นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Privacy Policy)
บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) "บริษัทฯ" "เรา" "พวกเรา" หรื อ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสาคัญของการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ดา้ นล่างนี้) โดยกาหนดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ("นโยบายฯ") เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม
2.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ของท่านกับเรา และบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูล
ส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดส่ วนตัว เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตาแหน่งงาน ที่ทางาน ตาแหน่ง การศึกษา สัญชาติ
วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็ นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสี ยง การบันทึกการสนทนาทาง
โทรศัพท์ รู ปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจาตัวอื่น ๆ
(ข) รายละเอียดที่ใช้ ติดต่ อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตาแหน่ งที่ต้ งั ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี
Facebook Instagram ID และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(ค) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชี และประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ
(ง) รายละเอียดธุ รกรรม เช่ น รายละเอียดการชาระเงิ น วันที่ และ/หรื อเวลาที่ ชาระเงิ น จานวนเงิ นที่ ชาระ วิธีการชาระ
รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืน การลงทะเบียน ลายมือชื่ อผูร้ ับ ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุ รกรรม ประวัติธุรกรรม
สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื่นๆ ของบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรื อรับบริ การ
(จ) รายละเอียดด้ านการตลาดและการสื่ อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา ผูใ้ ห้บริ การของเรา
บริ ษทั คู่คา้ และตัวเลือกในการติดต่อสื่ อสารของท่าน
(ฉ) รายละเอียดลูกค้ าเป้ าหมาย เช่ น รหัสลูกค้าเป้ าหมาย รถยนต์และสี รถยนต์ที่ใช้อยู่ในปั จจุบัน ข้อมูลการทดลองขับ
แผนการซื้ อ รถยนต์ที่ท่านสนใจ รุ่ นที่ท่านสนใจ เหตุผลที่ไม่สามารถปิ ดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของ
บริ ษทั ฯ
(ช) รายละเอียดประวัติ เช่น รายละเอียดประวัติการใช้บริ การและผลิตภัณฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวัติการติดต่อ ประวัติการ
ร้องเรี ยน ความสนใจของท่าน ความต้องการ คาติชม และคาตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ
(ซ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ ชนั่ ของเบราว์เซอร์
พฤติกรรมและรู ปแบบการสื บค้นของท่าน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่ นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลา
และสถานที่ที่เข้าถึง
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2.2 หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับการติดต่อฉุกเฉิน
แก่เรา หรื อสมาชิกครอบครัวที่ใช้รถของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอานาจที่จะกระทาได้และเราได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายฯ นี้ โปรดให้นโยบายฯ นี้แก่บุคคลแหล่านั้น
เพื่อให้รับทราบและ/หรื อขอความยินยอม (หรื อใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ เป็ นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ นี้
2.3 เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ
ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภาพ เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ที่กฎหมายบัญญัติให้เราทาได้ หรื อเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง
ท่านจะต้องทาการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้เป็ นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
3. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
(ก) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้ แก่เรา: ท่านอาจให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มักจะมีข้ นึ เมื่อท่านติดต่อเราเมื่อ
ต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรื อกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิกหรื อลงทะเบียนเพื่อการรับ
หรื อขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรื อเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา
(ข) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่ านโดยอัตโนมัติ : เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์
ของท่าน พฤติกรรมและรู ปแบบการสื บค้นของท่าน ซึ่งเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ
ที่คล้ายกัน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน
(ค) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ รับจากบุคคลภายนอก: บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากผูอ้ ื่น เช่น ผูใ้ ห้บริ การของ
เรา หรื อบริ ษทั คู่คา้ ของเรา หากบริ ษทั เหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรื อซึ่งท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลไว้กบั บุคคล
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
4. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
4.1 เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรี ยกรวมกันว่า "วัตถุประสงค์")
(ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ แก่ท่าน: เพื่อบริ หารจัดการ เข้าทาสัญญาและปฏิบตั ิหน้าที่ของเราตามสัญญา หรื อข้อ
ผูกพันใดๆ ก็ตามที่เรามีร่วมกับท่าน หรื อองค์กรที่ท่านเป็ นตัวแทน เช่น การส่งมอบรถยนต์ การปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ที่
เกี่ยวข้องกับการชาระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม การรับประกันผลิตภัณฑ์ การเจรจา
เงื่อนไขบริ การงานซ่อม การลงทะเบียนให้บริ การที่เกี่ยวกับรถยนต์และบริ การอื่นๆ เช่นการบารุ งรักษาและการจองการ
ซ่อมรถยนต์ เพื่อระบุตาแหน่งรถยนต์ของท่าน บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิน บริ การอานวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ
นัดหมายศูนย์บริ การ เป็ นต้น
(ข) การลงทะเบียนและการยื นยันตัวตน: เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบและยืนยันตัวของท่าน ในการลงทะเบียนและเข้ารับ
บริ การต่างๆ จากเรา
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(ค) เพื่อปรับปรุงการดาเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ: เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุ ง ดาเนินการวิจยั วางแผน
ทาแบบสารวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อนาไปพัฒนาระบบ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
ของเรา เช่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการการให้บริ การ เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพในเรื่ อง
ผลิตภัณฑ์ สื่ อดิจิทลั และแคมเปญทางการตลาดของเรา รู ปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริ โภค พฤติกรรม เป็ นต้น
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การของเรา
(ง) เพื่อจัดการความสัมพันธ์ กับท่ าน: เพื่อติดต่อสื่ อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านได้รับจากเรา ผูใ้ ห้บริ การ
ของเรา หรื อจากบริ ษทั คู่คา้ ของเรา เพื่อรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของเรา เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อการดาเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรื อการตอบข้อซักถามที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา
(จ) การตลาดและการสื่ อสาร: เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่ อสาร การมอบ
สิ ทธิ พิเศษที่เป็ นประโยชน์แก่ท่าน การเชิญให้ท่านเข้าร่ วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์หรื อ
การให้บริ การของเรา ผูใ้ ห้บริ การของเราที่ได้รับการมอบหมายจากเรา ผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านให้ไว้กบั เรา ได้แก่
เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณี ย ์ SMS MMS หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นต้น
(ฉ) การจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพื่อดูแลจัดการการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการ
สื่ อสาร การรั กษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน
(ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คาสัง่ ข้อกาหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของเรา
(ซ) ความเสี่ยง: เพื่อการจัดการความเสี่ ยงตรวจสอบประสิ ทธิภาพ และประเมินความเสี่ ยง
(ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ ของเรา: เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และ บันทึกวิดิทศั น์ เพื่อใช้
สิ ทธิ ของเราและปกป้ องผลประโยชน์ของเราเมื่อจาเป็ นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้ องกัน และ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยน เพื่อจัดการและป้องกันการสู ญเสี ยทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทาผิดภายใน
สถานที่หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ของเรา
(ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตวั ตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริ ต) รวมถึงการทาการตรวจสอบและ
บันทึกเป็ นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริ ต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่นๆ
(ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณี ของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้ นฟูกิจการ หรื อกรณี อื่นที่คล้ายกัน เราอาจส่งหรื อโอน
ข้อมูลของท่านให้กบั บุคคลที่สามหนึ่งฝ่ ายหรื อมากกว่าในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินการดังกล่าว
(ฏ) ชีวิต: เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
4.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมาย ประการใด
ประการหนึ่งต่อไปนี้
(ก) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เราอยูภ่ ายใต้บงั คับ
(ข) เพือ่ ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่าน หรื อองค์กรที่ท่านเป็ นตัวแทน เป็ นคู่สัญญากับเราหรื อเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของ
ท่านก่อนเข้าทาสัญญานั้น
(ค) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก
(ง) เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
หน้า 3/7

(จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ฉ) ในกรณี ที่จาเป็ นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสาหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
4.3 ในกรณี ที่เราอาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อการดาเนิ นการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น เราจะมีหนังสื อบอกกล่าว
ให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวและจะดาเนินการขอความยินยอมจาก
ท่านก่อนในกรณี ที่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากท่าน
4.4 ในกรณี ที่ เ รามี ค วามจ าเป็ นต้อ งเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลจากท่ านเพื่ อ ปฏิ บัติต ามกฎหมายหรื อ สั ญ ญาหรื อ มี ความ
จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อเข้าทาสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่
สามารถปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 เราอาจเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไปยัง บุ ค คลภายนอกซึ่ งเก็ บ รวบรวม ใช้ห รื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายฯฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึ กษาข้อ มูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ ซึ่ งท่านเองก็ตกอยู่
ภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวเหล่านั้นแยกต่างหากด้วยเช่นกัน
5.2 เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ให้ บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผใู ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์บริ การจากภายนอก
เพื่อให้บริ การต่างๆ แทนเราหรื อเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ท่าน
(ข) บริษัทคู่ค้าของเรา: เช่น ศูนย์บริ การซ่อม ธุรกิจผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (Supplier) ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ
สถาบันการเงิน ธุรกิจให้บริ การพนักงานขับรถ เป็ นต้น
(ค) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกาหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรื อกฎข้อบังคับ ซึ่ งรวมถึง การปฏิบตั ิตามหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ
หรื อบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณี ที่เราเชื่อว่าจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับทางกฎหมาย
หรื อเพื่อการปกป้องสิ ทธิ ของเรา สิ ทธิ ของบุคคลอื่น หรื อเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรื อเพื่ อตรวจสอบ ป้องกัน หรื อ
จัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริ ต หรื อด้านความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย
(ง) ที่ปรึ กษา: ซึ่ งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าที่เทคนิ ค และผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ช่วยเหลือในการดาเนินธุ รกิจของเรา และใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมายและต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องในทางกฎหมาย
(จ) ผู้รับโอนสิ ทธิและ/หรื อหน้ าที่: ในกรณี ของการฟื้ นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุ รกิจไม่ว่าทั้งหมดหรื อส่ วน
หนึ่ ง การขาย การซื้ อ การดาเนิ นกิจการร่ วมค้า การมอบ การโอน หรื อการจาหน่ วยส่ วนหนึ่ งหรื อทั้งหมดของธุ รกิจ
ทรัพย์สิน หรื อหุ้น หรื อธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน
5.3 เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณี ที่กฎหมายกาหนดหรื ออนุ ญาต ดังนั้นหากกฎหมาย
กาหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
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6. ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
6.1 เราจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ น เพื่อดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้ และตาม
หน้าที่ของเราภายใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่มีความจาเป็ น หรื อไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีก
ต่อไป เราจะลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบ
6.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่จะนาข้อมูล
ส่ วนบุคคลมาใช้เป็ นระยะเวลาสั้นๆ เช่น เพื่องานใดงานหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรื อทาลายข้อมูลนั้นหลังสิ้นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
6.3 ท่านมีสิทธิ ที่จะให้เราลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่เรามี
ความจาเป็ นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกาหนด
7. นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของผู้เยาว์
ผลิตภัณฑ์ บริ การและเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้ าหมายหรื อเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูเ้ ยาว์ที่อายุต่ากว่า 20 ปี
บุคคลเสมื อนไร้ ความสามารถ และบุคคลไร้ ความสามารถ หากท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ บุคคลเสมื อนไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลไร้
ความสามารถซึ่ งต้องการจะติดต่อดาเนินการกับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองตามที่กฎหมายกาหนด ผูพ้ ิทกั ษ์ตาม
กฎหมายหรื อผูอ้ นุบาลก่อนที่จะติดต่อเราหรื อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา
8. สิทธิในข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ท่านมีสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยูใ่ นความครอบครองของเรา หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถ
ติดต่อเราได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ข้างต้น
8.1 สิ ทธิในการเข้าถึง
ท่านอาจขอเข้าถึงหรื อขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เราได้ เว้นแต่ เป็ นการปฏิเสธตามกฎหมายหรื อ
คาสั่งศาล หรื อ การเข้าถึงหรื อขอทราบรายละเอียดนั้นจะส่ งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ผูอ้ ื่น
8.2 สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยูใ่ นความครอบครองของเรานั้นไม่ถูกต้อง
หรื อไม่สมบูรณ์
8.3 สิ ทธิในการขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูล
ท่านมี สิทธิ ขอให้เราลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป
(ข) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้เราทาการเก็บรักษา ใช้ และเปิ ดเผย และเราได้ทาการตรวจสอบแล้ว
ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่เราจะสามารถเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป
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(ค) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ทาการคัดค้านมิให้เราทาเก็บรวบรวมหรื อใช้อีกต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธคาขอคัดค้าน
โดยอาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมายที่มีผลใช้บงั คับ
(ง) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง
(จ) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ขา้ งต้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้นมีความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบตั ิ ตามสัญญา หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม
กฎหมาย ปฏิบตั ิตาม ใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อยกขึ้นต่อสู ้ขอ้ สิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อวัตถุประสงค์อื่นที่
กฎหมายกาหนดไว้
8.4 สิ ทธิในการจากัดการใช้
ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) ท่านได้ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคา
ขอของท่าน
(ข) ท่านได้ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว
(ค) เราหมดความจาเป็ นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความจาเป็ นต้อง
ขอให้เราเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของท่าน
(ง) ท่านได้คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรื ออ้างประโยชน์สาธารณะ หรื อ
การใช้อานาจรัฐ หรื อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเราอยูใ่ นขั้นตอนการตรวจสอบคาขอของท่าน
(จ) ท่ า นได้ค ัด ค้า นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นโดยอาศัย หรื อ อ้า งการศึ ก ษาวิ จัย ทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่ นขั้นตอนการตรวจสอบคาขอของท่าน
8.5 สิ ทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อของบุคคลอื่น
เป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
กรณี ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
เป็ นการดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ (หากมี)

