นโยบายความเป็ นส่วนตัว
(1) บทนา
1.1 ขอต้อนรับสูก่ ารให้บริการ บน เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่ นบนมือถือ (แพลตฟอร์ม) ของ บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด
(มหาชน) และบริษัทในกลุม่ และบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Chayo” “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของ
เรา”) บริษัทมีหน้าที่รบั ผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็ นส่วนตัวที่บงั คับใช้ (“กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล”) อย่างจริงจัง และมุง่ มั่นต่อการเคารพสิทธิและตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้บริการทัง้ หมดบนแพลตฟอร์ม (เรา
จะอ้างอิงถึง ผลิตภัณฑ์ และบริการ ทางการเงิน ของ บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุม่ และบริษัทในเครือ ที่
ให้บริการบนแพลตฟอร์มและบริการที่เรามอบให้ดงั ที่ระบุไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม
โดยจะเรียกรวมว่า “บริการ”) และ “ผูใ้ ช้” หมายถึงผูใ้ ช้ที่มีบญ
ั ชีกบั เราซึ่งได้ลงทะเบียนเปิ ดบัญชีผใู้ ช้ หรือผูใ้ ช้ที่มีบญ
ั ชีสินเชือ้
บัญชีเช่าซือ้ บัญชีบตั รเครดิต หรือบริการอื่นๆ ของเรา หรือของนิติบคุ คลอื่นที่มีธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัท (“ผูใ้ ช้” “คุณ” หรือ
“ของคุณ”) เราตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ มอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดการ
ปกป้อง และดาเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ (“นโยบายความเป็ นส่วนตัว” หรือ
“นโยบาย”) ได้จัด ทาขึน้ โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อ อธิ บายให้คุณเข้าใจเกี่ ยวกับวิ ธีที่เราเก็ บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ /หรือ
ดาเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ มอบให้แก่เราและ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่วา่ จะในปั จจุบนั หรืออนาคต และเพื่อ
เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คณ
ุ จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เราโปรดอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีโ้ ดยละเอียด
หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านีห้ รือข้อปฏิบตั ิวา่ ด้วยความเป็ นส่วนตัวของเรา
โปรดดูรายละเอียดในส่วนของหัวข้อ “มีคาถาม ข้อกังวล หรือคาร้องเรียนใช่หรือไม่? โปรดติดต่อเรา” ในตอนท้ายของ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้
1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่วา่ จริงหรือเท็จที่สามารถใช้ระบุยืนยันตัวตนของบุคคลใดได้
โดยข้อมูลนัน้ หรือจากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อย
ได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจาตัว และข้อมูลการติดต่อ
1.3 ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกบั เรา เยี่ยมชมแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเราหรือเข้าถึงบริการของเรา คุณ
ได้รบั ทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบตั ิ ข้อกาหนด และ/หรือนโยบายที่กาหนดไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ และคุณ
ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดาเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้
หากคุณไม่ยินยอมให้เราดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ ท่านอาจใช้บริการ
ของเราหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการของเราได้โดยการติดต่อมาที่บริษัททางอีเมล์ โดยระบุวตั ถุ ประสงค์ในการขอใช้
บริการของท่าน หากเราเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบซึง่ รวมถึงโดยการโพสต์ประกาศ
การเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผ่านบนแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ ณ เวลาใดๆ โดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ ในการเข้าใช้บริการหรือ

แพลตฟอร์ม รวมถึงการทาคาสั่งทาธุรกรรมใดๆ ผ่านบริการของเราอย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปภายหลังการแก้ไขนัน้ ถือว่าคุณ
รับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็ นส่วนตัว ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิ
เลือกที่จะให้มีการใช้หรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ ในการขอแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่เราได้รวบรวมและ
จัดเก็บไว้ในระบบเว็บไซต์ หรืออาจเลือกที่จะไม่รบั ข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากระบบเว็บไซต์ที่ใช้บริการอยู่ก็ได้ โดย
เพียงแต่กรอกความจานงดังกล่าวในแบบฟอร์มหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อแจ้งให้เราทราบ ซึง่ เราจะได้สอื่ สาร
และแจ้งข้อความไปยังผูใ้ ช้บริการตามที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ที่ให้ไว้
1.4 นโยบายนีใ้ ช้บงั คับร่วมกับการบอกกล่าว ข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา โดยนโยบายนีจ้ ะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว
หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กาหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็ นอย่างอื่น
1.5 นโยบายนีใ้ ช้สาหรับกับแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Centre) เว็บไซต์ฟีเจอร์สื่อ
สังคมออนไลน์ (social media features) เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (social networking sites) ตลอดจนช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ และช่องทางอื่นใดที่เราใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ
(2) บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด
2.1 เรา จะ/อาจจะ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:
 เมื่อคุณได้ลงทะเบียน และ/หรือตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ ใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม หรือมีบญ
ั ชีผใู้ ช้
หรือสมัครบัญชีผใู้ ช้กับเรา หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง บริการใดๆ สาหรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินและสินเชื่อเงินกู้ เช่าซือ้ สินเชือ้ หลักประกัน ในรู ปแบบต่างๆทัง้ ในส่วนของบริษัท และนิติบคุ คลที่
บริษัทได้ทาธุรกรรมด้วย และ/หรือได้ทาธุรกรรมร่วมกัน
 เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของเรา ไม่วา่ จะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็ นเอกสาร;
 เมื่อคุณทาข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อ
คุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากคู่คา้ และ/หรือนิติ
บุคคลที่ทาธุรกรรม และ/หรือร่วมทุนกับบริษัท
 เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รบั การบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การติดต่อแบบเห็น
หน้ากัน แพลตฟอร์มสือ่ ทางสังคม และอีเมล์ รวมถึงเมื่อคุณได้ติดต่อกับตัวแทนให้บริการลูกค้า (customer
service agents) ของเรา
 เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ติดต่อเราหรือใช้บริการของเราผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี ้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม ซึ่ง

