
นโยบายความเป็นสว่นตวั

บรษัิท ศรไีทย โอโตซทีส ์อนิดสัตร ีจํากดั ("AirLumba" "เรา" "พวกเรา" หรอื "ของเรา") เล็งเห็นถงึ
ความสําคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น (ตามที�นยิามไวด้า้นลา่งนี�) ในนโยบายความเป็นสว่นตวันี�
("นโยบายฯ") จะอธบิายการเกบ็ ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปตา่งประเทศของขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที�ไดรั้บจาก
แหลง่ตา่ง ๆ ตลอดจนสทิธขิองทา่นและแนวทางปฏบิตัเิกี�ยวกบัขอ้มลูดงักลา่ว

1. เกี�ยวกบัเรา
AirLumba เป็นนติบิคุคลที�จัดตั �งขึ�นภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย มสํีานักงานใหญต่ั �ง 408, 408/2 หมูท่ี� 7,
ถนนสขุมุวทิ กม.33, เทศบาลบางปซูอย 69 ตําบล บางปใูหม ่อําเภอเมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10280

2. วธิกีารตดิตอ่เรา
หากทา่นตอ้งการสอบถามเพิ�มเตมิหรอืตอ้งการใชส้ทิธขิองทา่นตามนโยบายฯ นี� ทา่นสามารถตดิตอ่เราไดท้าง
เว็บไซต ์(https://www.airlumba.com) หรอืตามขอ้มลูการตดิตอ่ที�ระบไุวด้า้นลา่ง

- Tel. +66(86) 330 9159
- Email : sales@airlumba.com
- Line Official : @airlumba
- Facebook : AirLumba , AirLumba ToGo

3. ขอ้มลูสว่นบคุคลคอือะไร
“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ ขอ้มลูใดกต็ามเกี�ยวกบับคุคล ซึ�งทําใหส้ามารถระบตุวับคุคลนั�นได ้ไมว่า่ทางตรง
หรอืทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ

4. ขอ้มลูสว่นบคุคลใดที�เก็บรวบรวม
4.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็รวบรวมขึ�นอยูก่บัความสมัพันธข์องทา่นกบัเรา และบรกิารหรอืผลติภณัฑท์ี�ทา่น
ตอ้งการจากเรา ขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัทา่นที�เราอาจเกบ็รวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยงัตา่งประเทศ
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี�

4.1.1 รายละเอยีดสว่นตวั เชน่ คํานําหนา้ชื�อ ชื�อ นามสกลุ เพศ อาย ุอาชพี ตําแหน่งงาน ที�ทํางาน
ตําแหน่ง การศกึษา สญัชาต ิวนัเกดิ สถานภาพทางการสมรส ขอ้มลูบนบตัรที�ออกโดยรัฐบาล (เชน่ เลขที�
บตัรประจําตวัประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร ขอ้มลูใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์
เป็นตน้) ลายมอืชื�อ การบนัทกึเสยีง การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท ์รปูถา่ย การบนัทกึภาพจากกลอ้ง
วงจรปิด ทะเบยีนบา้น และขอ้มลูประจําตวัอื�น ๆ
4.1.2 รายละเอยีดที�ใชต้ดิตอ่ เชน่ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร ขอ้มลูตําแหน่งที�ตั �ง ที�อยู่
อเีมล LINE ID บญัช ีFacebook Instagram ID และ ID อื�น ๆ จากเว็บไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
4.1.3 รายละเอยีดรถยนต ์เชน่ หมายเลขประจํารถยนต ์หมายเลขป้ายทะเบยีนรถยนต ์ยี�หอ้ รุน่ ปี
หมายเลขเครื�องยนตห์มายเลขตวัถงัรถ ประเภทรถยนต์
4.1.4 รายละเอยีดดา้นการตลาดและการสื�อสาร เชน่ ตวัเลอืกของทา่นในการรับขอ้มลูทางการตลาดจาก
เรา บรษัิทในเครอื บรษัิทคูค่า้ และตวัเลอืกในการตดิตอ่สื�อสารของทา่น
4.1.5 รายละเอยีดทางเทคนคิ เชน่ ที�อยูอ่นิเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและ
เวอรช์ั�นของเบราวเ์ซอร ์พฤตกิรรมและรปูแบบการสบืคน้ของทา่น คกุกี� รหสัอปุกรณ ์(Device ID) รุน่
อปุกรณแ์ละประเภทของอปุกรณ ์ระยะเวลาและสถานที�ที�เขา้ถงึ

