให้แก่ท่าน
การบริ หารจัดการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการจัดการระบบปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
ระบบติ ดต่อสื่ อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึ งการควบคุ มและ
การบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต
การทางานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ ม เช่น เพื่อดูแล ดาเนิ นงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และ
จัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์ มเพื่ออานวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมัน่ ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์ ม
ท างานอย่า งราบรื่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภัย เพื่ อ อ านวยความสะดวกท่ า นในการใช้ง านเว็บ ไซต์และ
แพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุ งแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อการแนะนาและการปรับเนื้อหาให้ เหมาะกับบุคคล เช่น เพื่อทราบถึงความต้องการของท่าน และปรับผลิตภัณฑ์
สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ให้เหมาะสมกับท่าน
การปฏิบัตติ ามหน้ าทีต่ ามกฎหมายและคาสั่งของหน่ วยงานรัฐ เช่น เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา
หรื อคาสั่งของหน่ วยงานรั ฐ ซึ่ งรวมถึ งหน่ วยงานรั ฐภายนอกประเทศไทย และ/หรื อให้ความร่ วมมื อกับศาล
ผูก้ ากับดูแล หน่ วยงานรัฐ และหน่ วยงานที่ บงั คับใช้กฎหมาย ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีเหตุผลอันควรเชื่ อได้ว่าต้อง
ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ คาสั่ง หรื อต้องให้ความร่ วมมือดังกล่าว โดยบริ ษทั อาจจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรื อคาสั่งของรัฐดังกล่าว
อย่างเคร่ งครัด ซึ่ งรวมถึงเพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนการสื บสวนสอบสวนภายใน หรื อการป้ องกันอาชญากรรม
การฉ้อโกง และ/หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
การซื้ อขายกิจการขององค์ กร เช่น ในกรณี ที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิ จการ การขาย การซื้ อ
การร่ วมลงทุน การโอนสิ ทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรื อการจาหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรื อหุน้ หรื อการ
ทาธุ รกรรมที่ คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้กบั ผูร้ ับโอน
สิ ทธิ และ/หรื อ หน้าที่ของบริ ษทั ไม่วา่ จะรายเดียวหรื อหลายราย โดยที่การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเป็ น
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ส่วนหนึ่งของการทาธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็ นการเคารพ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
15) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจของ
บริ ษทั บริ ษทั ในกลุ่มของ OR หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อใช้สิทธิ และปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั บริ ษทั ใน
กลุ่มของ OR หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อจาเป็ นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้ องกัน และดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการทุจริ ตใด ๆ ข้อร้องเรี ยนเรื่ องการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและ
ป้ องกันการสูญเสี ยทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริ ษทั บริ ษทั ในกลุ่มหรื อผูท้ ี่
เกี่ ย วข้อ งอื่ น ๆ เพื่ อ ตรวจจับ และป้ อ งกัน การกระท าผิ ด ภายในสถานที่ ข องบริ ษ ัท ซึ่ งรวมถึ ง การใช้ง าน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เพื่อติ ดตามสถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อป้ องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรั กษาความ
ปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการบริ หาร การจัดทารายงาน นโยบายภายในองค์กร
ตามขอบเขตในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงการบังคับทางสัญญาและการปฏิบตั ิตามนโยบายภายในองค์กร
16) เพื่ อ ตรวจจั บ การทุ จ ริ ต เช่ น เพื่ อ พิ สู จ น์ ยื น ยัน ตัว ตนของท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบี ยบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิ บตั ิตามกฎด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และป้ องกันการทุจริ ต)
รวมถึ งการตรวจสอบและบันทึ กเป็ นการภายใน การจัดการทรั พย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุ จริ ต ระบบ และ
การควบคุมธุรกิจอื่น ๆ
17) เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
ทั้งนี้ การที่ ท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับบริ ษทั อาจส่ งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ บริ ษทั ไม่อาจดาเนิ นการ
ตามที่ ท่านร้องขอหรื อตามสัญญาได้ โดยบริ ษทั อาจไม่สามารถเสนอหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การของบริ ษทั
บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรื อไม่ได้รับการปฏิบตั ิตามสัญญา และอาจได้รับ
ความเสี ยหาย/เสี ยโอกาส ในบางกรณี การที่ท่านไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายใด ๆ ที่
บริ ษทั หรื อท่านมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม และอาจมีบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ บุคคลหรื อหน่ วยงานใดบ้ าง
