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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
Business Partner Privacy Policy
บริ ษทั ปตท. บริ หารธุรกิจค้าปลีก จากัด ("บริษัท" หรื อ "PTTRM") ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุ คคลของท่ านซึ่ งเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จของบริ ษทั โดยนโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรั บพันธมิ ตรทางธุ รกิ จฉบับนี้
("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") อธิ บายวิธีการที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคลากร
บุคคลผูไ้ ด้รับมอบอานาจ กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ของพันธมิตรทางธุรกิจและผูต้ ิดต่ออื่น ๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจ (เรี ยกรวมกัน
ว่า "ท่ าน") และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ ยวกับสิ ทธิ ที่เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล ทั้งนี้ พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ
ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ("พันธมิตรทางธุรกิจ") รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ลูกค้าบุคคลธรรมดา ลูกค้าองค์กร/
นิติบุคคล ผูจ้ ดั จาหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เนื่ องจากบริ ษทั มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ท่ านในปั จจุบนั หรื ออาจมีความสัมพันธ์ กับท่านเพื่อธุ รกิ จในอนาคต หรื อเนื่ องจากบริ ษทั มีความสัมพันธ์ กับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ท่านทางานให้ ดาเนินการแทน หรื อเป็ นตัวแทน เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ที่จดั หาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
แก่บริ ษทั หรื อที่บริ ษทั ติดต่อสื่ อสารด้วยในทางธุรกิจซึ่งอาจเกี่ยวพันถึงท่าน
1. บริษัทเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลใดบ้ าง
"ข้ อมูลส่ วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านที่สามารถระบุตวั ตนท่านได้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่ ถึงแก่กรรมไปแล้ว) โดยบริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามที่
ระบุดา้ นล่าง
ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คานาหน้า อายุ เพศ รู ปถ่าย วิดิโอ ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด พิกดั ทาง
ภูมิศาสตร์ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานภาพการสมรส ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน (เช่น ข้อมูลหนังสื อรับรองฐานะทาง
การเงิน ข้อมูลเครดิต แหล่งที่มาของเงินได้ สิ นทรัพย์ถาวร และหนี้ สิน) ข้อมูลด้านการศึกษาและการทางาน (เช่น ตาแหน่ง
งาน แผนก อาชีพ ข้อมูลใบสมัครงาน บริ ษทั ที่ท่านทางานให้หรื อจ้างงานท่าน ข้อมูลการอบรม รายได้และเงินเดือน) ข้อมูล
จากเอกสารราชการ (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร หมายเลข
ใบขับขี่ หมายเลขทะเบี ยนบ้าน) ข้อมูลเกี่ ยวกับรถยนต์ (เช่น หมายเลขตัวถังหรื อหมายเลขทะเบี ยนรถยนต์) ลายมือชื่ อ
(รวมถึ ง ลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) ข้อ มู ล รหั ส ประจ าตัว คู่ ค ้า (รวมถึ ง ประเภทคู่ ค ้า ) ข้อ มู ล บั ญ ชี ธ นาคารและ
การชาระเงิน (เช่น ชื่อเจ้าของบัญชี ธนาคารที่เปิ ดบัญชี ประเภทบัญชี และหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีผรู ้ ับประโยชน์
วันที่ชาระเงิน วิธีการชาระเงิน สกุลเงินที่ชาระ และบัญชีที่ทาการชาระเงิน รายละเอียดการโอนเงินใน/นอกประเทศไทย)
และข้อ มู ล ระบุ ต ัวบุ คคลอื่ น (เช่ น ข้อ มู ล บัญ ชี ผูใ้ ช้ไลน์) ข้อ มู ล ที่ ดิน ที่ ท่า นเป็ นเจ้า ของ (เช่ น หมายเลขหนังสื อ สาคัญ
แสดงกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน)
ข้ อมูลที่อยู่ตดิ ต่ อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ ที่อยูอ่ ีเมล และข้อมูลอื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
ข้ อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริ ษทั ตามที่
ปรากฎในสัญญา แบบฟอร์ ม หรื อแบบสารวจ) ข้อมูลทางธุ รกรรมที่ ท่านทากับบริ ษทั (เช่น เมื่อทาสัญญาเช่าพื้นที่ หรื อ
สัญญาให้บริ การขนส่งสิ นค้า) บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
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ข้ อมูลของบุคคลอื่ นที่เกี่ยวข้ องกับท่ าน เช่น ข้อมูลที่ ระบุตวั ตนคู่สมรสหรื อบุตรของท่าน ข้อมูลพนักงานของ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ข้อมูลสถานีบริ การ (เช่น รหัสและชื่อของสถานีบริ การ เป็ นต้น)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจา
ใบหน้า และ ลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพหรื อสภาพร่ างกายหรื อจิตใจ และประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ละเอียดอ่อนจากบัตรประจาตัวประชาชน (เช่น เชื้อชาติ และ ศาสนา)
2. บริษัทเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายๆช่องทางซึ่งรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้