รวมถึ ง แต่ ไม่ จ ากัด เฉพาะ ผ่ า นคุก กี ซ้ ึ่ ง เราอาจใช้เ มื่ อ คุณ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์กับ การใช้บ ริ ก ารของเราบน
แพลตฟอร์ม;
 เมื่อคุณได้อนุญาต โดยผ่านอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ แก่แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มของเรา;
• เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีกบั บัญชีสอื่ สังคมออนไลน์ (social media account) หรือบัญชีผใู้ ช้งานอื่นของคุณ
หรือใช้ ฟี เจอร์สอื่ สังคมออนไลน์อื่น (social media features) ภายใต้นโยบายการให้บริการของผูใ้ ห้บริการ
ฟี เจอร์นนั้ ๆ;
 เมื่อคุณทาธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา
 เมื่อคุณให้คาติชมหรือเรือ่ งร้องเรียนแก่เรา;
 เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท
 เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ ตามตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทงั้ หมด และที่ระบุเป็ นเพียงตัวอย่างทั่วไปบางส่วนของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่อาจจะถูกเก็บรวบรวมเท่านัน้
(3) บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมนัน้ จะรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง














ชื่อเต็ม
ที่อยูป่ ั จจุบนั (รวมถึงที่อยูส่ าหรับแจ้งเรียกเก็บเงิน)
อีเมล
วันเกิด
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (ID Card number)
ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics data)
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ (contact number)
อาชีพและที่อยูท่ ี่ทางาน (occupation and work address)
ลายมือชื่อ หรือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลที่ถกู ส่งหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา
ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คณ
ุ ติดต่อด้วย
รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก ที่คณ
ุ ได้เปิ ดเผย/แชร์ให้แก่เรา
ข้อมูลแสดงตัวตันที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับเราในการตรวจสอบ (due
diligence) ซึง่ รวมการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การรูจ้ กั

ตัวตนของลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (identity verification) การตรวจสอบ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง (fraud prevention)
 ข้อมูลใดๆ ในการรับบริการ หรือจัดส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ และเอกสารที่คณ
ุ ได้ให้ไว้เมื่อใช้บริการบน
แพลตฟอร์ม ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ที่อยูแ่ ละหมายเลขติดต่อ
 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ติดต่อของคุณหรือเพื่อการทวงถามหนีข้ องคุณ
ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ และความสัมพันธ์
 ข้อมูลทางการเงิน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้อมูลรายได้ ใบแจ้งยอดเงินเดือน รายงานการเคลือ่ นไหวทาง
บัญชีจากธนาคาร ใบเสร็จชาระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ข้อมูลการชาระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูล
บัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่คณ
ุ ใช้ และ/หรือข้อมูลใดๆ สาหรับสอบถามข้อมูล เปิ ดบัญชี หรือเข้ารับบริการของ
เรา หรือ ได้ให้ไว้เมื่อใช้บริการของเรา
 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่นใด ข้อมูลทางเลือกสาหรับประเมินเครดิต
(alternative credit scoring data) ประวัติการทาธุรกรรม หรือการปฏิสมั พันธ์กบั บริษัท และข้อมูลอื่นใดที่
คุณได้ให้ไว้ขณะใช้บญ
ั ชี ของคุณบนแพลตฟอร์ม ที่คณ
ุ ได้ให้ไว้ขณะสอบถามข้อมูล และ/หรือเปิ ดใช้บริการ
และ/หรือเมื่อใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา
 ข้อมูลบัญชีผใู้ ช้ (user ID) ของผูใ้ ห้บริการอื่นที่คณ
ุ ใช้สาหรับเชื่อมต่อบริการ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา
หรือที่คณ
ุ ได้ให้ไว้ขณะเปิ ดใช้บริการ และ/หรือ เมื่อใช้บริการ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา
 ข้อมูลการติดต่อสือ่ สารและการตลาด เช่น ความสนใจของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและ
บุคคลอื่น รูปแบบการติดต่อสือ่ สารที่คณ
ุ สนใจและประวัติขอ้ มูลการติดต่อสือ่ สารกับเรา ผูใ้ ห้บริการของเรา
และบุคคลภายนอก
 ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึง่ รวมถึง การสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดข้อมูลการค้นหา
รายการคาสั่งทาธุรกรรม ข้อมูลการเข้าชมข้อมูลและเนือ้ หาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
อื่น ของบริษัท
 ข้อมูลตาแหน่ง
 ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผูใ้ ช้เมื่อผูใ้ ช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม และเมื่อผูใ้ ช้ใช้บริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ของเราบนแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของผูใ้ ช้ ข้อมูล
รวมในเนือ้ หาที่ผใู้ ช้มีสว่ นเกี่ยวข้องด้วย
3.2 คุณตกลงจะไม่สง่ มอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถกู ต้องและ/หรือที่ทาให้เข้าใจผิดแก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบถึง
ความไม่ถกู ต้องหรือการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลนัน้ เราสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้สง่ มอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลที่
คุณได้ให้แก่เรา ตามทีเ่ ราเห็นสมควร
3.3 หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทกุ เมื่อโดย
การแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลของเราทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี ้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิม่ เติม
เกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าวได้ในหัวข้อ “วิธีที่คณ
ุ สามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คณ
ุ ให้แก่เรา” ใน

