นโยบายความเป็นส่วนตัวการคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษท
ั เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
_______________________
บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (เรำ) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ตำมที่นิยำมไว้ด้ำนล่ำงนี้) ในนโยบำยควำมเป็นส่ว นตั ว นี้
("นโยบำยฯ") อธิบำยกำรเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่ำงประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ได้รับจำกแหล่ง
ต่ำง ๆ ตลอดจนสิทธิของและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลใดก็ตำมเกีย
่ วกับบุคคล ซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนัน
้ ได้ ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับเรำ และบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ที่
ท่ำนต้องกำรจำกเรำ ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย
่ วกับท่ำนทีเ่ รำอำจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยัง
ต่ำงประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
1. รำยละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล เพศ อำยุ อำชีพ ตำแหน่งงำน ที่ทำงำน
ตำแหน่ง กำรศึกษำ สัญชำติ วันเกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบำล
(เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน เลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขประจำตัวบัตรข้ำรำชกำร วัน
เดื อ นปี เ กิ ด หมำยเลขใบอนุ ญ ำตขั บ ขี่ เลขประจ ำตั ว ผู้ เ สี ย ภำษี อ ำกร ข้ อ มู ล ใบอนุ ญ ำตขั บ ขี่
รถยนต์ เป็นต้น) ลำยมือชื่อ กำรบันทึกเสียง กำรบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ รูปถ่ำย กำร
บันทึกภำพจำกกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้ำน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ หรือกำรบันทึกเสียงที่
สนทนำในกำรโทรติดต่อเพื่อรับกำรบริกำร หรือกำรสอบถำมปัญหำต่ำงๆ
2. รำยละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่
อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่น ๆ จำกเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์
3. รำยละเอียดรถยนต์ เช่น หมำยเลขประจำรถยนต์ หมำยเลขป้ำยทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี
หมำยเลขเครือ
่ งยนต์ หมำยเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทำงเป็นไมล์ แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้ำ ระดับน้ำมัน กำรสึกหรอของเบรก ข้อมูลตำแหน่งและกำรเคลือ
่ น (เช่น เวลำ
ตำแหน่ง ควำมเร็ว) รำยละเอียดกำรประกันภัยรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง รำยละเอียด
ของอุปกรณ์เสริมสำหรับ (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญำณ ซิมกำร์ด) สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์
เอกสำรกำรตรวจรถยนต์ รำยละเอียดข้อมูลที่ได้รับจำกกำรใช้ Services ข้อมูล GPS และ
ตำแหน่งของรถยนต์ รำยงำนประวัติรถยนต์ กำรใช้ Charging Station และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับรถยนต์อน
ื่ ๆ
4. รำยละเอียดทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมำยเลขบัญชีและประเภทของ
บัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย และข้อมูลด้ำนกำรเงินอื่น ๆ
5. รำยละเอียดธุรกรรม เช่น รำยละเอียดกำรชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลำที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่
ชำระ วิธีกำรชำระ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอเงินคืน กำรลงทะเบียน ดอกเบี้ย เงินดำวน์ ค่ำ
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งวดและจำนวนงวด วันที่และสถำนที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ที่อยู่/วันที่และเวลำรับมอบรถ
แบบฟอร์ ม ขอใช้ บ ริ ก ำร ใบจองซื้ อ ใบตอบรั บ ลำยมื อ ชื่ อ ผู้ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบแจ้ ง หนี้
ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถำนะธุรกรรม และรำยละเอียดอื่น ๆ ของบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ที่
ท่ำนซื้อ
6. รำยละเอียดด้ำนกำรตลำดและกำรสื่อสำร เช่น ตัวเลือกของท่ำนในกำรรับข้อมูลทำงกำรตลำด
จำกเรำ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้ำ และตัวเลือกในกำรติดต่อสื่อสำรของท่ำน
7. รำยละเอียดลูกค้ำเป้ำหมำย เช่น รหัสลูกค้ำเป้ำหมำย รถยนต์และสีรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลกำรทดลองขับ แผนกำรซื้อ รถยนต์ที่ท่ำนสนใจ รุ่นที่ท่ำนสนใจ บันทึกข้อมูลกำรติดตำม
(เช่น ข้อมูลกำรเยี่ยมชมศูนย์บริกำรรถยนต์ ข้อมูลกำรจอง) แหล่งที่มำ (เช่น จำกกำรมำเยี่ยม
ชมศูนย์บริกำรรถยนต์ มีผู้แนะนำมำ มอเตอร์โชว์ จำกลูกค้ำปัจจุบัน เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์) ควำมสนใจของท่ำนในกิจกรรมต่ำงๆ ของ บริษัทฯ
8. รำยละเอียดประวัติ เช่น บัญชีผู้ใช้ ชื่อลงทะเบียนเข้ำใช้หรือชื่อผู้ใช้ Application รำยละเอียด
ประวัติกำรใช้บริกำรและผลิตภัณฑ์ของเรำ ภำพถ่ำย ประวัติกำรติดต่อ ประวัติกำรร้องเรียน
ควำมสนใจของท่ำน ควำมต้องกำร คำติชม และคำตอบในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
9. รำยละเอียดทำงเทคนิค เช่น ทีอ
่ ยู่อน
ิ เทอร์เน็ตโพรโทคอล ประเภทและเวอร์ชั่นของ
เบรำว์เซอร์ พฤติกรรมและรูปแบบกำรสืบค้นของท่ำน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุน
่
อุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลำและสถำนทีท
่ ี่เข้ำถึง