บริ ษทั อาจเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซ่ ึ งเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริ ษทั จึงขอแนะนาให้ท่านอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
3.1. บริษัทในกลุ่ม OR
บริ ษทั อาจจาเป็ นต้องเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในกลุ่ม OR หรื ออนุญาตให้บริ ษทั
ในกลุ่ม OR นั้น เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
3.2. ผู้ให้ บริการของบริษัท
บริ ษทั อาจว่าจ้างบริ ษทั อื่น ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้างในการให้บริ การในนามของบริ ษทั หรื ออานวยความสะดวกใน
การมอบผลิ ตภัณฑ์และบริ การให้กับท่ าน โดยบริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านไปยัง ผูใ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั
จาหน่ายซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์
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และผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติกส์ และขนส่ งสิ นค้า (3) ผูใ้ ห้บริ การด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล (4) ตัวแทนหรื อหน่ วยงานด้านการติดต่อสื่ อสาร สื่ อโฆษณา สารวจตลาด และการตลาด (5) ผูใ้ ห้บริ การด้านการ
จัดเก็บข้อมูลและบริ การคลาวด์ (Cloud) (6) ผูใ้ ห้บริ การด้านการอบรมสัมมนา (7) ผูใ้ ห้บริ การการนาเที่ยว (8) ผูใ้ ห้บริ การ
ด้านกิจการน้ ามัน (9) ผูใ้ ห้บริ การด้านการชาระเงินและระบบการชาระเงิน (10) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บและ/หรื อทาลาย
เอกสาร (11) ผูใ้ ห้บริ การด้านการพิมพ์
ทั้งนี้ ในการให้บริ การต่าง ๆ ดังกล่าว ผูใ้ ห้บริ การอาจเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะ
ให้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแก่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารของบริ ษ ัท เพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การให้บ ริ ก ารดัง กล่ า วเท่ า นั้น และจะขอให้
ผูใ้ ห้บริ การไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด
3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั อาจเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั เพื่อดาเนินธุรกิจ
และบริ การที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการธนาคาร การเงิน กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัย ผูใ้ ห้บริ การโปรแกรมสะสม
คะแนน รวมถึงผูใ้ ห้บริ การและผูข้ ายอื่น ๆ ซึ่ งได้เสนอผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การ ให้กบั ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่ถูกเปิ ดเผยหรื อโอนในลักษณะนี้จะอยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับนี้
3.4. บุคคลภายนอกตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ในบางกรณี บริ ษทั อาจจะจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หรื อบุคคลอื่น ในกรณี ที่บริ ษทั มีเหตุอนั
ควรเชื่ อว่าจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ตามกฎหมายหรื อข้อบังคับทางกฎหมาย หรื อเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของบริ ษทั สิ ทธิ ของ
บุ ค คลอื่ น หรื อเพื่ อ ความปลอดภัย ของบุ ค คล หรื อเพื่ อ ตรวจสอบ ป้ อ งกัน หรื อจัด การเกี่ ย วกับ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต
หรื อด้านความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย
3.5. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่
ในกรณี มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งองค์ก ร การควบรวมกิ จ การ การขาย การซื้ อ การร่ ว มลงทุ น การโอนสิ ท ธิ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรื อการจาหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรื อหุ ้น หรื อการทาธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่วา่ บางส่ วน
หรื อทั้งหมด ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อหน้าที่ของบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็ นการเคารพต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4. คุกกีแ้ ละวิธีการใช้ คุกกี้
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้
คุกกี้
คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรื อติดตาม
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิ ยม (Trend) การบริ หารจัดการเว็บไซต์
ติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวการใช้เ ว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อ เพื่ อ จดจาการตั้งค่ า ของผูใ้ ช้บ ริ ก าร คุ ก กี้ บ างประเภทนั้น
มี ความจาเป็ น (Necessary cookie) เนื่ องจากหากปราศจากคุ กกี้ ที่จาเป็ นประเภทนี้ แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถ
ใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่น ๆ จะทาให้บริ ษทั สามารถปรับปรุ งประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน
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ปรั บแต่งเนื้ อหาตามความต้องการของท่ าน และทาให้การท่ องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้ น เนื่ องจากคุ กกี้ จะจดจาชื่ อ ผูใ้ ช้
(ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจาการตั้งค่าทางภาษาของท่าน
โดยปกติ อินเตอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่า ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้ หรื อไม่ หากท่านเลือกไม่ให้
มีการติดตามโดยคุกกี้ หรื อลบคุกกี้ออกไป อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งาน