ส่วนท้ายของนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอน
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปั น หรือดาเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานัน้ อาจส่งผลต่อการใช้บริการของ
คุณ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตงั้ จะเป็ นการปิ ดใช้งานคุณลักษณะตามตาแหน่งทีต่ งั้
3.4 เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากคุณ ข้อมูลรายละเอียดของคุณจะไม่ถกู ขาย แลกเปลีย่ น โอนถ่าย หรือมอบให้แก่บริษัท
อื่นใดเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คณ
ุ ตามที่คณ
ุ ร้องขอ ซึง่ รวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทประมวลผล
การ โดยบริษัทประมวลผลการชาระภายนอกจะเก็บข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณทัง้ หมด (เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ
ของคุณ และจะโอนข้อมูลทัง้ หมดไปยังที่เก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยโดยตรง โดยไม่ผา่ นเซิรฟ์ เวอร์ของเรา)
(4) การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น
4.1 เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นบนมือถือโดยส่วนใหญ่ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณจะส่ง
ข้อมูลซึง่ อาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิรฟ์ เวอร์ของเว็บเมื่อคุณเข้าดูบริการของเราผ่านแพลตฟอร์ม
โดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ (Internet Protocol/IP) ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์/
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ชื่ อรุ ่นของบราวเซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี เ้ ฉพาะของ
อุปกรณ์ (unique device identifier/UDID) สิ่งบ่งชีข้ องอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile equipment identifier/MEID) ของอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ของคุณ ที่อยู่ หน้าเว็บอ้างอิง (ถ้ามี) หน้าที่คณ
ุ เข้าชมผ่านบนเว็บแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา เวลา
ที่เข้าชม และบางครัง้ รวมถึง "คุกกี"้ (ซึ่งสามารถปิ ดการใช้งานได้ดว้ ยการตัง้ ค่าบราวเซอร์ของคุณ ) เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์ม
จดจาการเข้าชมครัง้ ล่าสุดของคุณ เมื่อคุณเข้าสูร่ ะบบข้อมูลนีจ้ ะเชื่อมโยงกับบัญชีสว่ นตัวของคุณ และข้อมูลนีถ้ กู นาไปใช้ใน
เชิงสถิติที่ไม่ระบุตวั ตนเพื่อให้เราทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มของเราโดยผูเ้ ยี่ยมชม
4.2 แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถกู ต้องแม่นยาเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตงั้ ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลนีเ้ พื่อวัตถุประสงค์
(ตามที่ได้นิยามด้านล่างนี)้ ภายใต้วตั ถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านัน้ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง บริการตาม
ตาแหน่งที่ตงั้ ที่คณ
ุ ร้องขอ หรือการส่งเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องให้แก่คณ
ุ ตามตาแหน่งที่ตงั้ ของคุณ หรืออนุญาตให้คณ
ุ แบ่งปั นตาแหน่ง
ที่ตงั้ ของคุณให้แก่ผใู้ ช้อื่นโดยเป็ นส่วนหนึง่ ของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา สาหรับอุปกรณ์เ คลื่อนที่สว่ นใหญ่
คุณสามารถถอนสิทธิที่จะให้เราได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตงั้ ของคุณผ่านการตัง้ ค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีขอ้ สงสัย
เกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตงั้ บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ของคุณ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ของคุณ
4.3 เช่นเดียวกันกับเมื่อคุณท่องเพจต่างๆ บนเว็บแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่ นบนมือถือ เมื่อคุณเข้าชมเนือ้ หาและ
โฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านบริการของเรา ข้อมูลเดียวกันเกือบทัง้ หมดจะถูกส่งมาถึง
เรา (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ที่อยู่ IP (IP Address) ระบบปฏิบตั ิการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งข้อมูลการเข้าชมหน้าต่างๆ ของคุณ