หำกท่ำนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นำมสกุล รำยละเอียดที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์
สำหรับกำรติดต่อฉุกเฉินแก่เรำ หรือสมำชิกครอบครั วที่ใช้รถของท่ำน ท่ำนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ
ท่ำนมีอำนำจที่จะกระทำได้และเรำได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในกำรให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลเหล่ำนั้นตำมนโยบำยฯ นี้



โปรดแจ้ งนโยบำยฯ นี้ แ ก่ บุ ค คลแหล่ำนั้น เพื่ อให้ รั บทรำบและ/หรื อขอควำมยินยอม (หรื อ ใช้ ฐ ำนทำง
กฎหมำยอื่น ๆ เป็นข้อยกเว้นควำมยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่ำวให้แก่เรำตำมนโยบำยฯ นี้



เรำจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง
ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำม
พิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมำยบัญญัติ
ให้เรำทำได้ หรือเมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง
ท่ำนจะต้องทำกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดทีใ่ ห้ไว้เป็นข้อมูลทีค
่ รบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นจริง

3. วิธีกำรรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เรำอำจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้แก่เรำ: ท่ำนอำจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่เรำโดยตรง มักจะมี
ขึ้นเมื่อท่ำนติดต่อเรำเมื่อต้องกำรสอบถำมข้อมูล กรณี กำรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์
หรือกรอกเอกสำร กำรสมัครสมำชิกหรือลงทะเบียนเพื่อกำรรับหรือขอทรำบข้อมูลผลิตภัณฑ์
บริกำร หรือสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ จำกเรำ หรือเมื่อท่ำนแสดงควำมคิดเห็นกลับมำยังเรำ
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมจำกท่ำนโดยอัตโนมัติ: เรำอำจเก็บรวบรวมข้อมูลทำงเทคนิค
บำงประกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่ำน พฤติกรรมและรูปแบบกำรสืบค้นของท่ำน ซึ่งเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ำยกัน โดยเรำจะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบก่อนกำรใช้งำนเพื่อขอควำมยินยอม
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจำกบุคคลภำยนอก: บำงครั้งเรำจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่ำน
จำกผู้อื่น เช่น บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี และผู้ให้บริกำรของเรำ หรือบริษัทคู่
ค้ำของเรำ หำกบริษัทเหล่ำนั้นได้รับอนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ เรำตำม
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำว และ/หรือซึ่งท่ำนได้เคยให้
ควำมยิ น ยอมในกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ไว้ กั บ บุ ค คลดั ง กล่ ำ วแล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ กำรธุ ร กรรมใน
ขั้นตอนที่จำเป็นของเรำ
4. วัตถุประสงค์และฐำนกฎหมำยในกำรรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เรำเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่ำ
"วัตถุประสงค์")
1. เพื่อจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำน: เพื่อบริหำรจัดกำร เข้ำทำสัญญำและปฏิบัติหน้ำที่
