บริษัท สุ รพลไฟน์ เนสท์ จำกัด
ประกำศนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว ( Privacy Notice)
บริ ษทั สุ รพลไฟน์เนสท์ จำกัด ได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและดำเนิ นกำรให้
เป็ นไปตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรดำเนินกำรต่ำงๆ กับข้อมูล
ส่ วนบุคคลไม่วำ่ จะเป็ นกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน ซึ่ งหมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำ
ให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
คู่สัญญำ ข้อมูลที่เก็บรวมรวบจำกเว็บไซต์ จุดขำยและกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงข้อมูลที่ปรำกฎบนเครื อข่ำยออนไลน์ เช่น Facebook,
Google เป็ นต้น (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ "กำรประมวลผล”) กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน จะกระทำภำยใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกำศ
ฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงข้อมูลสำคัญต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ ในกำรเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั สุ รพลไฟน์เนสท์ จำกัด จะดำเนิ นกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำร
จัดกำรกำรดำเนินธุรกิจกับท่ำนได้อย่ำงเหมำะสม มีประสิ ทธิภำพ และถูกต้องตำมกฎหมำย
 เพื่อปฎิบตั ิตำมสัญญำทำงธุรกิจ กำรทำธุรกรรม หรื อตำมข้อตกลงที่กำหนด เช่น กำรชำระค่ำสิ นค้ำและบริ กำร
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรนำเสนอและพัฒนำผลิตภัณฑ์ สิ นค้ำและบริ กำร
 เพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำสิ นค้ำหรื อให้บริ กำรแก่ท่ำน ตอบสนองคำสัง่ หรื อคำขอของท่ำน
 เพื่อปรับปรุ งคุณภำพสิ นค้ำ พัฒนำผลิตภัณฑ์รวมถึงกำรให้บริ กำรท่ำน
 เพื่อกำรติดต่อสื่ อสำร สอบถำมควำมพึงพอใจ ตอบคำถำมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สิ นค้ำและบริ กำร และกิจกรรม
ทำงกำรตลำด
 เพื่อบริ กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
 เพื่อบริ หำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 เพื่อป้ องกันและระงับอันตรำยต่อชีวติ และสุขภำพ กำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมำย เช่น กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรตรวจสอบภำยในกำรกระทำที่มิชอบด้วย
กฏหมำย และ/หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั ฯ
 เพื่อปฏิบตั ิตำมกฏหมำย เช่น กฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของศำล
หรื อ หน่วยงำนรำชกำรที่มีอำนำจตำมกฏหมำย และสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฏหมำย
ในกรณี ที่ท่ำนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภำยนอกกับบริ ษทั ฯ ท่ำนจะต้องแน่ใจว่ำบุคคลดังกล่ำวได้รับทรำบ
คำประกำศนี้ หรื อได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลดังกล่ำวให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่ำนมีอิสระในกำรตัดสิ นใจในกำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่หำกท่ำนไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน
แก่บริ ษทั ฯ ท่ำนอำจไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์บำงอย่ำง เช่น ทำให้บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจำรณำเข้ำทำสัญญำ
กับท่ำน รวมถึงไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อสัญญำ หรื อข้อผูกพันได้ในบำงกรณี
บริษัทฯ ขอแจ้ งวัตถุประสงค์ ในกำรประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน ภำยใต้ ขอบข่ ำยของวัตถุประสงค์ ดังต่ อไปนี้
ลำดับ

วัตถุประสงค์

ฐำนทำงกฎหมำย

1.

เพื่อกำรเปิ ดบัญชีลูกค้ำ หรื อบัญชีขอ้ มูลกำรเป็ นสมำชิกในกำรบริ หำรจัดกำรคำสัง่ ซื้อกำร
จัดเตรี ยมสิ นค้ำและ/หรื อบริ กำร กำรจัดส่งสิ นค้ำและ/หรื อบริ กำร กำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับบัญชีและกำรเงิน กำรบริ กำรหลังกำรขำย กำรคืนสิ นค้ำ และดำเนินกำรใด ๆ
เพื่อให้ท่ำนได้รับสิ นค้ำและ/หรื อบริ กำร หรื อตำมที่ท่ำนได้ร้องขอ

กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ

2.