อุป กรณ์ข องคุณ จะส่ง ข้อ มูลเกี่ ย วกับ เนื อ้ หา โฆษณาที่ เ ข้า ชม และ/หรือ ซอฟต์แ วร์ที่ ติด ตั้ง ผ่า นบริก าร และแพลตฟอร์ม
(แพลตฟอร์ม) และเวลาที่เข้าชม ให้แก่เรา
(5) คุกกี้
5.1 เรา หรือ บุคคลอื่นผูใ้ ห้บริการในนามของเราและบริษัทคู่คา้ และบริษัทคู่คา้ สื่อโฆษณาของเรา อาจใช้ "คุกกี"้ หรือ
ฟี เจอร์อื่นๆ ในบางคราว เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สาม รวบรวมหรือเปิ ดเผยแบ่งปั นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม
ของเรา ซึ่งฟี เจอร์นีจ้ ะช่วยให้เราปรับปรุ งแพลตฟอร์มหรือบริการที่เรานาเสนอ หรือช่วยเรานาเสนอบริการและฟี เจอร์ใหม่ๆ
และ/หรือทาให้เราและบริษัทคูค่ า้ สามารถนาเสนอเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของคุณ ซึ่งรวมถึงการทาโฆษณาติดตาม
ลูกค้า ซึ่ง “คุกกี”้ คือตัวระบุต่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ของคุณในการใช้หรือเข้าสูบ่ ริการหรือแพลตฟอร์ม จานวนผูใ้ ช้ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในแพลตฟอร์มของเรา เรา
อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกีเ้ ข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี ้ คุกกีย้ งั เชื่อ มโยงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ที่
คุณสนใจและเว็บเพจต่างๆ ที่คณ
ุ เข้าไปชม ซึง่ เราใช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่อส่งมอบเนือ้ หาที่เหมาะสมต่อความสนใจของคุณเพื่อให้บริษัทคู่
ค้าของเราสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มู ล และเพื่อ
ตรวจสอบการใช้บริการของเรา
5.2 คุณอาจปฏิเสธการใช้คกุ กีไ้ ด้โดยเลือกการตัง้ ค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดจา
ไว้วา่ หากคุณปฏิเสธการใช้คกุ กี ้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชนั การทางานของแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการของเราได้อย่างเต็มที่
(6) เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง
6.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดาเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่ง
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี •้ เพื่อการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้า การให้
คะแนนสินเชื่อหรือการประเมิน การติดตามและตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ การเรียกเก็บหนี ้ การชาระหนีเ้ งินกูค้ ืน
และการติดตามทวงถามหนี;้
 เพื่อพิจารณา และ/หรือดาเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา หรือ ธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสาร
ของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ
 เพื่อจัดการ ดาเนินการ ให้ และ/หรือ บริหารจัดการใช้งานของคุณ และ/หรือ เพื่อเข้าถึงบริการของเราบน
แพลตฟอร์ม รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผใู้ ช้ของคุณกับเรา
 เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทาธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทาตามคาร้องของคุณ
สาหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท และแจ้งคุณถึงปั ญหาเกี่ยวกับบริการและการกระทาด้านบัญชีที่
ผิดปกติ
 เพื่อบังคับใช้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการ;

 เพื่อป้องกันความปลอดภัย และ สิทธิ ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลหรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
 เพื่อระบุตวั ตน(identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (verification) หรือความถูกต้องการตรวจสอบ (due
diligence) ซึง่ รวมการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) หรือ การ
รูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer - KYC) การระบุยืนยันความถูกต้อง
 เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จาเป็ นในบาง
คราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็ นไปอย่างราบรืน่
 เพื่อจัดการหรืออานวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิ บตั ิตามคาสั่งของคุณ จัดการหรือตอบข้อ
ซักถามที่ได้รบั (หรืออ้างว่าได้รบั ) จากคุณหรือในนามของคุณ;
 เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการ
ส่งไปรษณีย ์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณ
กับเราหรือการใช้บริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จากัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับ
บริการของเรากับคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานัน้ อาจเป็ นด้วยวิธีการส่ง
จดหมายโต้ตอบ เอกสารหรือการแจ้งประกาศแก่คณ
ุ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิง่ ดังกล่าว;
 เพื่ออนุญาตให้ ผูใ้ ช้อื่นปฏิสมั พันธ์ เชื่อมต่อกับคุณ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนแพลตฟอร์ม
และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คณ
ุ ทราบเมื่อผูใ้ ช้คนอื่นได้สง่ ข้อความส่วนตัวให้คณ
ุ โพสต์ความคิดเห็นสาหรับคุณใน
เกม หรือแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อกับคุณด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features)
บนแพลตฟอร์ม
 เพื่อดาเนินการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การสารวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม
ของคุณ) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามความสนใจของคุณ เพื่อ
ปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราและ/หรือ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเป็ นลูกค้าของคุณ
 เพื่อการตรวจสอบและทาแบบสารวจอื่นๆ ผ่านบนแพลตฟอร์ม เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของ
กลุ่มเป้าหมายของเรา และทาความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รบั จากผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการของเรา
 เพื่อทาการตลาดและโฆษณา สาหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผ่านบนแพลตฟอร์ม การดังกล่าวนี ้ เรา
จะแจ้งบอกกล่าวสื่อสารในวิธีการและรู ปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการทาการตลาด และ ข้อมูลและสื่อเกี่ยวกับ
กิ จกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ ยวข้อ งกับ ผลิต ภัณฑ์และ/หรือ บริก าร (ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามที่บริษัทอาจทาร่วมกันหรือมีขอ้ ตกลงระหว่างกัน ) ซึ่ง บริษัท
(และ/หรือบริษัทในกลุม่ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจทาจาหน่าย ทาการตลาด หรือทาการส่งเสริมการขาย

