
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษทั อินโน-คอนส์(ประเทศไทย) จ ำกดั  (บริษทัตำมท่ีระบุในเอกสำรแนบทำ้ย) (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “เรำ”) 
เคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตวัของลูกคำ้ (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “ท่ำน”) และเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ท่ำนไดรั้บ
ควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพื่อแจง้ใหท้่ำนทรำบถึง
รำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย (รวมเรียกวำ่ “กำรประมวลผล”) ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ก ำหนด 

ประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีอธิบำยถึงรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบำ้งท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม โดยท่ีขอ้มูลดงักล่ำวรวมถึงขอ้มูลท่ีท่ำน
มอบใหแ้ก่บริษทัฯ เก่ียวกบัตวัท่ำนเอง หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของท่ำน (“ท่ำน”) 
และขอ้มูลท่ีบริษทัฯ รับทรำบจำกกำรท่ีท่ำนเป็นลูกคำ้ของบริษทัฯ และขอ้มูลทำงกำรตลำดท่ีท่ำน
ประสงคท่ี์จะใหบ้ริษทัฯ ส่งใหแ้ก่ท่ำน 

• บริษทัฯ ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยำ่งไร 
• บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บุคคลใดบำ้ง 
• ทำงเลือกท่ีบริษทัฯ น ำเสนอใหแ้ก่ท่ำน รวมถึงวิธีกำรเขำ้ถึง และด ำเนินกำรใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนเป็นปัจจุบนั 
• สิทธิท่ีท่ำนมีต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไดแ้ก่อะไรบำ้ง และกฎหมำยนั้นปกป้องคุม้ครองท่ำน

อยำ่งไร 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งขอ้มูลท่ีหลำกหลำยดงัต่อไปน้ี . 

• เม่ือท่ำนซ้ือสินคำ้ และ/หรือ ขอรับบริกำรจำกบริษทัฯ 
• กำรสนทนำระหวำ่งท่ำน และบริษทัฯ รวมถึงบนัทึกกำรสนทนำผำ่นทำงโทรศพัท ์จดหมำย อีเมล 

บนัทึกขอ้ควำม หรือวิธีกำรอ่ืนใด 
• เม่ือท่ำนใชง้ำนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ  
• ขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกเอกสำรกำรสั่งซ้ือ  
• แบบส ำรวจควำมเห็นของลูกคำ้ 

เรำจะเก็บรวบรวมหรือรับเอำขอ้มูลประเภทต่ำง ๆ ท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง ซ่ึงรวมถึงขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี:  



ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ท่ีอยู่อีเมล หมำยเลข
ประจ ำตวัประชำชน ทะเบียนรถและรูปถ่ำย เป็นตน้  
 
ข้อมูลท่ีระบุตัวตน  เช่น  วนัเดือนปีท่ีเกิด บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบอนุญำตขบัขี่ รูปภำพ 
ลำยเซ็น กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือเอกสำรระบุตวัตนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้  
 
รายละเอยีดส่วนบุคคล เช่น ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกดั เป็นตน้ 
  
ข้อมูลทางการเงิน เช่น บญัชีธนำคำร  
 
ข้อมูลการซ้ือขายและการใช้บริการ เช่น ขอ้มูลกำรช ำระเงิน กำรซ้ือหรือค ำสั่งซ้ือของท่ำน ขอ้มูลกำรส่ง
สินคำ้ ค ำร้องเรียนและขอ้เรียกร้อง บนัทึกเสียงสนทนำของส่วนงำนบริกำรลูกคำ้ และขอ้มูลกำรติดต่อของ
ท่ำนทั้งหมดกบัแผนกบริกำรลูกคำ้ และกิจกรรมของท่ำนร่วมกบัเรำ เป็นตน้  
 
ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ไอดีโซเชียลมีเดีย (social media ID)  (เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี Facebook (Facebook 
ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID)  
 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเฉพำะในกรณีท่ีบริษทัฯ มีเหตุผลท่ีเหมำะสมใน
กำรด ำเนินกำรเช่นวำ่นั้น ทั้งน้ี รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคลภำยนอก 

บริษทัฯ จะอำศยัฐำนใดฐำนหน่ึงดงัต่อไปน้ี หรือมำกกวำ่ ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เม่ือเป็นกำรปฏิบติัตำมขอ้ตกลงในสัญญำท่ีบริษทัฯ ท ำไวก้บัท่ำน 
• เม่ือเป็นหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของบริษทัฯ 
• เม่ือเป็นผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ และ/หรือ 
• เม่ือท่ำนใหค้วำมยนิยอม 

วตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัต่อไปน้ีนั้น เป็นไปตำมกฎหมำย และฐำนทำง
กฎหมำย ท่ีบริษทัฯ อำจเลือกใช ้

 



วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

1. เพื่อน ำมำพฒันำกำรใหบ้ริกำรในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรจดัส่งสินคำ้และผลิตภณัฑต์่ำงๆ กำรให้
ควำมช่วยเหลือ และกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ร้องเรียนของท่ำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ขึ้น และเพื่อ
กำรส ำรวจและศึกษำควำมตอ้งกำรของท่ำน เพื่อจดัโปรแกรมส่งเสริมกำรขำยหรือโปรโมชัน่
ต่ำงๆ ใหต้อบโจทยค์วำมตอ้งกำรของท่ำน 

• ควำมยนิยอม
ของท่ำน 

• กำรปฏิบติัตำม
สัญญำ 

2. เพื่อน ำมำพฒันำช่องทำงกำรใหบ้ริกำรออนไลน์ของบริษทัฯ เพื่อใหท้่ำนไดรั้บบริกำรจำก
บริษทัฯ อยำ่งมีคุณภำพ รวดเร็ว และสะดวกสบำยท่ีสุด 

• ประโยชน์อนั
ชอบธรรม 

3. เพื่อน ำเสนอข่ำวสำรท่ีน่ำสนใจและอำจเป็นประโยชน์ต่อท่ำน รวมถึงกำรน ำเสนอกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยหรือโปรโมชัน่ต่ำงๆ ท่ีจะช่วยใหท้่ำนไดรั้บกำรบริกำรและสิทธิประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดจำกบริษทัฯ  

• ประโยชน์อนั
ชอบธรรม 

• ควำมยนิยอม
ของท่ำน 

4. เพื่อวตัถุประสงคใ์นทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรตลำด 
ดิจิตอล โปรแกรมกำรใหร้ำงวลั และ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้และบริกำรของบริษทัฯ รวมถึง
กำรมีส่วนร่วมของท่ำนในกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัขึ้น เพื่อใหท้่ำนไดรั้บสิทธิประโยชน์
ในกำรใชบ้ริกำรมำกท่ีสุด โดยตั้งอยูบ่นควำมพึงพอใจของท่ำนเป็นส ำคญั ท่ำนสำมำรถแจง้
ควำมประสงคข์องท่ำนต่อกำรใชข้อ้มูลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคใ์นทำงกำรตลำดท่ีกล่ำวมำได้
โดยผำ่นช่องทำงของบริษทัฯ  

• ควำมยนิยอม
ของท่ำน 

• จดหมำยเหต/ุ
วิจยั/สถิติ 

• ประโยชน์อนั
ชอบธรรม 

5. เพื่อใหท้่ำนมีส่วนร่วมในโปรแกรมกำรใหร้ำงวลั กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรส่ือสำรท่ี
ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ  

• ควำมยนิยอม
ของท่ำน 

• กำรปฏิบติัตำม
สัญญำ 

• ประโยชน์อนั
ชอบธรรม 



วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

6. เพื่อด ำเนินกำรคืนเงิน คืนสินคำ้ เปล่ียนสินคำ้ เรียกร้อง ชดเชยค่ำเสียหำย ช ำระเงิน • ควำมยนิยอม
ของท่ำน 

