นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ปทุ มธานี คอนกรี ต จํากัด (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึ งนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ฯ เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า
“ใช้ขอ้ มูลฯ” หรื อ “การใช้ขอ้ มูลฯ”) ตามเงื่ อนไขรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ
หนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ดงั ต่อไปนี้
คํานิยาม
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึ ง ข้อมู ลเกี่ ย วกับ บุ ค คลซึ่ ง ทําให้ส ามารถระบุ ตวั บุ คคลนั้นได้ไม่ ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ท่ าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลผูใ้ ห้ความยินยอม
“บริ ษัทอื่นๆ ในเครื อเดียวกัน” หมายถึ ง บริ ษทั ที่ บริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นของบริ ษทั นั้นอยู่ หรื อบริ ษทั นั้นถื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ อยู่
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เป็ นต้น
2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ แฟกซ์ อีเมล เป็ นต้น
3. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผใู ้ ช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็ นต้น
4. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เป็ นต้น
5. ข้อมูลอื่น ๆ เช่ น รู ปภาพ ภาพเคลื่ อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้
• บริ ษท
ั ฯ ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
จากขั้นตอนการให้บริ การ ดังนี้
1. ขั้นตอนการสมัครงาน หรื อการสมัครใช้บริ การของบริ ษทั ฯ หรื อขั้นตอนการยืน่ คําร้องขอใช้
สิ ทธิ์ ต่างๆ กับบริ ษทั ฯ
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2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทําแบบสอบถาม (Survey) หรื อ การโต้ตอบทาง e-mail หรื อ
ช่องทางการสื่ อสารอื่นๆ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับท่าน
3. เก็บจากข้อมูลการเข้าใช้งาน Website ผ่าน Browser’s cookies ของท่านโดยได้รับข้อมูลด้วย
วิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับทาง e-mail
2. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์
3. ได้รับเป็ นเอกสาร
4. ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น Webstie, Social Media, หนังสื อทําเนียบ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อการบริ การท่านในฐานะลูกค้าสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ รวม
ไปถึงการส่ งข่าวสาร โปรโมชันเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
• เพื่อใช้ยน
ื ยันตัวตนในการสมัคร และการลงทะเบียนต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และพันธมิตรทางธุ รกิจ
• เพื่อสร้างและจัดการบัญชี ผใู ้ ช้งาน
• เพื่อจัดส่ งสิ นค้าหรื อบริ การ
• เพื่อปรับปรุ งสิ นค้า บริ การ หรื อประสบการณ์การใช้งาน
• เพื่อการบริ หารจัดการภายในบริ ษท
ั
• เพื่อการตลาดและการส่ งเสริ มการขาย
• เพื่อการบริ การหลังการขาย
• เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
• เพื่อชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ
• เพื่อปฏิบต
ั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
• เพื่อปฏิบต
ั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
• การเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผูค้ วบคุมทําการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. ลักษณะการเก็บจัดเก็บเป็ น Soft Copy
2. สถานที่จดั เก็บเก็บไว้บน Computer / ระบบ Server
3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็ นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
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ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรั กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่ จาํ เป็ นในระหว่างที่ท่านเป็ นลู กค้า หรื อมี
ความสัมพันธ์อยูก่ บั บริ ษทั ฯ หรื อตลอดระยะเวลาที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับ
นี้ ซึ่ งอาจจําเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกําหนดไว้ บริ ษทั ฯ จะลบ ทําลาย หรื อทํา
ให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ เมื่อหมดความจําเป็ นหรื อสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
•

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่ผอู ้ ื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรื อที่กฎหมายอนุ ญาตให้
เปิ ดเผยได้ ดังต่อไปนี้
• การบริ หารจัดการภายในองค์ กร
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายในบริ ษทั ฯ เท่าที่จาํ เป็ นเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาสิ นค้าหรื อ
บริ การของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจรวบรวมข้อมูลภายในสําหรับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้ เพื่อประโยชน์
ของท่านและผูอ้ ื่นมากขึ้น
ผู้ให้ บริการ
บริ ษ ัท ฯ อาจเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นบางอย่า งให้ ก ับ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารของบริ ษ ัท ฯ เท่ า ที่ จ าํ เป็ นเพื่ อ
ดําเนิ นงานในด้านต่างๆ เช่ น การชําระเงิ น การตลาด การพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การมี
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของตนเอง
•

พันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุ รกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริ การสิ นค้า
หรื อบริ การ และให้ขอ้ มูลเท่าที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสิ นค้าหรื อบริ การ
•

สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิ ในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
• สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมี สิทธิ ในการเพิกถอนความ
ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริ ษทั ฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั ฯ
• สิ ทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านและขอให้บริ ษทั ฯ ทําสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยการ
ได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริ ษทั ฯ ได้
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•

•

•

•

•

สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ฯ
แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่ วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ฯ ทําการลบข้อมูล
ของท่านด้วยเหตุบางประการได้
สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิ ในการระงับ
การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิ ในการโอนย้ายข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ไปยังผูค้ วบคุ มข้อมูลรายอื่น หรื อตัวท่านเองด้วยเหตุบาง
ประการได้
สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิ ในการคัดคานการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่า นสามารถติ ดต่อมายัง เจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯ เพื่อดํา เนิ นการยื่นคํา ร้ องขอดํา เนิ นการตามสิ ท ธิ ข ้า งต้นได้
(รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)
กิจกรรมทางการตลาดและการส่ งเสริมการตลาด
บริ ษทั ฯ อาจจะส่ งจดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสื่ อสารประเภทอื่นๆ ทั้งในรู ปแบบเอกสารกระดาษและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริ ษทั ฯ หรื อแจ้งข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ แต่
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถยกเลิกการรับสื่ อทางการตลาดเหล่านั้นได้ จาก
การคลิกลิงค์ Unsubscribe ในอีเมลที่ท่านได้รับ หรื อแจ้งตามวิธีการขั้นตอนที่ระบุในเอกสารที่ส่งมานั้น
Cookies

Cookies คืออะไร?
Cookies คือ Text Files ที่อยูใ่ นคอมพิวเตอร์ ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน internet
ของท่าน หรื อพฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้
จาก https://www.allaboutcookies.org/
•

ใช้ Cookies อย่างไร?
บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผูเ้ ข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรื อเทคโนโลยีที่
ใกล้เคียง และจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึ งบริ การของบริ ษทั ฯ ผ่าน
•
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Internet รวมถึ ง พัฒนาประสิ ท ธิ ภาพในการใช้ง านบริ ก ารของบริ ษ ทั ฯ ทาง Internet โดยจะใช้เพื่ อกรณี
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ท่านสามารถ Sign In บัญชีของท่านใน Website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนําไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ประเภทของ Cookies ที่ใช้?
บริ ษทั ฯ ใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สําหรับ Website ของบริ ษทั ฯ
1. Functionality – Cookies ที่ใช้ในการจดจําสิ่ งที่ลูกค้าเลือกเป็ น Preferences เช่น ภาษาที่ใช้
2. Analytical/Performance – Cookies ที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจลักษณะการถูกใช้งานและเรี ยกดู
เนื้ อหาภายในเว็บไซต์ คุ กกี้ ประเภทนี้ ให้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องกับสถิ ติการเข้าชม แหล่งการอ้างอิงเนื้ อหา
เป็ นต้น
3. Advertising – Cookies ที่ใช้ในการจดจําสิ่ งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนําเสนอสิ นค้า บริ การ หรื อสื่ อ
โฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผูใ้ ช้งาน
• การจัดการ Cookies
•

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีข้ นั ตอนในการจัดการ Cookies ตาม
เว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของ website อืน่
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสําหรับการให้บริ การของบริ ษทั ฯ และการใช้งาน Website ของ
บริ ษทั ฯ เท่านั้น หากท่านได้กด Link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของบริ ษทั ฯ ก็ตาม)
ท่านจะต้องศึกษาและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวที่ ปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของ
บริ ษทั ฯ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะทําการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็ นส่ วนตัวเป็ นประจําเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว ทางบริ ษทั ฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติม
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวนั ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุ ด
โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็ น
รายบุคคล
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ช่ องทางการติดต่ อผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ปทุมธานีคอนกรี ต จํากัด
สถานที่ติดต่อ: 1339 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2587-0198-200
เว็บไซต์ www.paco-group.com
Email : dpo@paco-group.com
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