ทัง้ สาหรับผลิตภันฑ์หรือบริการที่มีอยู่แล้วในขณะนีห้ รือที่จะจัดให้มีขนึ ้ ในภายหน้า ซึ่งคุณสามารถยกเลิก
การรับข้อมูลโฆษณาทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยติดต่อที่ dpo@chayo555.com ที่จัดให้มีในสื่อ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ แพลตฟอร์ม เราอาจใช้ขอ้ มูลสาหรับติดต่อของคุณพื่อส่งจดหมายหรือ
สือ่ การตลาดจากเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง;
 เพื่ อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือการปฏิ บัติ ตามหรือ เป็ น ไปตามกฎหมายที่บัง คับ ใช้
ข้อกาหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อานาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริต
ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของคุณนัน้ เป็ นสิง่ จาเป็ นที่เราต้องกระทา ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ การดูแลให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดเพื่อทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ผกู พันบริษัทหรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบตั ิตาม (รวมถึงการแสดงชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และชื่อบริษัท
ของคุณ หากใช้บงั คับ);
 เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และ/หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการเปิ ดเผยแก่ผสู้ อบบัญชี
ของบริษัทซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
 เพื่อจัดทาข้อมูลสถิติและงานวิจยั เพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก;
 เพื่อดาเนินการการตรวจสอบประวัติความเป็ นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียง การตรวจสอบประวัติ ) ซึ่งเป็ นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามกฎข้อบังคับ หรือกระบวนการ
จัดการความเสีย่ งของเราตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่เราได้นามาใช้;
 เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเราหรือธุรกิจของบริษัท
 เพื่อป้องกันและตรวจสอบการละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็ นการกระทาละเมิดเกี่ยวกับข้อกาหนดในข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือ
การประพฤติผิด ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของ
คุณกับเรา
 เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สารองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกูค้ ืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณ ไม่วา่ จะอยูใ่ นหรือนอกอานาจการพิจารณา
 เพื่อจัดการและ/หรือช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของธุรกิจ หรือธุรกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของธุรกิจที่มีศกั ยภาพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทในฐานะผูม้ ีสว่ นร่วม หรือเกี่ยวข้อง
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของบริษัทในฐานะผูม้ ีสว่ นร่วมเท่านัน้ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และ/
หรือบริษัทใดๆที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของบริษัทในฐานะผู้ มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว "ธุรกรรม
เกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมายถึง การซือ้ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรือการซือ้ กิจการอื่นใด การ

จาหน่ายจ่ายโอนหรือการให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใด
ขององค์กร และ/หรือ
 วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งแก่คณ
ุ ณ เวลาที่ได้รบั ความยินยอมจากคุณ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)
6.2 คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่าบริษัทอาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิ ดเผยข้อมูลในบัญชีผใู้ ช้ของคุณและรวมถึง
“เนือ้ หา”กรณีที่บริษัทต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และ
กฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่ใช้บงั คับซึง่ เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว) หรือตามคาสั่งศาล หรือคาสั่ง/การอนุญาตจาก
หน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอานาจบังคับต่อบริษัท หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทาการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบตั ิตาม
ขัน้ ตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบตั ิตามคาสั่งและ/หรือการอนุญาต จากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอานาจบังคับต่อบริษัท (ซึ่ง
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย) (ค) บังคับให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ และนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ (ง) ปฏิบตั ิตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่
หรือตามความเป็ นจริง ที่กระทาต่อบริษัท หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนือ้ หา” นัน้ ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น (จ)
ปฏิบตั ิตามคาร้องขอของคุณในส่ว นของการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคล
ของบริษัท ผูใ้ ช้ และ/หรือสาธารณะ
6.3 เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดาเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึน้ อยู่กับ
สถานการณ์ในภายหน้า วัตถุประสงค์ดงั กล่าวจึง อาจไม่ปรากฎข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบถึงวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดาเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากคุณนัน้
เป็ นไปตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้
(7) บริษัทคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรบ้าง
7.1 เรานามาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้ดว้ ยความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานัน้ มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ ายที่มีความปลอดภัย
และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจานวนจากัดเท่านัน้ ซึง่ จะเป็ นบุคคลที่มีสทิ ธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์
7.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เราจะทาลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ ไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (ii) ไม่จาเป็ นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอนั จะอ้างประโยชน์อนั ชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเรา หรือสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อบริการ
ของเราและ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิน้ สุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตาม

กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ ภายใต้กฎหมายที่บงั คับ
ใช้ เราอาจทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8) บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เยีย่ มชมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่
8.1 ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของเรา เราอาจจ าเป็ น ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูลส่ว นบุค คลของคุณ ให้แ ก่ ผู้ใ ห้บ ริ ก ารซึ่ง เป็ น
บุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่
ระบุขา้ งต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการซึ่งเป็ น บุคคลภายนอก ตัว แทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือ บริษัท ที่
เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนัน้ อาจดาเนินการข้อมูลส่วนบุ คคลของคุณในนามของเราหรือใน
ลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุขา้ งต้นอย่างน้อยหนึง่ วัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง:
 บริษัทในเครือ บริษัทในกลุม่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของเรา
 ผูใ้ ช้อื่น หรือ ผูค้ า้ บุคคลที่ 3 ที่คณ
ุ ได้ทาธุรกรรมหรือได้ติดต่อด้วยผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือเกี่ยวกับการใช้
บริการของเราเพื่อ วัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
 ผูใ้ ช้อื่นของแพลตฟอร์มเพื่อ วัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือมากกว่า
 ผูร้ บั จ้าง ตัวแทน ผูใ้ ห้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียง บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็ น ผูใ้ ห้บริการด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัด
เพียง บริษัทที่ให้บริการติดตามทวงถามหนี ้ บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน บริษัทผูต้ รวจสอบ บริษัทคู่คา้ สื่ อ
โฆษณาและการตลาด บริษัทรับส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย ์ บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ขอ้ มูล
 หน่ว ยงานรัฐและหน่ว ยงานก ากับ ดูแ ลต่า งๆ ที่มี อานาจควบคุมกากับ ดูแลเหนือบริษั ท หรือ ตามที่ได้ร ับ
อนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
 ผูซ้ ือ้ ผูร้ บั โอนหรือผูส้ ืบตาแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิก
กิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทัง้ หมดของบริษัท ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินงานต่อเนื่องหรือ
เป็ นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทัง้ หมด หรือการดาเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการของเราที่บริษัทถือครองอยูเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป
 บุคคลภายนอกที่เราได้เปิ ดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอก
ดัง กล่า วอาจเก็ บ รวบรวมและประมวลผลข้อ มู ล ส่ว นบุค คลของคุ ณ เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์อ ย่ า งน้อ ยหนึ่ ง
วัตถุประสงค์
8.2 เราอาจแบ่งปั น ซึง่ รวมถึงข้อมูลข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผูใ้ ช้และข้อมูลการใช้บริการของผูใ้ ช้ของ
เราให้แก่บริษัทคูค่ า้ สือ่ โฆษณาและบุคคลอื่นผูซ้ งึ่ จัดหาโฆษณา ผูท้ าโฆษณาแบบติดตามลูกค้า และ/หรือการเขียนโปรแกรม

8.3 เพื่อหลีกเลีย่ งข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร
เช่น องค์กรของเราทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากคุณ การ
อนุญาตตามกฎหมายนัน้ จะมีผลบังคับต่อไปโดยเป็ นไปภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ
ภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจอ้างอิงฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันตามที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์นนั้ ซึง่ รวมถึง ฐานทางกฎหมายเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานสัญญาเพื่อการปฏิบตั ิใดๆ ทางสัญญา
กับคุณ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของเราในการใช้ขอ้ มูลซึ่งเราจะคานึงถึงการกระทบต่อสิทธิ ของคุณ
เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่คณ
ุ ได้ให้ความยินยอมซึง่ จะได้ขอจากคุณเป็ น ครัง้ คราวไปเมื่อ
จาเป็ น หรือเมื่อจาเป็ นเกี่ยวกับการร้องเรียนใดๆ ทางกฎหมาย
8.4 บุคคลภายนอกอาจปิ ดกัน้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สง่ ต่อไปยังหรืออยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเราอย่าง
ผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทางานผิดปกติหรือไม่ทางานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้ าถึง ใช้ขอ้ มูลอย่างไม่เหมาะสม
หรือใช้ขอ้ มูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา ถึงกระนัน้ ก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผล
เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กาหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถ
รับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิน้ เชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จากัดเพียง เมื่อการเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์รา้ ยที่มีความซับซ้อนโดยผูท้ ี่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา
(9) ข้อมูลของเด็ก
บริการนีไ้ ม่ได้มงุ่ หมายไว้ให้บริการสาหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่เป็ นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผูซ้ ึ่งมีอายุต่ากว่า 20 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
แพลตฟอร์มเพื่อบริการของเราหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี โดยตัง้ ใจ ทัง้ นี ้ เราขอให้บคุ คลผูเ้ ป็ น
บิดามารดาหรือผูป้ กครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยูภ่ ายใต้อานาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
บริษัท แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ที่อยูภ่ ายใต้อานาจปกครองของท่านให้แก่บริษัท
ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ใน
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนีใ้ นนามของเด็กผูน้ นั้ อย่างไรก็ตาม เราจะทาการปิ ดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูล
ส่วนบุคคลใดๆ ซึง่ เราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผูเ้ ป็ นบิดามารดาหรือ
ผูป้ กครองตามกฎหมาย

(10) ข้อมูลที่ถกู รวบรวมโดยบุคคลที่สาม
10.1 แพลตฟอร์มของเราใช้บริการวิเคราะห์จากบุคคลที่สาม (“ผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์”) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
Google Analytics บริการวิเคราะห์สาหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล ผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์ใช้คกุ กีซ้ งึ่ เป็ นไฟล์ขอ้ ความที่
ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลือ่ นที่ของคุณ เพื่อช่วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้งานแพลตฟอร์มอย่างไร ข้อมูลที่