เพื่อกำรติดต่อสื่ อสำร กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำด กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรติดต่อประ ประโยชน์โดยชอบ
สำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจและทำงกำรตลำด และวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อนำเสนอ ด้วยกฎหมำย
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่เหมำะสมแก่ท่ำนเช่น กำรแจ้งข่ำวสำรและสิ ทธิประโยชน์ ผ่ำน
ทำง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็ กเมล รวมถึงเพื่อ
ประโยชน์ในกำรวิจยั ทำงกำรตลำด เช่น ทำแบบสอบถำม สัมภำษณ์สอบถำมควำมพึง
พอใจหรื อตอบคำถำมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สิ นค้ำ และบริ กำร

3.

เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนควำมปลอดภัย เช่น กำรเข้ำสู่ระบบ (Log in)เข้ำเว็บไซต์

4.

เพื่อควำมจำเป็ นสำหรับบริ ษทั ฯ ในกำรก่อตั้งหรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำยรวมถึง ประโยชน์โดยชอบ
กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ด้วยกฎหมำย

วัตถุประสงค์ เกีย่ วกับลูกค้ ำ

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย

วัตถุประสงค์ เกีย่ วกับคู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจ
1.

เพื่อกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ก่อนเข้ำทำสัญญำ เช่นกำรลงทะเบียนคู่คำ้ กำร
เปิ ดบัญชีคคู่ ำ้ กำรพิจำรณำคัดเลือกคุณสมบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ

2.

เพื่อกำรจัดทำสัญญำและกำรบริ หำรจัดกำรสัญญำเช่น กำรตรวจสอบยืนยันตัวตน กำร
ตรวจสอบอำนำจ กำรมอบอำนำจและกำรรับมอบอำนำจ รวมทั้งเพือ่ ใช้เป็ นหลักฐำน
ประกอบกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง กำรพิจำรณำ จัดทำ และลงนำมในสัญญำทำงกำรค้ำ
และหรื อบริ กำร

กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ

3.

เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจระหว่ำงท่ำนกับบริ ษทั ฯ

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย

4.

เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรม เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิ ชย์ พรบ.ตลำดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

กำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย

วัตถุประสงค์ เกีย่ วกับกำรผู้มำติดต่ อ ผู้ทเี่ ข้ ำไปในบริเวณอำคำร สำนักงำน โรงงำนหรื อสถำนที่
1.

เพื่อกำรควบคุมและรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริ เวณอำคำรสำนักงำน โรงงำนหรื อ
สถำนที่ และกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงกำรติดต่อแลกบัตรเพื่อเข้ำ
ปฏิบตั ิงำนภำยในสถำนที่ กำรแลกบัตรเข้ำออกหรื อปฏิบตั ิงำนในบริ เวณอำคำรสำนักงำน
โรงงำนหรื อสถำนที่ กำรบันทึกข้อมูลส่วนบุคลเพื่อบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยกำร
เข้ำออกไม่วำ่ ในรู ปแบบใดๆ และกำรบันทึกภำพภำยในอำคำร สำนักงำน โรงงำนหรื อ
สถำนที่ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย

2.

เพื่อดำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ก่อนกำรเข้ำภำยในบริ เวณอำคำรสำนักงำน
โรงงำนหรื อสถำนที่ เช่น กำรอบรมเกี่ยวกับกำรเจรจำธุรกิจ กำรเข้ำเยีย่ มชมกระบวนกำร
ผลิตสิ นค้ำ และกำรตรวจสอบ

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย

3.

เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย

กำรป้ องกันหรื อระงับ
อันตรำยต่อชีวติ
ร่ ำงกำย หรื อสุขภำพ
บุคคล

4.

เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข เช่น กำร
ป้ องกันด้ำนสุขภำพจำกโรคติดต่ออันตรำย หรื อโรคระบำดที่อำจติดต่อหรื อแพร่ เข้ำมำใน
รำชอำณำจักร

กำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย

2. ข้ อมูลทีท่ ำกำรเก็บรวมรวม
จำกวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ฯ อำจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจะขึ้นอยูก่ บั ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงท่ำนกับบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้















ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นำมสกุล รู ปถ่ำย เพศ วันเกิด น้ ำหนัก ส่วนสูง หมำยเลขบัตรประชำชน หมำยเลขหนังสื อ
เดินทำง และประเทศที่พำนัก
ข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ศำสนำ ข้อมูลสุขภำพ ข้อมูลกำรแพ้อำหำร และข้อมูลทำงชีวภำพที่จำเป็ น ซึ่งบริ ษทั ฯ
ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน หรื อมีควำมจำเป็ นตำมที่กฏหมำยอนุญำตให้ดำเนินกำรได้
ข้อมูลสำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร อีเมล ไลน์ไอดี (Line ID)
ข้อมูลทำงกำรเงินและธุรกรรม เช่น หมำยเลขบัญชีธนำคำร ข้อมูลในใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภำษี ใบเสร็ จรับเงิน
หนังสื อรับรองกำรหัก ณ ที่จ่ำย และข้อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต
ประวัติกำรสัง่ ซื้อสิ นค้ำและบริ กำร
ข้อมูลควำมคิดเห็นหรื อควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรตำมที่ท่ำนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้
ข้อมูลด้ำนรักษำควำมปลอดภัย เช่น บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวผ่ำนกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
ข้อมูลที่มีกำรเปิ ดเผยผ่ำนสื่ อสำธำรณะ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน เช่น ข้อมูลกำรจ้ำงงำน ข้อมูลทำงเทคนิค กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
ข้อมูลด้ำนสุขภำพ เช่น กำรคัดกรองตำมมำตรกำรป้ องกันโรคระบำด
ข้อมูลอื่นๆ ตำมที่ท่ำนสมัครใจให้ขอ้ มูล

เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ อำจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกเพื่อให้ขอ้ มูลอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกดังกล่ำวซึ่งอำจมีนโยบำยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็ นกำรเฉพำะ กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภำยนอกไม่ได้เป็ นกำรอนุญำตหรื อแสดงถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำง
เว็บไซต์ภำยนอกกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯไม่อำจรับรองหรื อควบคุมนโยบำย แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ควำม
ปลอดภัย กำรเก็บคุกกี้ หรื อกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนบนเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกได้
3. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้ อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม
และประมวลผลข้อมูลตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น เช่น กำรซื้อขำยสิ นค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยนั้นๆ เพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว และจะเก็บข้อมูลไว้เป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ น
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรซื้อขำยนั้น หรื อในกรณี ที่ท่ำนประสงค์ติดตำมรับข่ำวสำรจำกบริ ษทั ฯ ข้อมูลของท่ำนจะ
ถูกเก็บรวบรวม ใช้ จนกว่ำท่ำนจะแจ้งควำมประสงค์ยกเลิกกำรรับข่ำวสำรตำมช่องทำงที่กำหนดไว้

4. ควำมยินยอม
ในบำงกรณี บริ ษทั ฯ อำจขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อำทิ







ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว
เพื่อวิเครำะห์ควำมชอบและพฤติกรรมกำรบริ โภค เพื่อคำดกำรณ์เกี่ยวกับควำมต้องกำรของท่ำนตำมกำรวิเครำะห์
พฤติกรรมของท่ำนเพื่อจัดหำกำรโฆษณำและเนื้อหำตำมเป้ ำหมำยแก่ท่ำน
กรณี ท่ำนเป็ นผูเ้ ยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ซึ่งต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำมำรดำ ผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบำล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ แล้วแต่กรณี ว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศที่อำจมีมำตรฐำนในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่
เพียงพอ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมำยกำหนดให้บริ ษทั ฯ สำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอม บริ ษทั ฯจะปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่ งครัดในกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
5. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 บริ ษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นต้องเปิ ดเผย ส่ง หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้วตั ถุประสงค์ที่กำหนด
และตำมหลักเกณฑ์ที่กฏหมำยกำหนดให้แก่บุคคลและหน่วยงำนดังต่อไปนี้
 บริ ษทั ในเครื อเท่ำที่เกี่ยวข้อง และตำมควำมจำเป็ นเพื่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็ นบริ ษทั ในเครื อ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์กำรเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ เช่น คูค่ ำ้ ทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้บริ กำร และผูป้ ระมวลผลให้แก่
บริ ษทั ฯ เช่น ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูใ้ ห้บริ กำรเกี่ยวกับธุรกรรมและกำรเงิน ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำน
สุขภำพ ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนจัดส่ง บริ ษทั ประกันภัย ที่ปรึ กษำ ผูส้ อบบัญชี หน่วยตรวจประเมินรับรองมำตรฐำน
หน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สำมำรถดำเนินธุรกิจและให้บริ กำรแก่ท่ำน
 บุคคลภำยนอกทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำนในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม โดย
บริ ษทั ฯจะจัดเตรี ยมข้อสัญญำมำตรฐำนเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
 บุคคลภำยนอกอื่นใด ที่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลของท่ำน ภำยใต้กรอบที่กฎหมำยกำหนด
5.2 บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลและเปิ ดเผยแก่ผไู ้ ด้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั บนหลักกำรเท่ำที่จำเป็ นเท่ำนั้น เพื่อให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์โดยชอบเท่ำนั้น
6. คุกกี้
คุ กกี้ (Cookie) คื อ แฟ้ มข้อมูลขนำดเล็กที่ เบรำว์เซอร์ จดั เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ ของท่ ำนเมื่ อท่ำน
เชื่อมต่อและเข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยคุกกี้จะช่วยเบรำว์เซอร์ ของท่ำนในกำรนำทำงไปยังส่ วนต่ำง ๆ ภำยใน
เว็บไซต์ ข้อมูลจำกคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สำมำรถให้บริ กำรที่เป็ นมิตร หรื อ ตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนได้มำกขึ้น เพื่อ
คุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่ำน

บริ ษทั ฯ ใช้คุกกี้ เพื่อที่ จะได้เรี ยนรู ้ เพิ่มเติ ม และจดจำกำรใช้งำนเว็บไซต์ของท่ ำนเพื่อช่ วยในกำรสร้ ำงสรรค์
ประสบกำรณ์ ที่จะให้ควำมพึงพอใจแก่ท่ำนมำกยิ่งขึ้น เมื่ อท่ ำนเข้ำเยี่ยมเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ คุ กกี้ จะจดจำประเภทของ
เบรำว์เซอร์ ที่ท่ำนใช้ และโปรแกรมเบรำว์เซอร์ ที่ท่ำนติดตั้งเพิ่มเติม นอกจำกนั้น คุกกี้ยงั จะจดจำสิ่ งที่ท่ำนชอบ เช่น ภำษำ
และภูมิภำค และกำหนดให้เป็ นค่ำตั้งอัตโนมัติเมื่อท่ำนกลับเข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก คุกกี้บำงตัวเป็ นคุกกี้ชวั่ ครำว และบำง
ตัวเป็ นคุกกี้ถำวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่ำนเป็ นระยะเวลำที่นำนกว่ำ
สำหรับกำรทำงำนบำงอย่ำงภำยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ จะใช้บริ กำรที่จดั หำให้โดยบุคคลภำยนอก ตัวอย่ำงเช่น
ติดตำมและวิเครำะห์กำรใช้งำนเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้งำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และเพื่อช่วยในกำรปรับปรุ ง
ประสบกำรณ์ของผูใ้ ช้ และจัดกำรเนื้อหำของเว็บไซต์
บริ ษทั ฯ จะไม่ใช้คุกกี้ในกำรรวมรวมข้อมูลส่ วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนสำมำรถที่จะเลือกปฏิเสธ หรื อปิ ดกั้น
คุกกี้ ที่บริ ษทั ฯ หรื อเว็บไซต์ของผูจ้ ดั หำบริ กำรที่ เป็ นบุคคลภำยนอกกำหนดไว้ให้ท่ำนได้ โดยกำรเปลี่ยนค่ำที่ ต้ งั ไว้ใน
เบรำว์เซอร์ ของท่ำน – โปรดหำข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนูช่วยเหลือ (Help) ในเบรำว์เซอร์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทรำบ
ว่ำเว็บเบรำว์เซอร์ ส่วนใหญ่จะมีกำรตั้งค่ำให้ยอมรับคุกกี้ โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หำกท่ำนไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่ำน
อำจจะต้องคอยปิ ดกั้นหรื อลบคุกกี้ทิ้งอยูเ่ สมอ
7. สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูล
ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิดงั ต่อไปนี้









ขอถอนควำมยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ขอเข้ำถึง ขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำของข้อมูลส่วนบุคคล
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในกรณี ที่
ข้อมูลถูกจัดเก็บในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ขอคัดค้ำนกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ขอให้ลบ หรื อทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนได้
ขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ขอให้แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด

ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิดงั กล่ำวโดยส่งอีเมล หรื อทำหนังสื อเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงบริ ษทั ฯ พร้อมแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน หรื อข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ยนื ยันตัวตนอื่น ๆ ตำมที่บริ ษทั ฯ ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์
ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่บริ ษทั ฯ จะถูกนำไปประมวลผลตำมและในขอบเขตที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตเท่ำนั้น
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ท่ำนทรำบว่ำ บริ ษทั ฯ ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิตำมกฎหมำยในกำรปฏิเสธคำขอของท่ำนหำกมีเหตุ
อันสมควร ซึ่งบริ ษทั ฯ จะแจ้งถึงกำรปฏิเสธและเหตุผลในกำรปฏิเสธคำขอดังกล่ำวให้ท่ำนทรำบเป็ นรำยกรณี บริ ษทั ฯ จะใช้
ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคที่มีอยูใ่ นกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกรณี ที่ท่ำนมีขอ้ สงสัย
หรื อข้อร้องเรี ยนในกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ท่ำนสำมำรถสอบถำมหรื อร้องเรี ยนมำยังบริ ษทั ฯ หรื อ
ดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

8. มำตรกำรควำมปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะปกป้ องควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน และมีกำรป้ องกันรักษำอย่ำงเหมำะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยข้อมูลของบริ ษทั ฯ เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
9. กำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในกำรเปลี่ยนแปลงคำประกำศฉบับนี้เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมและเป็ นไปตำมกฎหมำย
ทั้งนี้กรุ ณำตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่ำสุดที่เกี่ยวข้องกับประกำศเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ
10. กำรติดต่อ
ในกรณี ที่ท่ำนมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคล หรื อต้องกำรใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
รวมถึงต้องกำรควำมช่วยเหลืออื่นๆ สำมำรถติดต่อได้ที่ เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection officer : DPO)
สถำนที่ติดต่อ : บริ ษทั สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพำรักษ์ ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร
10270 โทรศัพท์ : 02-385-3038 ต่อ 767 อีเมล์: Service@suraponfinest.com
โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รำยละเอียดบริ ษทั ฯ ที่ท่ำนติดต่อ พร้อมทั้งแนบหลักฐำนที่ใช้
ในกำรยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชำชน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในกำรขอเอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
และขอสงวนสิ ทธิในกำรปฎิเสธคำขอในกรณี ที่เห็นว่ำเอกสำรที่ได้รับไม่เพียงพอในกำรยืนยันตัวตนของท่ำน
ประกำศ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2565

