
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จํากัด ("AirLumba" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความ
สําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามท่ีนิยามไว้ด้านล่างน้ี) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี  
 ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีได้รับจาก
แหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว 

1. เกี่ยวกับเรา 
AirLumba เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสํานักงานใหญ่ตั้ง 408, 408/2 หมู่ท่ี 7, 
ถนนสุขุมวิท, ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280  

2. วิธีการติดต่อเรา 
หากท่านต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ น้ี ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง
เว็บไซต์ (https://www.airlumba.com) หรือตามข้อมูลการติดต่อท่ีระบุไว้ด้านล่าง 

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

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดท่ีเก็บรวบรวม 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีท่าน
ต้องการจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านท่ีเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปน้ี 

4.1.1 รายละเอียดส่วนตัว เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน่งงาน ท่ีทํางาน 
ตําแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ี
บัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้อ
งวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจําตัวอ่ืน ๆ 
4.1.2 รายละเอียดท่ีใช้ติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้ง ท่ีอยู่
อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อ่ืน ๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
4.1.3 รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจํารถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ย่ีห้อ รุ่น ปี 
หมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต ์
4.1.4 รายละเอียดด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจาก
เรา บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า และตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารของท่าน 
4.1.5 รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเว
อร์ชั่นของเบราว์เซอร์ พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่น 
อุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีเข้าถึง 

4.2 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
สําหรับการติดต่อฉุกเฉินแก่เรา หรือสมาชิกครอบครัวท่ีใช้รถของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่า
นมีอํานาจท่ีจะกระทําได้และเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
เหล่าน้ันตามนโยบายฯ น้ี โปรดให้นโยบายฯ น้ีแก่บุคคลเหล่าน้ันเพ่ือให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม 
(หรือใช้ฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ เป็นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ 
น้ี 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=13.669917937992%252C100.60785143688
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=13.669917937992%252C100.60785143688
mailto:sales@airlumba.com


4.3 เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทท่ีมีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้เราทําได้ 
หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง ท่านจะต้องทําการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมดท่ี
ให้ไว้เป็นข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง 

5. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เราอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้แก่เรา: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มักจะมีข้ึนเมื่อท่าน
ติดต่อเราเมื่อต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิก
หรือลงทะเบียนเพ่ือการรับหรือขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากเรา หรือเมื่อ
ท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา 

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบาง
ประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บ
โดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายกัน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน 

5.3 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากผู้อ่ืน 
เช่น บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด รวมถึงผู้แทนจําหน่ายโตโยต้าท่ัวประเทศไทย หากบริษัทเหล่าน้ันได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรือ
ซึ่งท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไว้กับบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

6. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี (เรียกรวมกันว่า "วัตถุประสงค์") 
6.1.1 การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวของท่าน ในการลง
ทะเบียนและเข้ารับบริการต่าง ๆ จากเรา 
6.1.2 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพ่ือการประเมิน วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุง 
ดําเนินการวิจัย วางแผน ทําแบบสํารวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือนําไปพัฒนาระบบ คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา เช่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพ่ือประเมินประ
สิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสความนิยมด้าน
การบริโภค พฤติกรรม เป็นต้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการของเรา หรือเพ่ือสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม เพ่ือทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือ
เพ่ือการฝึกอบรมพนักงาน และการประเมินผลงานของพนักงาน เพ่ือปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ 
6.1.3 เพ่ือจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพ่ือติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีท่านได้รับ
จากเรา เพ่ือการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบข้อซักถามท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 
6.1.4 การตลาดและการสื่อสาร: เพ่ือการวิเคราะห์ทางการตลาด การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสาร การมอบสิทธิพิเศษท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่าน การเชิญให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเรา ผ่านช่องทางการติดต่อท่ีท่านให้ไว้กับเรา 
ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ SMS MMS หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 
6.1.5 การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือดูแลจัดการการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพ่ือการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
นโยบาย และกระบวนการภายใน 
6.1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คําสั่ง ข้อกําหนดและหน้าท่ี
ตามกฎหมายของเรา 