ของเรำตำมสัญญำ หรือข้อผูกพันใด ๆ ก็ตำมที่เรำมีร่วมกับท่ำน หรือองค์กรที่ท่ำนเป็นตัวแทน
เช่ น กำรจองกำรทดลองขั บ กำรส่ งมอบรถยนต์ กำรปฏิ บั ติตำมสั ญ ญำซื้ อ ขำยผลิตภัณฑ์
บริ ก ำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรช ำระเงิ น ซึ่ ง รวมถึ ง กำรตรวจสอบ กำรยื น ยั น และกำรยกเลิ ก
ธุ ร กรรม กำรรั บ ประกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กำรเจรจำประกั น ภั ย และบริ ก ำรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประกั นภัย กำรลงทะเบียนให้ บ ริกำรที่เ กี่ยวกับรถยนต์ และบริกำรอื่นๆ กำรส่ งมอบแพคเกจ
ต้อนรับ กำรให้บริกำรหลังกำรขำย เช่น กำรบำรุงรักษำและกำรจองกำรซ่อมรถยนต์ เพื่อระบุ
ตำแหน่งรถยนต์ของท่ำน กำรให้บริกำร แก่ท่ำน เช่น ระบบนำทำงเนวิเกเตอร์ บริกำรช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน บริกำรอำนวยควำมสะดวกและแก้ปัญหำต่ำง ๆ นัดหมำยศูนย์บริกำร พร้อมตรวจสอบ
ประวั ติก ำรซ่ อ มและข้ อ มูล รถยนต์ เพื่ อ พิ จ ำรณำกำรน ำเสนอเงิ น กู้แ ละคะแนนเครดิ ต เพื่ อ
ประมวลผลกำรจ่ำยเงิน ออกใบเสร็จ จำนวนเงินที่ค้ำงชำระ ใบแจ้งหนี้ และหลักฐำนกำรซื้อ
เพื่อซื้อหรือขำยรถยนต์มือสองหรือเสนอกำรประมูล เพื่อทำกำรประมูลรถยนต์ เพื่อแจ้งให้
ท่ำนทรำบเกี่ยวกับกำรเรียกคืนรถ กำรให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงกำรให้บริกำรอื่น ๆ ตำมที่เรำ
และผู้แทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี ซึ่งมีฐำนะเป็นผู้ให้บริกำร หรือได้รับกำรร้องขอจำกท่ำน เป็น
ต้น
2. กำรลงทะเบียนและกำรยืนยันตัวตน: เพือ
่ ดำเนินกำรตรวจสอบและยืนยันตัวของท่ำน ในกำร
ลงทะเบียนและเข้ำรับบริกำรต่ำง ๆ จำกเรำ
3. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ำร: เพื่ อ กำรประเมิ น วิ เ ครำะห์ จั ด กำร
ปรับปรุง ดำเนินกำรวิจัย วำงแผน ทำแบบสำรวจและวิเครำะห์เชิงสถิติ เพื่อนำไปพัฒนำระบบ
คุ ณ ภำพและควำมปลอดภั ย ของผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละกำรให้ บ ริ ก ำรของเรำ เช่ น ควำมพึ งพอใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรขำยผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรของผู้แทน
จำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี เพื่อประเมินประสิทธิภำพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญ
ทำงกำรตลำดของเรำ รูปแบบและกระแสควำมนิยมด้ำนกำรบริโภค พฤติกรรม เป็นต้น รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมชอบและควำมสนใจของท่ำนในผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำรของเรำ หรือเพื่อ
สร้ ำ งรำยงำนแบบรวมและเป็ น นิ ร นำม เพื่ อ ทรำบถึ ง ปั ญ หำและวิ ธี ก ำรแก้ ไ ข หรื อ เพื่ อ กำร
ฝึกอบรมพนักงำน และกำรประเมินผลงำนของพนักงำน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภั ณฑ์และ
บริกำร
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4. เพื่อจัดกำรควำมสัมพันธ์กับท่ำน: เพื่อติดต่อสื่อสำรกับท่ำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่
ท่ ำนได้ รั บ จำกเรำ บริ ษั ท ในเครื อ ผู้ แ ทนจ ำหน่ ำยรถยนต์เ อ็มจี ผู้ ให้ บ ริ ก ำรของเรำ หรื อ จำก
บริษัทคู่ค้ำของเรำ เพื่อแจ้งเตือนท่ำนรวมไปถึงแจ้งเตือนกำรต่ออำยุทะเบียนรถหรือประกัน
เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของท่ำนในฐำนะสมำชิกของเรำ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์