4.2 หากทา่นใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�น เชน่ ชื�อ นามสกลุ รายละเอยีดที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์
สําหรับการตดิตอ่ฉุกเฉนิแกเ่รา หรอืสมาชกิครอบครัวที�ใชร้ถของทา่น ทา่นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นมี
อํานาจที�จะกระทําไดแ้ละเราไดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายใหใ้ชข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลเหลา่นั�น
ตามนโยบายฯ นี� โปรดใหน้โยบายฯ นี�แกบ่คุคลเหลา่นั�นเพื�อใหรั้บทราบและ/หรอืขอความยนิยอม (หรอืใชฐ้าน
ทางกฎหมายอื�น ๆ เป็นขอ้ยกเวน้ความยนิยอม) ใหส้ง่มอบขอ้มลูดงักลา่วใหแ้กเ่ราตามนโยบายฯ นี�

4.3 เราจะไมใ่ชข้อ้มลูสว่นบคุคลประเภทที�มคีวามออ่นไหว เชน่ เชื�อชาต ิเผา่พันธุ ์ความคดิเห็นทางการเมอืง
ความเชื�อในลทัธ ิศาสนาหรอืปรัชญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มลู
สหภาพแรงงาน ขอ้มลูพันธกุรรม ขอ้มลูชวีภาพ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที�กฎหมายบญัญัตใิหเ้ราทําได ้หรอืเมื�อ
ทา่นใหค้วามยนิยอมไวโ้ดยชดัแจง้ ทา่นจะตอ้งทําการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลทั �งหมดที�ใหไ้ว ้
เป็นขอ้มลูที�ครบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นจรงิ

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=13.669917937992%2C100.60785143688
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=13.669917937992%2C100.60785143688
mailto:sales@airlumba.com


5. วธิกีารรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
เราอาจไดรั้บและเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ ดงันี�
5.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นใหแ้กเ่รา: ทา่นอาจใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแกเ่ราโดยตรง มกัจะมขีึ�นเมื�อทา่น
ตดิตอ่เราเมื�อตอ้งการสอบถามขอ้มลู กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ออนไลนห์รอืกรอกเอกสาร การสมคัรสมาชกิ
หรอืลงทะเบยีนเพื�อการรับหรอืขอทราบขอ้มลูผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืสทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ จากเรา หรอืเมื�อ
ทา่นแสดงความคดิเห็นกลบัมายงัเรา

5.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเกบ็รวบรวมจากทา่นโดยอตัโนมตั:ิ เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางเทคนคิบาง
ประการเกี�ยวกบัอปุกรณข์องทา่น พฤตกิรรมและรปูแบบการสบืคน้ของทา่น ซึ�งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที�จัดเกบ็
โดยคกุกี� (Cookies) และเทคโนโลยอีื�น ๆ ที�คลา้ยกนั โดยเราจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการใชง้าน

5.3 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไดรั้บจากบคุคลภายนอก: บางครั �งเราจะไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัทา่นจากผูอ้ื�น
เชน่ บรษัิทในเครอื ผูแ้ทนจําหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร ์ผูใ้หบ้รกิารของเรา หรอืบรษัิทคู่
คา้ของเรา หากบรษัิทเหลา่นั�นไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้กเ่ราตามนโยบายความ
เป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักลา่ว และ/หรอืซึ�งทา่นไดเ้คยใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผย
ขอ้มลูไวก้บับคุคลดงักลา่วแลว้แตก่รณี

6. วตัถปุระสงคแ์ละฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
6.1 เราเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อวตัถปุระสงคต์อ่ไปนี� (เรยีกรวมกนัวา่ "วตัถปุระสงค"์)