• กำรปฏิบติัตำม
สัญญำ 

• ประโยชน์อนั
ชอบธรรม 

7. เพื่อระงบัขอ้พิพำทหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีอำจเกิดขึ้นระหวำ่งบริษทัฯ กบัท่ำนอนัเก่ียวขอ้งกบักำร
ใหบ้ริกำรของบริษทัฯ 

• กำรปฏิบติัตำม
สัญญำ 

• ประโยชน์อนั
ชอบธรรม 

8. เพื่อวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยและเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์น
กำรใหบ้ริกำรของบริษทัฯ แก่ท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูล รวมถึงเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบติั
ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบใดๆ 

• กำรปฏิบติัตำม
สัญญำ 

• กำรปฎิบติัตำม
กฎหมำย 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ อำศยัฐำนผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ จะพิจำรณำวำ่ประโยชน์ดงักล่ำวของบริษทัฯ นั้น มีควำมส ำคญัยิง่กวำ่สิทธิของท่ำนหรือไม่ และ
จะตอ้งสำมำรถสรุปไดว้ำ่ประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญัยิง่กวำ่สิทธิของท่ำน 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหก้บับุคคลอ่ืนในกรณีท่ีสำมำรถท ำไดต้ำมกฎหมำย รวมถึง
กรณีดงัต่อไปน้ีท่ีบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนดงักล่ำว 

• จ ำเป็นตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำ 
• จ ำเป็นตอ้งรำยงำนตำมกฎหมำย ด ำเนินคดี ใชสิ้ทธิตำมกฎหมำย หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตำม

กฎหมำย 
• กระท ำไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมำย (เช่น เพื่อบริหำรควำมเส่ียง เพื่อยนืยนั

ตวัตน เพื่อใหบ้ริษทัอ่ืนสำมำรถใหบ้ริกำรตำมท่ีท่ำนร้องขอได ้เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของท่ำน



ต่อสินคำ้ และ/หรือบริกำร เพื่อจดัท ำรำยงำนภำยใน / กำรวิเครำะห์ขอ้มูล / กำรบริหำรจดักำรกำร
ปฏิบติังำน เป็นตน้) และ/หรือ 

• ขอควำมยนิยอมจำกท่ำนในกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว และท่ำนใหค้วำมยนิยอม 

บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหก้บับุคคลอ่ืนเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

• กลุ่มบริษทัอ่ืนๆ ผูรั้บเหมำช่วง หรือผูใ้หบ้ริกำรใดๆ ท่ีท ำงำนใหก้บับริษทัฯ หรือใหบ้ริกำรแก่บริษทั
ฯ ทั้งน้ีรวมถึงผูรั้บเหมำช่วง ผูใ้หบ้ริกำร ผูบ้งัคบับญัชำ และผูป้ฏิบติังำนของบุคคลดงักล่ำว 

• ผูไ้ดรั้บมอบหมำยใหจ้ดักำรดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่ำน 
• บุคคลใดๆ ท่ีท่ำนช ำระเงินให ้และ/หรือ ไดรั้บช ำระเงิน 
• ผูใ้หบ้ริกำรจดัส่งสินคำ้ หรือบริกำรขำยสินคำ้ 
• บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพำทใดๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงขอ้พิพำทท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำ

ธุรกรรม 
• หน่วยงำนป้องกนักำรทุจริตซ่ึงใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพื่อสืบหำ และป้องกนักำรทุจริต และอำชญำกรรม

ทำงกำรเงินอ่ืนๆ และเพื่อยนืยนัตวัตนของท่ำน 
• บุคคลใดๆ ท่ีออกค ำสั่ง หรือบริหำรจดักำร สินคำ้ หรือบริกำรในนำมของท่ำน (เช่น ผูรั้บมอบ