6.1.7 ความเสี่ยง: เพ่ือการจัดการความเสี่ยงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี่ยง 
6.1.8 การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และ 
บันทึกวิดิทัศน์ เพ่ือใช้สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื่อจําเป็นและชอบด้วยกฎหมาย 
ตัวอย่างเช่น เพ่ือตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เพ่ือจัดการและป้องกันการสูญเสีย
ทรัพย์สิน เพ่ือตรวจจับและป้องกันการกระทําผิดภายในสถานท่ีหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรา 
6.1.9 การตรวจจับการทุจริต: เพ่ือพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพ่ือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ (เช่น เพ่ือปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) 
รวมถึงการทําการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ 
และการควบคุมธุรกิจอ่ืน ๆ 

6.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎ
หมาย ประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี 

6.2.1 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเราอยู่ภายใต้บังคับ 
6.2.2 เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีท่าน หรือองค์กรท่ีท่านเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญากับเราหรือเพ่ือใช้ใน
การดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาน้ัน 
6.2.3 เป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก 
6.2.4 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
6.2.5 เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้า
หน้าท่ีของรัฐ 
6.2.6 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสําหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน 

6.3 ในกรณีท่ีเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือการดําเนินการอย่างอ่ืนท่ีไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะ
มีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพ่ือทราบเพ่ิมเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลท่ีใช้เกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวและ
จะดําเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีท่ีต้องได้รับความยินยอมจากท่าน 

6.4 ในกรณีท่ีเรามีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา
หรือมีความจําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเข้าทําสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อ
มีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องข้างต้นได้ 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯ ฉบับน้ี โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
เหล่าน้ันเพ่ือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่าน้ันแยกต่างหากด้วยเช่นกัน 

7.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลท่ีสามดังต่อไปน้ี 

7.2.1 บริษัทในเครือของโตโยต้า: เน่ืองจากเราเป็นคู่ค้าของบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด รวมถึงผู้แทนจําหน่ายโตโยต้าท่ัว
ประเทศไทย ซึ่งร่วมมือกันในการให้บริการลูกค้าและให้บริการระบบต่าง ๆ เราอาจมีความจําเป็นต้องโอ
นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในในเครือของโตโยต้า ดังต่อไปน้ี หรืออนุญาตให้บริษัทในเครือ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ข้างต้น 
7.2.2 ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร ์
7.2.3 ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิต
ภัณฑ์บริการจากภายนอกเพ่ือให้บริการต่าง ๆ แทนเราหรือเพ่ือช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้
แก่ท่าน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
7.2.4 ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง 



7.2.5 บริษัทท่ีให้บริการด้านการวิจัยและสํารวจตลาด 
7.2.6 บริษัทท่ีให้บริการด้านการวิเคราะห์ 
7.2.7 บริษัทท่ีให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร 
7.2.8 ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
7.2.9 ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ 
7.2.10 บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายกําหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานท่ีบังคับใช้
กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีเราเชื่อว่าจําเป็นจะต้องปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอ่ืน 
หรือเพ่ือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือ
ด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย 
7.2.11 ท่ีปรึกษา: ซึ่งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าท่ีเทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจ
ของเรา และใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย 
7.2.12 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี: ในกรณีของการฟ้ืนฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่
ว่าท้ังหมดหรือส่วนหน่ึง การขาย การซื้อ การดําเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจําหน่วย
ส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือธุรกรรมอ่ืนท่ีคล้ายกัน 

7.3 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดหรืออนุญาต 
ดังน้ันหากกฎหมายกําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน 

8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 เน่ืองจากเราเป็นบริษัทคู่ค้าของ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด รวมถึงผู้แทนจําหน่ายโตโยต้าท่ัวประเทศไทย อาจมีการโอน
หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกัน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้
วัตถุประสงค์ข้างต้น เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของเรา เพ่ือให้การดูแลลูกค้า เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงบริการ เพ่ือการพัฒนาเน้ือหา หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ท่ีระบุในนโยบายฯ น้ี 

8.2 เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของโตโยต้าในต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตา
มกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพ่ือให้
แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับท่ีเพียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผู้รับ
โอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุ้มครองท่ีเทียบ
เท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจําเป็น 

8.3 ในกรณีท่ีเรามีความจําเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเราพบว่ามาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศน้ันไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้กระทําได้เพ่ือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย 

9. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

9.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในน
โยบายน้ี และตามหน้าท่ีของเราภายใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจําเป็นหรือ
ไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีกต่อไป เราจะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน
ทราบ 

9.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีท่ีจะนําข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น เพ่ืองานใดงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ กิจกรรม
ทางการตลาด หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทําลายข้อมูลน้ันหลังสิ้นสุดระ
ยะเวลาดังกล่าว 



9.3 ท่านมีสิทธิท่ีจะให้เราลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวท่านได้ในบา
งกรณี เว้นแต่เรามีความจําเป็นท่ีจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกําหนด 

10.นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ 
ผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้าหมายหรือเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์
ท่ีอายุตํ่ากว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคล
เสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถซึ่งต้องการจะติดต่อดําเนินการกับเรา ท่านต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ปกครองตามท่ีกฎหมายกําหนด ผู้พิทักษ์ตามกฎหมายหรือผู้อนุบาลก่อนท่ีจะติดต่อเราหรือให้ข้อ
มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

11.สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิต่อไปน้ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านประสงค์จะ
ขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ข้างต้น 

11.1 สิทธิในการเข้าถึง 
ท่านอาจขอเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว้แก่เราได้ เว้นแต่ เป็นการปฏิ
เสธตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือ การเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดน้ันจะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 

11.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านท่ีอยู่ในความครอบครองของ
เราน้ันไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ ์

11.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล 
ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวท่านได้ 
ในกรณีดังต่อไปน้ี 

11.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้
อีกต่อไป 

11.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้เราทําการเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผย และเราได้
ทําการตรวจสอบแล้ว ไม่มีเหตุตามกฎหมายท่ีเราจะสามารถเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป 

11.3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ทําการคัดค้านมิให้เราทําเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป และเราไม่สา
มารถปฏิเสธคําขอคัดค้านโดยอาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับ 

11.3.4 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัต
ถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 

11.3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

11.3.6 ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว้ข้างต้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตา
มกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมีความจําเป็นตามวัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
ยกข้ึนต่อสู้ข้อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์อ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 



11.4 สิทธิในการจํากัดการใช้ 
ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

11.4.1 ท่านได้ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และเราอยู่ในข้ัน
ตอนการตรวจสอบคําขอของท่าน 
11.4.2 ท่านได้ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลท่ีเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือ
ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
11.4.3 เราหมดความจําเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
แต่ท่านมีความจําเป็นต้องขอให้เราเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพ่ือประโย
ชน์ของท่าน 
11.4.4 ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างประ
โยชน์สาธารณะ หรือการใช้อํานาจรัฐ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเราอยู่ในข้ันตอ
นการตรวจสอบคําขอของท่าน 
11.4.5 ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างการศึก
ษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยู่ในข้ันตอนการตรวจสอบคําขอของ
ท่าน 

11.5 สิทธิในการคัดค้าน 
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

11.5.1 เป็นการดําเนินการเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอ่ืน 
11.5.2 เป็นการดําเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อํานาจรัฐท่ีได้มอบให้แก่เรา 
11.5.3 กรณีท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด
แบบตรง 
11.5.4 เป็นการดําเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ
สถิติ (หากมี)   
หากท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิแจ้ง
ความประสงค์ว่าจะให้เราลบหรือจํากัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ิมเติมได้ 

11.6 สิทธิในการโอนย้าย 
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรูป
แบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่
สามารถดําเนินการได้ภายใต้ข้อจํากัดของวิธีการของเรา 

11.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ หากเป็นกรณีท่ีท่านได้เคยให้ความ
ยินยอมไว้กับเรา เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญา
ของเราท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่าน ท้ังน้ี การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

11.8 สิทธิในการร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีท่ีพบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณี
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 



12.การแก้ไขนโยบายฯ น้ี 

12.1 เราอาจแก้ไขนโยบายฯ น้ีเป็นครั้งคราวเพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเปล่ียน
แปลงไป และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีบังคับใช้ โดยเราจะแจ้งนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงให้ท่านทราบผ่าน
ช่องทางการติดต่อของเรา 

12.2 เราจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุด สําหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน 

นโยบายฯ น้ีมีผลบังคับใช้และให้ใช้แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ท่ีเรากําหนดมาก่อนหน้าน้ีท้ังหมด 
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