6.1.1 การลงทะเบยีนและการยนืยนัตวัตน: เพื�อดําเนนิการตรวจสอบและยนืยนัตวัของทา่น ในการลง
ทะเบยีนและเขา้รับบรกิารตา่ง ๆ จากเรา
6.1.2 เพื�อปรับปรงุการดําเนนิธรุกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร: เพื�อการประเมนิ วเิคราะห ์จัดการ ปรับปรงุ
ดําเนนิการวจัิย วางแผน ทําแบบสํารวจและวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิเพื�อนําไปพัฒนาระบบ คณุภาพและความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของเรา เชน่ ความพงึพอใจเกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์เพื�อประเมนิ
ประสทิธภิาพในเรื�องผลติภณัฑ ์สื�อดจิทิลั และแคมเปญทางการตลาดของเรา รปูแบบและกระแสความนยิม
ดา้นการบรโิภค พฤตกิรรม เป็นตน้ รวมถงึขอ้มลูเกี�ยวกบัความชอบและความสนใจของทา่นในผลติภณัฑ์
หรอืการบรกิารของเรา หรอืเพื�อสรา้งรายงานแบบรวมและเป็นนรินาม เพื�อทราบถงึปัญหาและวธิกีารแกไ้ข
หรอืเพื�อการฝึกอบรมพนักงาน และการประเมนิผลงานของพนักงาน เพื�อปรับปรงุธรุกจิ ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร
6.1.3 เพื�อจัดการความสมัพันธก์บัทา่น: เพื�อตดิตอ่สื�อสารกบัทา่นเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�ทา่นไดรั้บ
จากเรา เพื�อการดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอื ประสานงาน รับฟังความคดิเห็น หรอืการตอบขอ้ซกัถามที�
เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา
6.1.4 การตลาดและการสื�อสาร: เพื�อการวเิคราะหท์างการตลาด การแจง้ขอ้มลูขา่วสาร การประชาสมัพันธ์
การสื�อสาร การมอบสทิธพิเิศษที�เป็นประโยชนแ์กท่า่น การเชญิใหท้า่นเขา้รว่มกจิกรรม และการจัดกจิกรรม
สง่เสรมิการขายผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารของเรา ผา่นชอ่งทางการตดิตอ่ที�ทา่นใหไ้วก้บัเรา ไดแ้ก ่เว็บ
ไซต ์อเีมล โทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณีย ์SMS MMS หรอืสื�อสงัคมออนไลนต์า่ง ๆ เป็นตน้
6.1.5 การจัดการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ: เพื�อดแูลจัดการการดําเนนิงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
การจัดการระบบการสื�อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
ตรวจสอบความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการธรุกจิเพื�อการปฏบิตัติามขอ้กําหนด
นโยบาย และกระบวนการภายใน
6.1.6 การปฏบิตัติามกฎหมาย: เพื�อปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์คําสั�ง ขอ้กําหนดและหนา้ที�
ตามกฎหมายของเรา
6.1.7 ความเสี�ยง: เพื�อการจัดการความเสี�ยงตรวจสอบประสทิธภิาพ และประเมนิความเสี�ยง
6.1.8 การปกป้องผลประโยชนข์องเรา: เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นความมั�นคงปลอดภยั เชน่ การถา่ยภาพ และ
บนัทกึวดิทิศัน ์เพื�อใชส้ทิธขิองเราและปกป้องผลประโยชนข์องเราเมื�อจําเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย
ตวัอยา่งเชน่ เพื�อตรวจจับ ป้องกนั และตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีน เพื�อจัดการและป้องกนัการสญูเสยี
ทรัพยส์นิ เพื�อตรวจจับและป้องกนัการกระทําผดิภายในสถานที�หรอืระบบคอมพวิเตอรข์องเรา
6.1.9 การตรวจจับการทจุรติ: เพื�อพสิจูนต์วัตนของทา่น เพื�อตรวจสอบวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎ
ระเบยีบอื�น ๆ (เชน่ เพื�อปฏบิตัติามกฎดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และป้องกนัการทจุรติ)
รวมถงึการทําการตรวจสอบและบนัทกึเป็นการภายใน การจัดการทรัพยส์นิ ฐานขอ้มลูดา้นการทจุรติ ระบบ
และการควบคมุธรุกจิอื�น ๆ



6.2 เราเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายใตห้ลกัเกณฑห์รอืฐานทาง
กฎหมาย ประการใดประการหนึ�งตอ่ไปนี�

6.2.1 เพื�อปฏบิตัติามกฎหมายที�เราอยูภ่ายใตบ้งัคบั
6.2.2 เพื�อปฏบิตัติามสญัญาที�ทา่น หรอืองคก์รที�ทา่นเป็นตวัแทน เป็นคูส่ญัญากบัเราหรอืเพื�อใชใ้นการ
ดําเนนิการตามคําขอของทา่นกอ่นเขา้ทําสญัญานั�น
6.2.3 เป็นการจําเป็นเพื�อประโยชนโ์ดยชอบตามกฎหมายของเราและของบคุคลภายนอก
6.2.4 เพื�อป้องกนัหรอืระงับอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล
6.2.5 เพื�อประโยชนส์าธารณะ สําหรับการดําเนนิภารกจิเพื�อประโยชนส์าธารณะ หรอืการใชส้ทิธขิอง
เจา้หนา้ที�ของรัฐ
6.2.6 ในกรณีที�จําเป็นตอ้งอาศยัความยนิยอมจากทา่นสําหรับกจิกรรมบางประเภทซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการเกบ็
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เราจะขอความยนิยอมจากทา่นกอ่นการใชข้อ้มลูสว่น
บคุคลของทา่น

6.3 ในกรณีที�เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพื�อการดําเนนิการอยา่งอื�นที�ไมไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ เราจะมี
หนังสอืบอกกลา่วใหแ้กท่า่นเพื�อทราบเพิ�มเตมิ โดยจะระบถุงึขอ้มลูที�ใชเ้กี�ยวกบัการดําเนนิการดงักลา่วและจะ
ดําเนนิการขอความยนิยอมจากทา่นกอ่นในกรณีที�ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่น

6.4 ในกรณีที�เรามคีวามจําเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากทา่นเพื�อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืสญัญา
หรอืมคีวามจําเป็นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื�อเขา้ทําสญัญา แลว้ทา่นไมส่ามารถใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกเ่รา
เมื�อมกีารรอ้งขอ เราอาจไมส่ามารถปฏบิตัติามวตัถปุระสงคท์ี�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ได ้

7. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

7.1 เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับคุคลภายนอกซึ�งเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคล เพื�อวตัถปุระสงคต์ามนโยบายฯ ฉบบันี� โดยทา่นสามารถอา่นนโยบายสว่นบคุคลของบคุคลภายนอก
เหลา่นั�นเพื�อศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารที�บคุคลภายนอกดงักลา่วเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นได ้ซึ�งทา่นเองกต็กอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัเหลา่นั�นแยกตา่งหากดว้ยเชน่กนั

7.2 เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายใตว้ตัถปุระสงค ์ใหแ้กบ่คุคลที�สามดงัตอ่ไปนี�
7.2.1 บรษัิทในเครอืของโตโยตา้: เนื�องจากเราเป็นสว่นหนึ�งของบรษัิทในกลุม่โตโยตา้ ซึ�งรว่มมอืกนัในการ
ใหบ้รกิารลกูคา้และใหบ้รกิารระบบตา่ง ๆ เราอาจมคีวามจําเป็นตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงั
บรษัิทในเครอืดงัตอ่ไปนี� หรอือนุญาตใหบ้รษัิทในเครอืเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพื�อวตัถปุระสงคท์ี�
ระบไุวข้า้งตน้
7.2.2 ผูแ้ทนจําหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ เลกซสั และโตโยตา้ชวัร์
7.2.3 ผูใ้หบ้รกิารของเรา: เราอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารหรอืผูจั้ดหาผลติภณัฑ์
บรกิารจากภายนอกเพื�อใหบ้รกิารตา่ง ๆ แทนเราหรอืเพื�อชว่ยในการจัดหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหแ้กท่า่น
ซึ�งรวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง
7.2.4 ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละการขนสง่
7.2.5 บรษัิทที�ใหบ้รกิารดา้นการวจัิยและสํารวจตลาด
7.2.6 บรษัิทที�ใหบ้รกิารดา้นการวเิคราะห์
7.2.7 บรษัิทที�ใหบ้รกิารดา้นการตลาด สื�อโฆษณา การออกแบบ การสรา้งสรรค ์และการสื�อสาร
7.2.8 ผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมและการสื�อสาร
7.2.9 ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจัดเกบ็ขอ้มลูและบรกิารคลาวด์
7.2.10 บคุคลภายนอกตามที�กฎหมายกําหนด: ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่น
บคุคลของทา่นเพื�อปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบั ซึ�งรวมถงึ การปฏบิตัติามหน่วยงานที�บงัคบัใช ้
กฎหมาย ศาล เจา้พนักงาน หน่วยงานรัฐ หรอืบคุคลภายนอกอื�น ๆ ในกรณีที�เราเชื�อวา่จําเป็นจะตอ้งปฏบิตั ิ
ตามหนา้ที�ตามกฎหมายหรอืกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรอืเพื�อการปกป้องสทิธขิองเรา สทิธขิองบคุคลอื�น
หรอืเพื�อความปลอดภยัของบคุคล หรอืเพื�อตรวจสอบ ป้องกนั หรอืจัดการเกี�ยวกบัปัญหาการทจุรติ หรอื
ดา้นความมั�นคงหรอืความปลอดภยั
7.2.11 ที�ปรกึษา: ซึ�งรวมถงึทนาย เจา้หนา้ที�เทคนคิ และผูต้รวจสอบบญัชทีี�ชว่ยเหลอืในการดําเนนิธรุกจิ
ของเรา และใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายและตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งในทางกฎหมาย
7.2.12 ผูรั้บโอนสทิธแิละ/หรอืหนา้ที�: ในกรณีของการฟื�นฟกูจิการ การควบรวมกจิการ การโอนธรุกจิไมว่า่
ทั �งหมดหรอืสว่นหนึ�ง การขาย การซื�อ การดําเนนิกจิการรว่มคา้ การมอบ การโอน หรอืการจําหน่วยสว่น
หนึ�งหรอืทั �งหมดของธรุกจิ ทรัพยส์นิ หรอืหุน้ หรอืธรุกรรมอื�นที�คลา้ยกนั