ของท่ำน จัดเตรียมรำยงำนกำรเดินทำงและตรวจสอบสถำนะและข้อ มูลรถยนต์ เพื่อรักษำ
ควำมสั ม พั น ธ์กั บ ลู ก ค้ ำของเรำ เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ ท่ ำนในกำรใช้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริกำร เพื่อกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ ประสำนงำน รับฟังควำมคิดเห็น หรือกำรตอบ
ข้อซักถำมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ
5. กำรตลำดและกำรสื่อสำร: เพื่อกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรสื่อสำร และกำร
ส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรของเรำและ/หรือ ผู้ แทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี ผู้
ให้บริกำรของเรำ บริษัทคู่ค้ำ เพื่อส่งจดหมำยเชิญให้ท่ำนร่วมงำนกิจกรรมของเรำ ผ่ำนช่อง
ทำงกำรติดต่อของเรำและ/หรือ ผู้แทนจำหน่ำยรถยนต์ ผู้ให้บริกำรของเรำ บริษัทคู่ค้ำ ได้แก่
เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสำร ไปรษณีย์ SMS MMS หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ เป็นต้น
6. กำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ: เพื่อดูแลจัดกำรกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรจัดกำรระบบกำรสื่อสำร กำรรักษำและตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำรธุรกิจเพื่อกำรปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนด นโยบำย และกระบวนกำรภำยใน
7. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย: เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยของเรำ
8. ควำมเสี่ยง: เพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตรวจสอบประสิทธิภำพ และประเมินควำมเสี่ยง
9. กำรปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องเรำ: เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ ำ นควำมมั่ น คงปลอดภั ย เช่ น กำร
ถ่ ำ ยภำพ และ บั น ทึ ก วิ ดิ ทั ศ น์ รวมถึ ง กำรบั น ทึ ก เสี ย ง เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ ข องเรำและปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของเรำเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมำย ตัวอย่ำงเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เพื่อจัดกำรและป้องกันกำรสูญเสียทรัพย์สิน เพื่ อตรวจจับและ
ป้องกันกำรกระทำผิดภำยในสถำนที่หรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรำ
10. กำรตรวจจับกำรทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่ำน เพื่อตรวจสอบว่ำมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตำมกฎด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ
ป้องกันกำรทุจริต) รวมถึงกำรทำกำรตรวจสอบและบันทึกเป็นกำรภำยใน กำรจัดกำรทรัพย์สิน
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรทุจริต ระบบ และกำรควบคุมธุรกิจอื่นๆ
11. ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของกำรขำย กำรโอน กำรควบรวม กำรฟื้นฟูกิจกำร หรือกรณีอื่นที่
คล้ำยกัน เรำอำจส่งหรือโอนข้อมูลของท่ำนให้กับบุคคลที่สำมหนึ่งฝ่ำยหรือมำกกว่ำในฐำนะที่
เป็นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
12. ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล


เรำเก็ บรวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรือ โอนข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ำนภำยใต้ หลักเกณฑ์หรื อฐำนทำง
กฎหมำย ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้

1. เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เรำอยู่ภำยใต้บังคับ
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2. เพื่อปฏิบัติตำมสัญญำที่ท่ำน หรือองค์กรที่ท่ำนเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญำกับเรำหรือเพื่อใช้ใน
กำรดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น
3. เป็นกำรจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตำมกฎหมำยของเรำและของบุคคลภำยนอก
4. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
5. เพื่อประโยชน์สำธำรณะ สำหรับกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรใช้สิทธิของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
6. ในกรณีที่จำเป็นต้องอำศัยควำมยินยอมจำกท่ำนสำหรับกิจกรรมบำงประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เรำจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน
ก่อนกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน


ในกรณีที่เรำอำจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรดำเนินกำรอย่ำงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้ำงต้น เรำจะมี
หนังสือบอกกล่ำวให้แก่ท่ำนเพื่อทรำบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกั บกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
และจะดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนในกรณีที่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน



ในกรณีที่เรำมีควำมจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
สัญญำหรือมีควำมจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้ำทำสัญญำ แล้วท่ำนไม่สำมำรถให้ข้อมูลส่วน
บุคคลแก่เรำเมื่อมีกำรร้องขอ เรำอำจไม่สำมำรถปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวได้

5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุ ค คล เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ำมนโยบำยฯ ฉ บั บ นี้ โดยท่ ำ นสำมำรถอ่ ำ นนโยบำยส่ ว นบุ ค คลของ
บุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นเพื่อศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกดังกล่ำวเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ ซึ่งท่ำนเองก็ตกอยู่ภำยใต้นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวเหล่ำนัน
้
แยกต่ำงหำกด้วยเช่นกัน



เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สำมดังต่อไปนี้
1. บริษัทในเครือ และบริษัทคู่ค้ำ: เนื่องจำกเรำเป็นบริษัทที่มีคู่ค้ำ ซึ่งร่วมมือกันในกำรให้บริกำร
ลูกค้ำและให้บริกำรระบบต่ำง ๆ เรำอำจมีควำมจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยั ง
บริษัทในเครือดังต่อไปนี้ หรืออนุญำตให้บริษัทในเครือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้ำงต้น
1. บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
2. บริษัท แม็กซัส มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัทคู่ค้ำในกลุม
่ เอ็มจี
2. ผู้แทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี: เรำอำจแบ่งปันและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกผู้แทน
จำหน่ำยและศูนย์บริกำรรถยนต์ที่ท่ำนเลือกหรือที่อยู่ใกล้ท่ำนเพื่อให้บริกำรแก่ท่ำน ท่ำน
สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mgcars.com
3. ผู้ให้บริกำรของเรำ: เรำอำจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผู้ให้บริกำรหรือผูจ้ ัดหำ
ผลิตภัณฑ์บริกำรจำกภำยนอกเพื่อให้บริกำรต่ำง ๆ แทนเรำหรือเพือ
่ ช่วยในกำรจัดหำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
1. ผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่ง
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2.
3.
4.
5.

ผู้ให้บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน
บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรวิจัยและสำรวจตลำด
บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรวิเครำะห์
บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด สื่อโฆษณำ กำรออกแบบ กำรสร้ำงสรรค์ และกำร
สื่อสำร
6. ผู้ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร
7. ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลและบริกำรคลำวด์
4. บริษัทคู่ค้ำของเรำ: ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนอะไหล่
รถยนต์ ธุรกิจรถเช่ำ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถำบันกำรเงิน ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจโทรคมนำคม
รวมถึงสัญญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับกำรไฟฟ้ำ / บริษัทน้ำมัน และสถำบันกำรศีกษำ ธุรกิจ
เครื่องดื่มและอำหำร เป็นต้น ที่เรำอำจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำรให้แก่ท่ำน
5. บุคคลภำยนอกตำมที่กฎหมำยกำหนด: ในบำงกรณี เรำอำจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย หรื อ กฎข้ อ บั ง คั บ ซึ่ ง รวมถึ ง กำรปฏิ บั ติ ต ำม
หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย ศำล เจ้ำพนักงำน หน่วยงำนรัฐ หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ใน
กรณีที่เรำเชื่อว่ำจำเป็นจะต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือกฎข้อบังคับทำงกฎหมำย
หรือเพื่อกำรปกป้องสิทธิของเรำ สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อควำมปลอดภัยของบุคคล หรือ
เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดกำรเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต หรือด้ำนควำมมั่ นคงหรือควำม
ปลอดภัย
6. ที่ปรึกษำ: ซึ่งรวมถึงทนำย เจ้ำหน้ำที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือในกำรดำเนิน
ธุรกิจของเรำ และใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทำงกฎหมำย
7. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้ำที่: ในกรณีของกำรฟื้นฟูกจิ กำร กำรควบรวมกิจกำร กำรโอนธุรกิจ
ไม่ว่ำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง กำรขำย กำรซื้อ กำรดำเนินกิจกำรร่วมค้ำ กำรมอบ กำรโอน หรือ
กำรจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุน
้ หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ำยกัน


เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอกในกรณีที่กฎหมำยกำหนดหรืออนุญำต
ดังนั้นหำกกฎหมำยกำหนดว่ำต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน เรำจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน

6. กำรโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


เนื่องจำกเรำเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือของเอ็มจี อำจมีกำรโอนหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนระหว่ำงกัน เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้วัตถุประสงค์ข้ำงต้น
เพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของเรำ เพือ
่ ให้กำรดูแลลูกค้ำ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับกำรปรับปรุง
บริกำร เพื่อกำรพัฒนำเนื้อหำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อน
ื่ ที่ระบุในนโยบำยฯ นี้



เมื่อมีกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบริษท
ั ในเครือของเอ็มจีในต่ำงประเทศ เรำจะปฏิบัติตำม
กฎหมำยทีเ่ กีย
่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงเรำจะปฏิบัติตำมมำตรกำรควำมปลอดภัย
เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระดับที่เพียงพอ และเรำจะตรวจสอบให้แน่ใจ
ด้วยว่ำ ผู้รับโอนข้อมูลในต่ำงประเทศจะให้ควำมคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยมำตรฐำนกำร
คุ้มครองทีเ่ ทียบเท่ำกับกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หำกจำเป็น



ในกรณีที่เรำมีควำมจำเป็นในกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ หำกเรำพบว่ำ
มำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่ำงประเทศนั้นไม่เพียงพอตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำม
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด เรำจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนหรืออำศัย
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ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกีย
่ วข้องซึ่งอนุญำตให้กระทำได้เพือ
่ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนออกนอก
ประเทศไทย
7. ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล


เรำจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็น เพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
นโยบำยนี้ และตำมหน้ำที่ของเรำภำยใต้กฎหมำย โดยหลังจำกข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่มค
ี วำมจำเป็น
หรือไม่มีกฎหมำยให้สำมำรถเก็บได้อีกต่อไป เรำจะลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้
ท่ำนทรำบ



ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลอำจแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ใน
กรณีที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลมำใช้เป็นระยะเวลำสั้น ๆ เช่น เพือ
่ งำนใดงำนหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ กิจกรรม
ทำงกำรตลำด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสรรหำบุคลำกร เรำอำจลบหรือทำลำยข้อมูลนัน
้ หลังสิ้นสุด
ระยะเวลำดังกล่ำว



ท่ำนมีสิทธิทจี่ ะให้เรำลบ ทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวท่ำนได้ในบำง
กรณี เว้นแต่เรำมีควำมจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตำมกฎหมำยกำหนด



เรำจะไม่เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล เกินกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด และระยะเวลำกำรเรียกร้องสิทธิ
หรืออำยุควำมฟ้องร้องดำเนินคดีในทำงแพ่ง (10 ปี)



กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มค
ี วำมอ่อนไหว ประเภทภำพเคลื่อนไหวที่ปรำกฏในกล้องวงจรปิด เรำมี
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำไว้ 90 นับแต่วันบันทึกภำพ

8. นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของผู้เยำว์
ผลิตภัณฑ์ บริกำรและเว็บไซต์ของเรำไม่ได้มีเป้ำหมำยหรือเจตนำที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกผู้เยำว์ที่
อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หำกท่ำนเป็นผู้เยำว์ บุคคลเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ หรือบุคคลไร้ควำมสำมำรถซึ่งต้องกำรจะติดต่อดำเนินกำรกับเรำ ท่ำนต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ผู้ปกครองตำมที่กฎหมำยกำหนด ผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยหรือผู้อนุบำลก่อนที่จะติดต่อเรำหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนแก่เรำ
9. ผู้แทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี
เรำ และผู้แทนจำหน่ำยเป็นนิตบ
ิ ุคคลแยกจำกกันและต่ำงมีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของตนเอง หำกท่ำนมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับแนวทำงปฎิบัติในกำรคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนจำหน่ำย รวมไปถึงหำกท่ำนไม่ต้องกำร
รับกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรสื่อสำร และกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำร
ของผู้แทนจำหน่ำยที่ไม่เกีย
่ วข้องกับ เรำ กรุณำติดต่อไปทีผ
่ แ
ู้ ทนจำหน่ำยนัน
้ โดยตรง
เมื่อท่ำนซื้อหรือเช่ำซื้อรถยนต์จำกผู้แทนจำหน่ำย ผู้แทนจำหน่ำยจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่เรำ
ผู้ แ ทนจ ำหน่ ำ ยและเรำต่ ำ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลแยกจำกกั น และท่ ำ นควรอ่ ำ นนโยบำยควำมเป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้แ ทน
จำหน่ำยเพื่อให้มั่นใจว่ำท่ำนเข้ำใจแนวทำงและวิธีปฎิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนจำหน่ำยนั้นๆ
นอกจำกนี้ เนื่องจำกโดยทั่วไปผู้แทนจำหน่ำยมักเป็นช่องทำงแรกในกำรติดต่อของท่ำน ผู้แทนจำหน่ำยจึงเป็นผูท
้ ี่
สำมำรถให้คำตอบแก่ท่ำนเกี่ยวกับแนวทำงปฎิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ และแม้ เรำ จะสนับสนุนให้
ผู้แทนจำหน่ำยตรวจสอบให้มั่นใจว่ำได้ปฎิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่ำงเต็มที่ อีก
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ทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ แทนจำหน่ำยแล้ว แต่ เรำ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใน
กำรปฎิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของผู้แทนจำหน่ำย
10. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ท่ำนมีสิทธิต่อไปนี้เกีย
่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีอ
่ ยู่ในควำมครอบครองของเรำ หำกท่ำนประสงค์จะขอใช้สิทธิ
ท่ำนสำมำรถติดต่อเรำได้ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ "วิธีกำรติดต่อเรำ" ข้ำงต้น


สิทธิในกำรเข้ำถึง
ท่ำนอำจขอเข้ำถึงหรือขอทรำบรำยละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้ไว้แก่เรำได้ เว้นแต่ เป็นกำร
ปฏิเสธตำมกฎหมำยหรือคำสั่งศำล หรือ กำรเข้ำถึงหรือขอทรำบรำยละเอียดนั้นจะส่งผลกระทบที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของผูอ
้ ื่น



สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลให้ถก
ู ต้อง
ท่ำนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหำกข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่ำนที่อยู่ในควำมครอบครอง
ของเรำนั้นไม่ถก
ู ต้องหรือไม่สมบูรณ์



สิทธิในกำรขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูล
ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำลบหรือทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวท่ำน
ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มค
ี วำมจำเป็นทีจ่ ะต้องดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม
หรือใช้อีกต่อไป
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีท
่ ่ำนได้เพิกถอนควำมยินยอมให้เรำทำกำรเก็บรักษำ ใช้ และเปิดเผย และเรำ
ได้ทำกำรตรวจสอบแล้ว ไม่มเี หตุตำมกฎหมำยที่เรำจะสำมำรถเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีท
่ ่ำนได้ทำกำรคัดค้ำนมิให้เรำทำเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป และเรำไม่
สำมำรถปฏิเสธคำขอคัดค้ำนโดยอำศัยข้อยกเว้นทำงกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับ
4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีท
่ ่ำนขอคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง
5. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย

ท่ำนมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลทีท
่ ่ำนให้ไว้ข้ำงต้น เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมกฎหมำย เช่น กำรเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีควำมจำเป็นตำมวัตถุประสงค์เพือ
่ กำรปฏิบัติตำมสัญญำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย ปฏิบัติตำม ใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือยกขึน
้ ต่อสู้ข้อสิทธิเรียกร้อง
ตำมกฎหมำย หรือวัตถุประสงค์อื่นทีก
่ ฎหมำยกำหนดไว้


สิทธิในกำรจำกัดกำรใช้
ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ท่ำนได้ขอให้เรำแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถก
ู ต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และเรำอยู่ใน
ขั้นตอนกำรตรวจสอบคำขอของท่ำน
2. ท่ำนได้ขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลที่เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนกำรลบ
หรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
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3. เรำหมดควำมจำเป็นในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม
แต่ท่ำนมีควำมจำเป็นต้องขอให้เรำเก็บรักษำไว้เพือ
่ ใช้ในกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย เพื่อประโยชน์ของท่ำน
4. ท่ำนได้คด
ั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัยหรืออ้ำง
ประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรใช้อำนำจรัฐ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย และเรำอยู่ใน
ขั้นตอนกำรตรวจสอบคำขอของท่ำน
5. ท่ำนได้คด
ั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัยหรืออ้ำง
กำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ (หำกมี) และเรำอยู่ในขั้นตอนกำร
ตรวจสอบคำขอของท่ำน