ถูกสร้างโดยคุกกีเ้ กี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยผูใ้ ห้บริการ
วิเคราะห์ในเซิรฟ์ เวอร์ใ นประเทศต่า งๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพี ยงสหรัฐอเมริกา ผูใ้ ห้บริการวิ เคราะห์จะใ ช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่ อ
วัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มให้ผดู้ าเนินการ
แพลตฟอร์ม และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มและการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์อาจยังส่ง
มอบข้อมูลนีใ้ ห้กบั บุคคลที่สามตามที่กาหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของผูใ้ ห้บริการ
วิเคราะห์ ผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์จะไม่เชื่อมโยงที่อยูไ่ อพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถกู ครอบครองโดยผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์
10.2 เราและบุคคลที่สาม อาจทาให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณบน
แพลตฟอร์มหรือผ่านบริการ โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านีอ้ าจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บคุ คลที่สามดูขอ้ มูลที่ยืนยันตัวตนได้
ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผใู้ ช้ของคุณ ที่อยูไ่ อพีของอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น คุกกีท้ ี่คณ
ุ อาจติดตัง้ ไว้ก่อนหน้านี ้
หรือติดตัง้ ให้กบั คุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี ้ แอพพลิเคชั่นเหล่านีอ้ าจขอให้คณ
ุ ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านีไ้ ม่ได้อ ยู่ในความ
ครอบครองหรือการควบคุมโดยบริษัท เราแนะนาให้อา่ นข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์
ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ
(11) การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
11.1 เราไม่รบั ประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่คณ
ุ ให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เรา
นามาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ใ นเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคล
จานวนจากัดที่มีสทิ ธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าวเท่านัน้ และต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นความลับ เมื่อคุณทาการสั่ง
ใช้บริการของเราหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้ใช้เซิรฟ์ เวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ที่ละเอียดอ่อนทัง้ หมดที่คณ
ุ ให้นนั้ จะถูกเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุขา้ งต้นเท่านัน้
11.2 ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คณ
ุ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือ
ติ ด ตั้ง ภายในแพลตฟอร์ม สาหรับ บริก ารของเรา นอกจากนี ้ เรายัง อาจเข้า ร่ว มในการพัฒ นาแบรนด์ร่ว มกัน หรื อ สร้า ง
ความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนาเสนอธุรกรรมอีคอมเมิรซ์ และ/หรือบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ และคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผเู้ ข้าชม
แพลตฟอร์มสาหรับบริการของเรา เว็บไซต์ถกู เชื่อมโยงเหล่านีม้ ีนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่แยกและเป็ นอิสระต่างหากจากกัน
ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัยด้วย แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุม
เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านีไ้ ด้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายด้านความเป็ นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากและเป็ น
อิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึน้ โดยหุน้ ส่วนที่มีแบรนด์รว่ มกับเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนาเสนอในหรือ
ผ่านบนแพลตฟอร์มสาหรับบริการของเรา) อาจไม่ได้ถกู ส่งให้กบั เรา

11.3 ดังนัน้ เราจึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรือรับผิดในเนือ้ หา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการขาดการจัดการด้าน
ความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี ้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านีม้ ีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ
เท่านัน้ ดังนัน้ คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านีด้ ว้ ยความรับผิดชอบของคุณเอง อย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องความ
สมบูรณ์ข องแพลตฟอร์ม สาหรับบริก าร และผลิตภัณ ฑ์ของเราและลิงค์ที่เชื่ อมโยงอยู่ใ นแต่ละ เว็บ ไซต์ เราจึ งยิ นดีร ับฟั ง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถกู เชื่อมโยงเหล่านี ้ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ไม่ทางาน)
(12) บริษัทจะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่
ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศไทยซึ่งเซิรฟ์ เวอร์ของเราตัง้ อยู่ บริษัทจะไม่ทาการส่งข้อมูลของคุณไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่
 การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล; หรือ
 เราได้ขอความยินยอมจากคุณก่อนดาเนินการดังกล่าว; หรือ
 เป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาระหว่างคุณกับบริษัท; หรือ
 เป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของคุณซึง่ ไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนัน้ ได้
(13) วิธีที่คุณสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา
13.1 การถอนความยินยอม
13.1.1 คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมล์ไปที่เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามที่อยู่
อีเมล dpo@chayo555.com ที่แสดงไว้ดา้ นล่างในส่วน 14.2 และเราจะดาเนินการพิจารณาคาขอถอนความยินยอมของคุณ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ และ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทาให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คณ
ุ ต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์
ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่คณ
ุ มีกบั เรา
13.1.2 เมื่อเราได้รบั คาสั่งเกี่ยวกับการถอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนจากคุณและตรวจสอบข้อมูล
ประจาตัวของคุณแล้ว เราจะดาเนินการตามคาขอในการถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวนี ้ และกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและหลังจากนัน้ เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในลักษณะตามที่ระบุไว้ในการร้องขอของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล
ประจาตัวหรือไม่เข้าใจคาสั่งของคุณ เราจะติดต่อเพื่อขอคาอธิบายเกี่ยวกับการร้องขอดังกล่าว