7.3 เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้กบ่คุคลภายนอกในกรณีที�กฎหมายกําหนดหรอือนุญาต
ดงันั�นหากกฎหมายกําหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่น เราจะขอความยนิยอมจากทา่นกอ่น



8. การโอนและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

8.1 เนื�องจากเราเป็นสว่นหนึ�งของบรษัิทในเครอืของโตโยตา้ อาจมกีารโอนหรอืสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ทา่นระหวา่งกนั เพื�อการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตว้ตัถปุระสงคข์า้งตน้ เพื�อใหท้า่น
สามารถเขา้ถงึบรกิารของเรา เพื�อใหก้ารดแูลลกูคา้ เพื�อตดัสนิใจเกี�ยวกบัการปรับปรงุบรกิาร เพื�อการพัฒนา
เนื�อหา หรอืเพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�น ที�ระบใุนนโยบายฯ นี�

8.2 เมื�อมกีารโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับรษัิทในเครอืของโตโยตา้ในตา่งประเทศ เราจะปฏบิตัติาม
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น รวมถงึเราจะปฏบิตัติามมาตรการความปลอดภยัเพื�อใหแ้น่ใจ
วา่มกีารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในระดบัที�เพยีงพอ และเราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ผูรั้บโอน
ขอ้มลูในตา่งประเทศจะใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดว้ยมาตรฐานการคุม้ครองที�เทยีบเทา่กบั
การคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยเชน่เดยีวกนั หากจําเป็น

8.3 ในกรณีที�เรามคีวามจําเป็นในการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศ หากเราพบวา่มาตรฐาน
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในตา่งประเทศนั�นไมเ่พยีงพอตามหลกัเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลที�คณะกรรมการประกาศกําหนด เราจะขอความยนิยอมจากทา่นหรอือาศยัฐานทางกฎหมายอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งซึ�งอนุญาตใหก้ระทําไดเ้พื�อโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นออกนอกประเทศไทย

9. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู
9.1 เราจะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นระยะเวลาเทา่ที�จําเป็น เพื�อดําเนนิการตามวตัถปุระสงคท์ี�กําหนดไวใ้น
นโยบายนี� และตามหนา้ที�ของเราภายใตก้ฎหมาย โดยหลงัจากขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไมม่คีวามจําเป็นหรอื
ไมม่กีฎหมายใหส้ามารถเกบ็ไดอ้กีตอ่ไป เราจะลบหรอืทําลายขอ้มลูสว่นบคุคลนั�น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นท
ราบ
9.2 ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูอาจแตกตา่งกนัขึ�นอยูก่บัวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ใน
กรณีที�จะนําขอ้มลูสว่นบคุคลมาใชเ้ป็นระยะเวลาสั �น ๆ เชน่ เพื�องานใดงานหนึ�งเป็นการเฉพาะ กจิกรรมทางการ
ตลาด หรอืเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการสรรหาบคุลากร เราอาจลบหรอืทําลายขอ้มลูนั�นหลงัสิ�นสดุระยะเวลาดงั
กลา่ว
9.3 ทา่นมสีทิธทิี�จะใหเ้ราลบ ทําลาย หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวัทา่นไดใ้นบาง
กรณี เวน้แตเ่รามคีวามจําเป็นที�จะตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวต้ามกฎหมายกําหนด

10. นโยบายความเป็นสว่นตวัของผูเ้ยาวห์
ผลติภณัฑ ์บรกิารและเว็บไซตข์องเราไมไ่ดม้เีป้าหมายหรอืเจตนาที�จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูเ้ยาว์
ที�อายตํุ�ากวา่ 20 ปี บคุคลเสมอืนไรค้วามสามารถ และบคุคลไรค้วามสามารถ หากทา่นเป็นผูเ้ยาว ์บคุคล
เสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืบคุคลไรค้วามสามารถซึ�งตอ้งการจะตดิตอ่ดําเนนิการกบัเรา ทา่นตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูป้กครองตามที�กฎหมายกําหนด ผูพ้ทิกัษ์ตามกฎหมายหรอืผูอ้นุบาลกอ่นที�จะตดิตอ่เราหรอืให ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแกเ่รา

11. สทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
ทา่นมสีทิธติอ่ไปนี�เกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที�อยูใ่นความครอบครองของเรา หากทา่นประสงคจ์ะขอ
ใชส้ทิธ ิทา่นสามารถตดิตอ่เราไดต้ามรายละเอยีดในหวัขอ้ "วธิกีารตดิตอ่เรา" ขา้งตน้
11.1 สทิธใินการเขา้ถงึ
ทา่นอาจขอเขา้ถงึหรอืขอทราบรายละเอยีดของขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นใหไ้วแ้กเ่ราได ้เวน้แต ่เป็นการปฏเิสธ
ตามกฎหมายหรอืคําสั�งศาล หรอื การเขา้ถงึหรอืขอทราบรายละเอยีดนั�นจะสง่ผลกระทบที�อาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่สทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ื�น
11.2 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง
ทา่นมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นหากขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัทา่นที�อยูใ่นความครอบครองของ
เรานั�นไมถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์
11.3 สทิธใินการขอใหล้บหรอืทําลายขอ้มลู
ทา่นมสีทิธขิอใหเ้ราลบหรอืทําลาย หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวัทา่นได ้
ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

11.3.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไมม่คีวามจําเป็นที�จะตอ้งดําเนนิการตามวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมหรอืใช ้
อกีตอ่ไป



11.3.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นไดเ้พกิถอนความยนิยอมใหเ้ราทําการเกบ็รักษา ใช ้และเปิดเผย และเราได ้
ทําการตรวจสอบแลว้ ไมม่เีหตตุามกฎหมายที�เราจะสามารถเกบ็รวบรวมหรอืใชอ้กีตอ่ไป

11.3.3 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นไดทํ้าการคดัคา้นมใิหเ้ราทําเกบ็รวบรวมหรอืใชอ้กีตอ่ไป และเราไมส่ามารถ
ปฏเิสธคําขอคดัคา้นโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายที�มผีลใชบ้งัคบั

11.3.4 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นขอคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื�อ
วตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบัการตลาดแบบตรง

11.3.5 ขอ้มลูสว่นบคุคลนั�นมกีารเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย

11.3.6 ทา่นมสีทิธขิอใหล้บหรอืทําลายขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นใหไ้วข้า้งตน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตาม
กฎหมาย เชน่ การเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลนั�นมคีวามจําเป็นตามวตัถปุระสงคเ์พื�อการปฏบิตัติามสญัญา หรอื
เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการกอ่ตั �งสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย ปฏบิตัติาม ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืยก
ขึ�นตอ่สูข้อ้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืวตัถปุระสงคอ์ื�นที�กฎหมายกําหนดไว ้