หากท่านใช้สิทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิ แจ้งความประสงค์ว่าจะ
ให้เราลบหรื อจากัดการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้
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8.6 สิ ทธิในการโอนย้าย
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรู ปแบบเอกสารหรื อ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้ภายใต้ขอ้ จากัดของ
วิธีการของเรา
8.7 สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิ ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยได้ หากเป็ นกรณี ที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้กบั เรา เว้น
แต่มีขอ้ จากัดสิ ทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาของเราที่เป็ นประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้
การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความ
ยินยอมไปแล้ว
8.8 สิ ทธิในการร้องเรี ยน
ท่านมีสิทธิ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ที่พบว่าเราฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติต าม
กฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรี ยนได้ผา่ นช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรี ยนกรณี ดงั กล่าวไปยังคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
9. วิธีการติดต่อเรา
หากท่ า นต้อ งการสอบถามเพิ่ ม เติ ม หรื อ ต้อ งการใช้สิ ท ธิ ข องท่ า นตามนโยบายฯ นี้ ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ เราได้ท างเว็บ ไซต์
(https://www. krungthai.co.th) หรื อตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ดา้ นล่าง
•
•

ส่งอีเมลถึงเราได้ที่:
โทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่หมายเลข:

•
•

ส่งโทรสารถึงเราได้ที่:
ส่งจดหมายถึงเราได้ที่:

dataprotection@krungthai.co.th
ทีมงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
02-291-8888 ต่อ 250
เวลาทาการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
02-291-8621
ทีมงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120

10. การแก้ไขนโยบายฯ นี้
10.1 เราอาจแก้ไขนโยบายฯ นี้ เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้ โดยเราจะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของเรา
10.2 เราจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุ ด สาหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นโยบายฯ นี้มีผลบังคับ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และให้ใช้แทนนโยบายความเป็ นส่วนตัวต่าง ๆ ที่เรากาหนดมาก่อนหน้านี้ท้งั หมด

หน้า 7/7