อ ำนำจ ทนำยควำม คนกลำง เป็นตน้) 
• บุคคลใดๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บค ำสั่งจำกท่ำนใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหก้บับุคคลดงักล่ำว 

บริษทัฯ จะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจำกท่ีไดแ้จง้แก่ท่ำนใน
ประกำศควำมเป็นส่วนตวัน้ี หำกบริษทัฯ ประสงคท่ี์จะเก็บรวบรวม ใชเ้ปิดเผยขอ้มูลหรือโอนยำ้ยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนเพิ่มเติมซ่ึงไม่ไดร้ะบุในประกำศควำมเป็นส่วนตวัน้ี บริษทัฯ จะแจง้และขอควำมยนิยอมจำก
ท่ำนก่อนกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว โดยท่ีท่ำนมีสิทธิจะใหค้วำมยนิยอม หรือไม่ก็ได ้

ขอ้มูลเม่ือเรำมีควำมจ ำเป็นทำงกฎหมำยท่ีตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือ
เพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำกบัท่ำน และท่ำนไม่สำมำรถใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่เรำ เรำอำจไม่สำมำรถ
ใหบ้ริกำรของเรำแก่ท่ำนหรือปฏิบติัตำมสัญญำท่ีเรำมีหรือก ำลงัจะมีกบัท่ำนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี (เช่น กำร
ใหบ้ริกำรจำกส่วนงำนบริกำรลูกคำ้ของเรำ หรือกำรตอบสนองค ำขอของท่ำนเม่ือท่ำนมำยงัแผนกตอ้นรับ
ของเรำ) 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

4.1 เรำอำจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับริษทัในเครือหรือบุคคลอ่ืนในต่ำงประเทศในกรณีท่ี
จ ำเป็น เพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำซ่ึงท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเป็นกำรกระท ำตำมสัญญำระหวำ่งเรำกบับุคคล



หรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่ำนหรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำ 
หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอ่ืน เพื่อปฏิบติัตำม
กฎหมำย หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะท่ีส ำคญั  

4.2 เรำอำจเก็บขอ้มูลของท่ำนบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลำวดท่ี์ใหบ้ริกำรโดยบุคคลอ่ืน และอำจใช้
โปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน่ของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของกำรใหบ้ริกำรซอฟทแ์วร์ส ำเร็จรูปและรูปแบบ
ของกำรใหบ้ริกำร แพลตฟอร์มส ำเร็จรูปในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่เรำจะไม่อนุญำต
ใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะก ำหนดใหบุ้คคลอ่ืนเหล่ำนั้นตอ้งมี
มำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คง ปลอดภยัท่ีเหมำะสม  

4.3 ในกรณีท่ีมีกำรส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ เรำจะปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลและใชม้ำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไดรั้บกำรคุม้ครอง 
และท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไดต้ำมกฎหมำย รวมถึงเรำจะก ำหนดใหผู้ ้
ท่ีไดรั้บขอ้มูล มีมำตรกำรปกป้องขอ้มูลของท่ำนอยำ่งเหมำะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว
เท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำก
อ ำนำจโดยมิชอบ 

5. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นอยำ่งสมเหตุสมผล เพื่อใหบ้รรลุตำม
วตัถุประสงคท่ี์เรำไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมำ อยำ่งไรก็ตำม เรำอำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็น
ระยะเวลำนำนขึ้นหำกเรำจ ำเป็นตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวขอ้ง 

6.การทบทวนและเปลีย่นแปลงและการเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

   บริษทัฯ จะพิจำรณำทบทวนปรับปรุงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำร
เปล่ียนแปลงของกำรใหบ้ริกำร กำรด ำเนินงำนภำยใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทั และใหมี้ควำมทนัสมยัและ
เป็นมำตรฐำนท่ียอมรับไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ใหแ้ก่ท่ำนทรำบผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

• สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่ำนมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนควำมยนิยอมท่ีจะใหบ้ริษทัฯ ประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไดต้ลอดเวลำ ทั้งน้ี บริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
ต่อไปหำกบริษทัฯ มีฐำนอ่ืนในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 



• สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล:ท่ำนมีสิทธิในกำรขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำก
บริษทัฯ 

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล:ท่ำนมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั และสมบูรณ์ 

• สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล:ท่ำนมีสิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตวัตนของท่ำน ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรใหบ้ริษทัฯ 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไป ทั้งน้ี ท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรขอใหบ้ริษทัฯ ลบ
ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบัสิทธิในกำรคดัคำ้นในขอ้ถดัไป 

• สิทธิในการคัดค้าน:ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัฯ 
ประมวลผลภำยใตฐ้ำนผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจำกน้ี ท่ำนยงัมีสิทธิคดัคำ้นกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ
วตัถุประสงคท์ำงกำรตลำด และเก่ียวกบักำรรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ (Profiling) 

• สิทธิในการขอให้มีการจ ากดัการประมวลผล:ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบักำรประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนชัว่ครำว เช่น เม่ือท่ำนตอ้งกำรใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้
ถูกตอ้ง หรือเม่ือท่ำนร้องขอใหบ้ริษทัฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

• สิทธิในการเคล่ือนย้ายข้อมูล:ท่ำนมีสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคล
อ่ืน 

• สิทธิในการย่ืนข้อร้องเรียน:ท่ำนมีสิทธิยืน่ขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึง
คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล. 

8.การจัดการกบัเร่ืองร้องเรียน 

ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัฯ เพื่อร้องเรียนเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
และบริษทัฯ จะพิจำรณำค ำขอของท่ำนโดยเร็วท่ีสุด ทั้งน้ี กำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนต่อบริษทัฯ น้ีไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของท่ำนในกำรร้องเรียนต่อเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ หรือคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

9. ข้อยกเว้นและข้อจ ากดัการให้บริการของบริษัทฯ 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ใชเ้ฉพำะส ำหรับกำรให้บริกำรของเรำและกำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องเรำ
เท่ำนั้น หำกท่ำน ไดก้ด ลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น (แมจ้ะผำ่นช่องทำงในเวบ็ไซตข์องเรำก็ตำม) ท่ำนจะตอ้งศึกษำ
และปฏิบติัตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัท่ีปรำกฏในเวบ็ไซต ์นั้นๆ แยกต่ำงหำกจำกของเรำ เพื่อควำมเป็น
ส่วนตวัของท่ำนเรำขอแนะน ำใหท้่ำนอ่ำนค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวัทุกเวบ็ไซตท่ี์ท่ำนเขำ้เยีย่มชม 



10. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ขอ้มูลถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนเป็นอยำ่งยิง่ บริษทัฯ จะตรวจสอบ และใชม้ำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัขององคก์ร ทั้งทำง
กำยภำพ และทำงเทคนิคท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอเม่ือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษทัฯ ไดว้ำง
นโยบำยและมำตรกำรควบคุมภำยในเพื่อใหท้่ำนมัน่ใจวำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกท ำลำย
โดยไม่ตั้งใจ ถูกน ำไปใชใ้นทำงท่ีผิด ถูกเปิดเผย และเขำ้ถึงโดยบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่พนกังำนท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของบริษทัฯ โดยพนกังำนของบริษทัฯ นั้นไดรั้บกำรอบรม และฝึกฝนใหจ้ดักำรกบัขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่ง
ปลอดภยั หำกพนกังำนไม่ปฏิบติัตำมท่ีไดรั้บกำรอบรมฝึกฝนดงักล่ำว พนกังำนจะไดรั้บโทษทำงวินยั 

11. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ 

 หำกท่ำนมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดท่ี้   

รำยละเอียดหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ช่ือ: บริษทั อินโน-คอนส์ ( ประเทศไทย ) จ ำกดั  
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