11.4 สทิธใินการจํากดัการใช ้
ทา่นมสีทิธขิอใหเ้ราระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี�

11.4.1 ทา่นไดข้อใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และเราอยูใ่นขั �น
ตอนการตรวจสอบคําขอของทา่น
11.4.2 ทา่นไดข้อใหร้ะงับการใชข้อ้มลูที�เราอาจเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยโดยมชิอบ แทนการลบหรอื
ทําลายขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว
11.4.3 เราหมดความจําเป็นในการเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม แต่
ทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งขอใหเ้ราเกบ็รักษาไวเ้พื�อใชใ้นการกอ่ตั �งสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติาม
หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึ�นตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย เพื�อประโยชนข์อง
ทา่น
11.4.4 ทา่นไดค้ดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดยอาศยัหรอือา้ง
ประโยชนส์าธารณะ หรอืการใชอํ้านาจรัฐ หรอืประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราอยูใ่นขั �นตอนการ
ตรวจสอบคําขอของทา่น
11.4.5 ทา่นไดค้ดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดยอาศยัหรอือา้งการ
ศกึษาวจัิยทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืสถติ ิ(หากม)ี และเราอยูใ่นขั �นตอนการตรวจสอบคําขอของ
ทา่น

11.5 สทิธใินการคดัคา้น
ทา่นมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

11.5.1 เป็นการดําเนนิการเพื�อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรอืของบคุคลอื�น
11.5.2 เป็นการดําเนนิการเพื�อประโยชนส์าธารณะ หรอืการใชอํ้านาจรัฐที�ไดม้อบใหแ้กเ่รา
11.5.3 กรณีที�เราเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื�อวตัถปุระสงคท์างการตลาด
แบบตรง
11.5.4 เป็นการดําเนนิการเพื�อวตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบัการศกึษาวจัิยทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืสถติิ
(หากม)ี
หากทา่นใชส้ทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ทา่นมสีทิธิ
แจง้ความประสงคว์า่จะใหเ้ราลบหรอืจํากดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพิ�มเตมิได ้

11.6 สทิธใินการโอนยา้ย
ทา่นมสีทิธขิอรับขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที�เราเกบ็รวบรวมไว ้โดยขอใหเ้ราสง่ขอ้มลูดงักลา่วใหท้า่นในรปู
แบบเอกสารหรอืขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสโ์ดยวธิกีารอตัโนมตัไิด ้เวน้แต ่การขอโอนยา้ยขอ้มลูดงักลา่วไมส่ามารถ
ดําเนนิการไดภ้ายใตข้อ้จํากดัของวธิกีารของเรา

11.7 สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม
ทา่นมสีทิธถิอนความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยได ้หากเป็นกรณีที�ทา่นไดเ้คยใหค้วามยนิยอม
ไวก้บัเรา เวน้แตม่ขีอ้จํากดัสทิธใินการถอนความยนิยอมโดยกฎหมาย หรอืการปฏบิตัหินา้ที�ตามสญัญาของเรา
ที�เป็นประโยชนแ์กท่า่น ทั �งนี� การถอนความยนิยอมของทา่นจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้

11.8 สทิธใินการรอ้งเรยีน
ทา่นมสีทิธริอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ในกรณีที�พบวา่เราฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามกฎหมาย โดยทา่นสามารถรอ้งเรยีนไดผ้า่นชอ่งทางการตดิตอ่ของเรา และทา่นอาจรอ้งเรยีนกรณีดงั
กลา่วไปยงัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้



12. การแกไ้ขนโยบายฯ นี�
12.1 เราอาจแกไ้ขนโยบายฯ นี�เป็นครั �งคราวเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที�
เปลี�ยนแปลงไป และเพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที�บงัคบัใช ้โดยเราจะแจง้นโยบายที�เปลี�ยนแปลงใหท้า่นท
ราบผา่นชอ่งทางการตดิตอ่ของเรา
12.2 เราจะใชน้โยบายฯ ฉบบัลา่สดุ สําหรับอา้งองิวธิกีารในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่น

นโยบายฯ นี�มผีลบงัคบัใชแ้ละใหใ้ชแ้ทนนโยบายความเป็นสว่นตวัตา่ง ๆ ที�เรากําหนดมากอ่นหนา้นี�ทั �งหมด