สิทธิในกำรคัดค้ำน
ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำหรือของบุคคลอืน
่
2. เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรำ
3. กรณีที่เรำเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ทำง
กำรตลำดแบบตรง
4. เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์
หรือสถิติ (หำกมี)

หำกท่ำนใช้สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว ท่ำนมีสิทธิแจ้งควำม
ประสงค์ว่ำจะให้เรำลบหรือจำกัดกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพิ่มเติมได้


สิทธิในกำรโอนย้ำย
ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เรำเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เรำส่งข้อมูลดังกล่ำวให้ท่ำนใน
รูปแบบเอกสำรหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธก
ี ำรอัตโนมัตไิ ด้ เว้นแต่ กำรขอโอนย้ำยข้อมูลดังกล่ำว
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยใต้ข้อจำกัดของวิธีกำรของเรำ



สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม
ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ หำกเป็นกรณีทท
ี่ ่ำนได้เคยให้ควำม
ยินยอมไว้กับเรำ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำย หรือกำรปฏิบต
ั ิหน้ำที่ตำม
สัญญำของเรำที่เป็นประโยชน์แก่ท่ำน ทั้งนี้ กำรถอนควำมยินยอมของท่ำนจะไม่ส่งผลกระทบต่อ กำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีท
่ ่ำนได้ให้ควำมยินยอมไปแล้ว



สิทธิในกำรร้องเรียน
ท่ำนมีสิทธิรอ
้ งเรียนเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีทพ
ี่ บว่ำเรำฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยท่ำนสำมำรถร้องเรียนได้ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อของเรำ และท่ำนอำจ
ร้องเรียนกรณีดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้



หลังจำกได้รับแจ้งกำรร้องขอใช้สิทธิจำกท่ำน เรำจะทำกำรติดต่อกลับไปยังท่ำนภำยใน 7 วัน โดยมี
กำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินกำรเกีย
่ วกับกำรขอใช้สิทธิของท่ำน ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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ประเภทสิทธิ

ระยะเวลำดำเนินกำร

สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม

15 วัน

สิทธิในกำรเข้ำถึงและขอสำเนำข้อมูล
สิทธิในกำรขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล
สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน
สิทธิในกำรขอให้ลบ/ทำลำยหรือทำให้ข้อมูลนัน
้ ไม่เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล

30 วัน

แบบคำขอใช ้สิทธิ
ภำยใต ้ พ.ร.บ. คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคค

สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรขอให้ดำเนินกำรให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

11. กำรแก้ไขนโยบำยฯ นี้


เรำอำจแก้ไขนโยบำยฯ นี้เป็นครั้งครำวเพือ
่ ให้สอดคล้องกับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่
เปลีย
่ นแปลงไป และเพือ
่ ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่บังคับใช้ โดยเรำจะแจ้งนโยบำยที่เปลีย
่ นแปลงให้
ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อของเรำ



เรำจะใช้นโยบำยฯ ฉบับล่ำสุด สำหรับอ้ำงอิงวิธีกำรในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน

นโยบำยฯ นี้มีผลบังคับวันที่ 1 ตุลำคม 2564 และให้ใช้แทนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวต่ำง ๆ ที่เรำกำหนดมำ
ก่อนหน้ำนีท
้ ั้งหมด
12. วิธีกำรติดต่อเรำ
หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติมหรือต้องกำรใช้สิทธิของท่ำนตำมนโยบำยฯ นี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อเรำได้ทำง
เว็บไซต์ (https://www.mgcars.com) หรือตำมข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง



ส่งอีเมลถึงเรำได้ที่ : DPO@mgthai.com
โทรศัพท์ติดต่อเรำได้ที่หมำยเลข : 02-118 6840, 02-118 6844

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
บริษท
ั เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
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