ฟังกชันหรื อเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจากัด
นอกจากนี้ บุคคลภายนอก อาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อนาเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของ
ท่าน ตามประวัติกิจกรรมการของเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติของท่านหรื อข้อมูล
อื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยีย่ มชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ข้อมูล
ที่ รวมรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่านี้ อาจมีความเกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวหรื อนโยบายการใช้คุกกี้ ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้
เช่นกัน บริ ษทั จึงขอแนะนาให้ท่านอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัว หรื อนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
5. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ห้บริ การที่อยูใ่ นต่างประเทศซึ่ ง
ประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ สู ง กว่า หรื อ ต่ า กว่า ประเทศไทย ทั้ง นี้ เมื่ อ มี ค วาม
จาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปต่างประเทศที่ มีมาตรฐานการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่ ากว่า บริ ษทั จะ
ดาเนิ นการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมัน่ ใจได้วา่ มีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่
เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสมหรื อ ตามที่กฎหมาย
กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ น บริ ษทั อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
หากเป็ นกรณี ที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม
6. ระยะเวลาทีบ่ ริษัทเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
บริ ษทั แจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ บริ ษทั อาจเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจาเป็ น และ/หรื อ สามารถกระทาได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
7. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
1) การเข้ าถึง ท่านอาจมีสิทธิ ในการขอเข้าถึงหรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้หรื อ
เปิ ดเผยเกี่ยวกับท่าน
2) การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง ท่านอาจมีสิทธิ ขอให้มีการดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
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3) การโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั มีเกี่ยวกับท่านในรู ปแบบที่มีการ
จัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และเพื่อส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้กบั บริ ษทั และ (ข) กรณี ที่
บริ ษทั ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหรื อเพื่อ
ปฏิบตั ิตามสัญญาที่บริ ษทั มีกบั ท่าน ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิ ทธิหรื อเสรี ภาพของบุคคลอื่น หรื อ
บริ ษทั ต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย บริ ษทั มีดุลพินิจ
ในการปฏิเสธคาขอของท่านได้
4) การคัดค้ าน ท่านอาจมีสิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทั้งนี้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
5) การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
6) การถอนความยินยอม สาหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ในบางกรณี
7) การลบหรื อทาลาย ท่านอาจมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ดาเนิ นการลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านที่
บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษา
ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั นั้นเป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตาม
กฎหมาย เพื่อการใช้ หรื อการปกป้ องสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
8) การร้ องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณี
ที่ท่านเชื่อว่าบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
บริ ษทั ได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสม 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
บริ ษทั ได้จัดให้มี มาตรการควบคุ มการเข้าถึ ง ข้อมูลส่ วนบุ คคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์ สาหรั บ จัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ยังได้วาง
มาตรการจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล โดย
กาหนดสิ ทธิ เข้าถึ ง ข้อมูลของผูใ้ ช้งาน สิ ทธิ ในการอนุ ญาตให้ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายให้เข้าถึ ง ข้อมูลได้ และหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบ
ทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อการลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้วาง
มาตรการสาหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคล ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับวิธีการและสื่ อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

10

(Version 1)
9. ติดต่ อบริษัท
หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริ ษทั หรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั 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)
Email: …………………………………………..
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