จากท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านทาธุรกิจกับบริ ษทั หรื อลงนามในสัญญาหรื อกรอกแบบฟอร์ มเมื่อท่านมี
ปฏิ สัมพันธ์กบั บริ ษทั รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ของบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษ ัท หรื อ แอปพลิ เคชัน ทางโทรศัพ ท์มื อถื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางอี เมล โทรศัพ ท์ แบบสอบถาม
นามบัตร ไปรษณี ย ์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรื อเมื่อบริ ษทั ไปพบท่าน)

จากพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านทางานให้ ดาเนินการแทน หรื อเป็ นตัวแทน

จากบริ ษทั ในกลุ่มและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด (มหำชน) ("บริษัทใน
กลุ่ม OR") หรื อบุคคลภายนอก เช่น พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น ๆ ของบริ ษทั

จากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบไดรฟ์ กลาง/ฐานข้อมูลกลางของบริ ษทั หรื อระบบซอฟท์แวร์ขนส่ง และ/
หรื อ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
3. บริษัทใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับ
ท่าน โดยอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ฐานความยินยอม
หรื อฐานทางกฎหมายอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก าหนด แล้ว แต่ ก รณี ทั้ งนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้

การติดต่ อ สื่ อสารทางธุ รกิจ เช่ น การติ ดต่อสื่ อสารกับพันธมิตรทางธุ รกิ จเกี่ ยวกับสิ นค้า บริ การ และ
โครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น การติดต่อสื่ อสารผ่านการส่ งเอกสาร การตอบ
คาถาม การตอบกลับคาขอหรื อการรายงานความคืบหน้าการดาเนินการ)

การเลื อกพันธมิตรทางธุ รกิจ เช่ น การประเมิ นความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตร
ทางธุรกิจ การยืนยันตัวตนของท่านและสถานะการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบสถานะกิจการ
หรื อ การตรวจสอบประวัติ ในรู ป แบบอื่ น ๆ หรื อ การประเมิ น ความเสี่ ย งส าหรั บท่ า นและพัน ธมิ ตร
ทางธุรกิจ (รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ/หรื อ
จากบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของบริ ษทั ) การออกคาขอเสนอราคาและประมูลราคา การเข้าทาสัญญากับท่าน
หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ การประเมินการบริ หารงานของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ

การจัดการข้ อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การสร้างบัญชีพนั ธมิตรทางธุรกิจ การบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ การรักษาและการปรับปรุ งรายการ/สารบบของพันธมิตรทางธุ รกิจ (ซึ่ งรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน) การเก็บและบริ หารจัดการสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีชื่อของท่านอยู่
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การบริหารจัดการความสั มพันธ์ เช่น การวางแผน การดาเนิ นการ และการบริ หารจัดการความสัมพันธ์
และสิ ทธิ ทางสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรื อมอบอานาจให้พนั ธมิตร
ทางธุ รกิ จสาหรับการทาธุ รกรรมต่าง ๆ หรื อการสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ การประมวลผลการชาระเงิน
การท ากิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บัญ ชี การตรวจสอบบัญ ชี การออกใบเรี ย กเก็ บ เงิ น และการเก็ บ เงิ น
การจัดการให้มีการขนส่งและจัดส่ง การให้บริ การสนับสนุน
การวิเคราะห์ ธุรกิจและการปรับปรุ งธุรกิจ เช่น การทาวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมิน การสารวจ
และการทารายงานเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั และผลการดาเนินงานของท่านหรื อของพันธมิตร
ทางธุรกิจ การพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดและสิ นค้าและบริ การ
ระบบและการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝ่ ายช่ วยเหลื อ บริ หารจัดการการเข้าถึ งระบบใด ๆ ที่ บริ ษทั ได้มอบสิ ทธิ ในการเข้าถึ งให้แก่ท่าน
การลบบัญชี ที่ไม่มีการใช้งาน การใช้มาตรการควบคุมทางธุ รกิ จเพื่อให้สามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้ และ
เพื่อให้บริ ษทั สามารถระบุและแก้ไขปั ญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั และเพื่อรักษา
ความมั่น คงปลอดภัย ในระบบของบริ ษ ัท ท าการพัฒ นา ปรั บ ใช้ ด าเนิ น การ และดู แ ลรั ก ษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบดูแลระบบและความมัน่ คงปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึงตามที่
เกี่ ย วข้อ ง การตรวจสอบดู แ ลระบบ อุ ป กรณ์ และอิ น เทอร์ เ น็ ต การรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม รวมถึงการจัดการความเสี่ ยงและ
การป้ องกันการฉ้อโกง การรายงานอุบตั ิเหตุ
การจัดการกับข้ อพิพาท เช่น การยุติขอ้ พิพาท การบังคับใช้สัญญา การก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
การก่อตั้ง การใช้ หรื อการยกขึ้นต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการมอบอานาจ
การบริหารจัดการและการสื่ อสารระหว่ างหน่ วยงานภายในองค์ กร รวมถึง การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร และปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดทางธุ รกิ จที่เหมาะสม ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การจัดซื้ อ
จัดจ้าง การเบิ กจ่ายเงิ น การจัดการภายใน การฝึ กอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การส่ งหรื อจัดการ
เอกสาร การประมวลผลข้อมูล การควบคุม หรื อการจัดการความเสี่ ยง การวิเคราะห์และการวางแผน
ทางสถิติและแนวโน้มต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงหรื อเกี่ยวข้องกัน
การปฏิบัตติ ามนโยบายภายในและกฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิตา่ งๆ
(เช่น เพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกาหนด) และการประสานงานหรื อการติดต่อ
กับหน่วยงานรัฐบาล ศาล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมสรรพากร สานักงานตารวจแห่งชาติ และ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) รวมถึงการสื บสวน การร้องเรี ยน และ/หรื อ การป้ องกันอาชญากรรม
หรื อการฉ้อโกง
วัตถุประสงค์ ทางการตลาด เช่น แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข่าวสารและข้อมูลเผยแพร่ ที่อาจมีประโยชน์
รวมถึงกิจกรรม เสนอบริ การใหม่ๆ เจรจาต่อรองราคาสิ นค้าและบริ การ และทาผลการสารวจ รวมถึงเพื่อ
วิเคราะห์และพิจารณาในการสนับสนุนทางการเงิน (เช่น การให้สินเชื่อ) แก่ท่านหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ละเอียดอ่ อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ ตอ้ งได้รับความยินยอมตามกฎหมาย เช่น เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อยืนยันตัวตน (ตามข้อมูลที่ได้รับ
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จากบัตรประชาชน) เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้ารับผลิ ตภัณฑ์และสิ นค้าในคลัง ของบริ ษทั
เพื่อบันทึ กข้อมูลลงในระบบ เพื่อจัดงานอบรมสัมมนา เพื่อพิจารณาและบริ หารกิ จกรรมการจ้างงาน
เพื่อลงทะเบี ยนหรื อเปิ ดบัญชี คู่คา้ และ/หรื อ บุคคลที่ เกี่ ยวข้องลงในระบบ เพื่อดาเนิ นการสื บสวนหรื อ
สอบสวนทางวินยั และเพื่อประสานงานกับหน่วยงานและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับสิ นค้า
ที่โรงงาน
เพื่อจัดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร

หากบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเพื่อเข้าทาหรื อ
ปฏิบตั ิตามสัญญาที่บริ ษทั มีกบั ท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวแก่บริ ษทั เมื่อบริ ษทั ร้องขอ บริ ษทั อาจ
ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุขา้ งต้นได้
ในกรณี ที่บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดาเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านในเรื่ องดังกล่าวเป็ นรายกรณี ไป
4. บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านกับใคร
บริ ษทั อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น เช่น บริ ษทั ในกลุ่ม OR พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น
ของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การจากภายนอกที่บริ ษทั ว่าจ้างมา (เช่น ผูใ้ ห้บริ การระบบขนส่ ง ผูใ้ ห้บริ การอบรมสัมมนา ผูใ้ ห้บริ การ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามัน ผูร้ ับเหมา ผูใ้ ห้บริ การคลาวด์ ผูใ้ ห้บริ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และที่ปรึ กษา)
ในบางกรณี บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้กบั หน่ วยงานรัฐบาล หน่ วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ศาล หน่วยงานกากับดูแล หรื อบุคคลอื่นเมื่อบริ ษทั มีเหตุอนั ควรเชื่อว่าจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเพื่อคุม้ ครอง
สิ ท ธิ ข องบริ ษทั สิ ท ธิ ข องบุ คคลภายนอก หรื อ ความปลอดภัยของบุ คคล หรื อ เพื่ อ ตรวจจับ ป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญหา
การฉ้อโกงหรื อปั ญหาด้านความมัน่ คงปลอดภัย หรื อในกรณี ที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย
การซื้อ การร่ วมลงทุน การโอนสิ ทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรื อการจาหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรื อหุน้ หรื อการทา
ธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยบริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้กบั ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/
หรื อหน้าที่ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็ นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน
5. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ
บริ ษทั อาจต้องเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่สูงกว่าหรื อต่ากว่าประเทศไทย เช่น เมื่อบริ ษทั เก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านบนแพลตฟอร์ มคลาวด์หรื อ
เซิร์ฟเวอร์ที่ต้ งั อยูน่ อกประเทศไทย หรื อเพื่อใช้บริ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อมีความจาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ต่ากว่าประเทศไทย บริ ษทั จะดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ หรื อ
ดาเนินการให้มนั่ ใจว่ากฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้โอนข้อมูลได้ เช่น บริ ษทั อาจต้อง
ได้รั บ ค ายื น ยัน ตามสั ญ ญาจากบุ ค คลภายนอกที่ มี สิ ท ธิ เ ข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ถู ก โอนว่า ข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะได้รั บ
การคุม้ ครองภายใต้มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศไทย
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หากท่ า นต้อ งการข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ วิธี ที่ บ ริ ษ ัทคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของท่ า นเมื่ อ มี การโอนไปยัง
ต่างประเทศ โปรดติดต่อบริ ษทั ตามรายละเอียดในหัวข้อ "ติดต่อบริ ษทั "
6. บริษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไว้ นานเท่ าใด
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั
ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้น
ตามที่กฎหมายกาหนด
7. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดและภายใต้กระบวนการจัดการสิ ทธิของบริ ษทั สิ ทธิ ท่านอาจมีสิทธิต่อไปนี้

ขอเข้าถึง ขอรับสาเนาของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่ได้รับ
ความยินยอมจากท่าน

ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตวั ตน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของให้แก่ท่านในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือ
หรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และเพื่อส่งหรื อโอนข้อมูลนั้นไปยังองค์กรอื่น

คัดค้านไม่ให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย หรื อขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน

ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ตอ้ งอาศัยความยินยอม
ของท่านได้ทุกเมื่อ
หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุขา้ งต้น โปรดติดต่อบริ ษทั ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ "ติดต่อบริ ษทั "
ทั้งนี้ อาจมีกรณี ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากัดการใช้สิทธิ ใด ๆ ข้างต้น หรื ออาจมีบางกรณี ที่บริ ษทั สามารถปฏิ เสธ
คาขอของท่านได้ตามสมควรและโดยชอบ เช่น ในกรณี ที่บริ ษทั ปฏิเสธการใช้สิทธิ ของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
คาสัง่ ศาล โดยหากบริ ษทั ปฏิเสธคาขอของท่านด้วยเหตุดงั กล่าว บริ ษทั จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
หากท่านเชื่ อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยบริ ษทั เป็ นการละเมิดกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง ท่ านมี สิทธิ ร้องเรี ยนไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากท่านมีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ โปรดติดต่อบริ ษทั เป็ นลาดับแรกก่ อนที่ ท่านจะติ ดต่อหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โอกาสบริ ษทั ในการดาเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรี ยนของท่านอย่างเหมาะสม
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
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(Version 1)
บริ ษ ัท ได้จัด ให้มี ม าตรการควบคุ ม การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการใช้ง านอุ ป กรณ์ ส าหรั บ จัด เก็ บ และ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ยังได้
วางมาตรการจากัดการเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์ สาหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยกาหนดสิ ทธิ เข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน สิ ทธิ ในการอนุญาตให้ผทู ้ ี่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และหน้าที่
ความรั บผิดชอบของผูใ้ ช้งาน เพื่อป้ องกันการเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรื อ
การลักลอบทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรื อการลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังได้วางมาตรการสาหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคล ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่ อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
9.

การเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
บริ ษทั อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิ บตั ิว่า
ด้วยการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั อันเนื่ องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่ น การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรื อ
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อบริ ษทั เผยแพร่
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับแก้ไขบน http://www.pttrm.com อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ ต่อท่ านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่ อนที่ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้
10.

ติดต่ อบริษัท
หากท่ านมี ขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับแนวทางปฏิ บัติและกิ จกรรมของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่าน
ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยบริ ษทั ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ให้ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะ
และแก้ไขข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ
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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