13.1.3 อย่างไรก็ ตาม การถอนความยินยอมอาจทาให้เกิ ดผลอันเกิดจากการถอนดังกล่าวได้ ในเรื่อง
ดัง กล่า วนี ้ ขึน้ อยู่ กับ ขอบเขตของการถอนความยิน ยอมที่ จ ะให้เราดาเนิน การกับข้อ มูลส่วนบุคคลของคุณ และนั่น อาจ
หมายความว่าเราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คณ
ุ ต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยูแ่ ละ/หรือสัญญาที่คณ
ุ มีกบั
เรา ฯลฯ แล้วแต่วา่ จะเป็ นกรณีใด ซึง่ เราจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบ
13.2 การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว
13.2.1 คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้
ด้วยตนเองผ่านหน้าการตัง้ ค่าบัญชีที่อยูใ่ นแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเรา หากคุณไม่ใช่ลกู ค้า หรือผูใ้ ช้บริการของเรา หรื อผูข้ อ
ใช้บริการของเรา เราจะไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจส่งคาร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว
ที่อยูใ่ นความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะร้องขอโดยการส่งคาร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั เรา ทัง้ นี ้ เราต้องการ
ข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ และรวมถึงลักษณะของคาร้องของคุณเพื่อให้เราสามารถ
จัดการกับคาร้องของคุณได้ ดังนัน้ โปรดส่งคาร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กบั เจ้าหน้าคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนตัวของเราที่ dpo@chayo555.com
13.2.2 สาหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีขอ้ มูลของคุณอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการ
แล้ว เราจะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่คณ
ุ ภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของคุณภายใน 30 วัน
ดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ย วกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่เราสามารถให้ขอ้ มูลที่คุณร้องขอได้ โปรดทราบว่ากฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อการเข้าถึงของคุณ
13.2.3 สาหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีขอ้ มูลของคุณเพียงพอที่จะดาเนินการแล้ว เรา
จะ: (ก) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คณ
ุ
ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดาเนินการแก้ไขที่เร็วที่สดุ โปรดทราบว่ากฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วน
บุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงอาจกาหนดเหตุที่การแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องอาจไม่จาเป็ นต้องดาเนินการ
จากเราแม้วา่ คุณจะร้องขอก็ตาม; และ(ข) เราอาจจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกู แก้ไขไปยังทุกองค์ก รซึ่งเราได้เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลให้ทราบภายในระยะเวลาตามสมควรหลังวันที่ทาการแก้ไข เว้นแต่องค์กรนัน้ ไม่ตอ้ งการข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ
13.2.4 โดยไม่ตอ้ งพิจารณาถึงย่อหน้าย่อย (ข) ข้างต้น หากคุณร้องขอ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขไป
ให้แก่องค์หนึง่ องค์กรใดโดยเฉพาะซึง่ เราได้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ ภายในระยะเวลาหนึง่ ปี ก่อนวันที่ทาการแก้ไข
13.2.5 ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสาหรับการดาเนินการ
และจัด การค าร้อ งของคุณ ในการเข้า ถึ ง ข้อ มูลส่ว นบุ ค คล หากเราเลือ กที่ จ ะคิ ด ค่า ธรรมเนี ย ม เราจะแจ้ง ค่า ธรรมเนี ย ม

โดยประมาณเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่คุณ โปรดจาไว้ว่าเราไม่จาเป็ นต้องตอบสนองหรือดาเนินการใดๆ ต่อคาร้องขอการ
เข้าถึงข้อมูลของคุณเว้นแต่คณ
ุ ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
13.2.6 เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่น ซึ่งข้อกาหนดระบุและ/หรือให้สิทธิ องค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้
13.3 การขอให้ลบ หรือทาลาย หรือระงับการใช้ช่วั คราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัว
คุณอาจร้องขอให้เราลบ หรือทาลาย หรือระงับการใช้ช่วั คราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของ
คุณที่เราถือครองไว้ในกรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนาไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อ
กฎหมายหรือกรณีที่เราไม่ดาเนินการตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุ ณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สดุ เท่าที่
คุณสามารถทาได้ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิ ในการร้องขอลบ หรือทาลาย หรือระงับการใช้
ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุ
อันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็ นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็ นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้
คุณทราบหากมีกรณี เช่นว่านัน้ โปรดทราบว่าเมื่อข้อ มูลส่วนตัวได้ถูก ลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตาม
มาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ
(14) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดย
เจ้าหน้าที่เฉพาะราย หรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือได้รบั มอบหมายที่มีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่
ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านัน้ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบตั ิตามมาตรการปกป้องข้อมูลของ
บริษัทฯอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รกั ษาความลับ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู จ้ ากการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยบริษัทฯ มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทัง้ ในเชิงองค์กร หรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ กรณีที่บริษัทฯ มีการส่ง โอน หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการ ตาม
สัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น บริษัทฯ จะกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่
เหมาะสม และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่
เสมอ

(15) มีคาถาม ข้อกังวล หรือคาร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเราที่
15.1 หากคุณมีคาถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของเรา หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ
โปรดแจ้งคาถามหรือข้อกังวลผ่านทางช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้บนแพลตฟอร์มสาหรับบริการของเรา หรือโปรดติดต่อเราที่ :
dpo@chayo555.com
15.2 หากคุณมีคาร้องเรียนหรือ ข้อข้องใจเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอให้คณ
ุ ติดต่อมาที่เราเพื่อแจ้งคาร้องเรียนหรือข้อข้องใจของคุณผ่านทางช่องทาง
ที่เราจัดเตรียมไว้ให้บนแพลตฟอร์มสาหรับบริการของเรา หรือติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนีโ้ ปรดติดต่อเรา เพื่อแจ้งคา
ร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่:อีเมล: dpo@chayo555.com โดยส่งถึง “เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data
Protection Officer)” โทร: 02 016 5511
(16) ข้อกาหนดและเงือ่ นไข
โปรดอ่าน เงื่อนไขการให้การบริการของ Chayo แพลตฟอร์ม และ ข้อตกลงและเงื่ อนไขการใช้บริการ และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา ซึ่งกาหนดถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจากัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งาน
แพลตฟอร์มและบริการของเราตามลาดับ และรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

