บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวสำหรับลูกค้ำ
บริ ษทั ควอลิต้ ี คอนกรี ต แมนูแฟคเจอริ่ ง จำกัด ให้ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ โดยนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ได้
อธิบำยแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิต่ำง ๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ตำมกฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
เรำจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจำกคุณผ่ำนช่องทำง ดังต่อไปนี้
•
•

โทรศัพท์
อีเมล

ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ วันเดือนปี เกิด สัญชำติ เลขประจำตัวประชำชน หนังสื อเดินทำง เป็ นต้น
ข้ อมูลกำรติดต่ อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
ข้ อมูลอื่น ๆ เช่น รู ปภำพ ภำพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถอื ว่ำเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

ผู้เยำว์
หำกคุณมีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี หรื อมีขอ้ จำกัดควำมสำมำรถตำมกฎหมำย เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ เรำอำจ
จำเป็ นต้องให้พ่อแม่หรื อผูป้ กครองของคุณให้ควำมยินยอมหรื อทีก่ ฎหมำยอนุญำตให้ทำได้ หำกเรำทรำบว่ำมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
จำกผูเ้ ยำว์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง เรำจะดำเนินกำรลบข้อมูลนั้นออกจำกเซิร์ฟเวอร์ของเรำ

วิธีกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคล
เรำจะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในรู ปแบบเอกสำรและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เรำเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้
• เซิร์ฟเวอร์บริ ษท
ั ของเรำในประเทศไทย

กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•
•
•
•
•

เพื่อจัดส่ งสิ นค้ำหรื อบริ กำร
เพื่อปรับปรุ งสินค้ำ บริ กำร หรื อประสบกำรณ์กำรใช้งำน
เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรภำยในบริ ษทั
เพื่อกำรตลำดและกำรส่ งเสริ มกำรขำย
เพื่อกำรบริ กำรหลังกำรขำย

•
•
•
•

เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
เพื่อชำระค่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำร
เพื่อปฏิบตั ิตำมข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนรำชกำร

กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณให้แก่ผอู ้ ื่นภำยใต้ควำมยินยอมของคุณหรื อทีก่ ฎหมำยอนุญำตให้เปิ ดเผยได้ ดังต่อไปนี้
กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณภำยในบริ ษทั เท่ำที่จำเป็ นเพื่อปรับปรุงและพัฒนำสิ นค้ำหรื อบริ กำรของเรำ เรำอำจรวบรวมข้อมูลภำยใน
สำหรับสิ นค้ำหรื อบริ กำรต่ำง ๆ ภำยใต้นโยบำยนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผูอ้ ื่นมำกขึ้น

ระยะเวลำจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
เรำจะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้ตำมระยะเวลำที่จำเป็ นในระหว่ำงที่คุณเป็ นลูกค้ำหรื อมีควำมสัมพันธ์อยูก่ บั เรำหรื อตลอดระยะเวลำที่
จำเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยฉบับนี้ ซึ่งอำจจำเป็ นต้องเก็บรักษำไว้ต่อไปภำยหลังจำกนั้น หำกมีกฎหมำยกำหนดไว้
เรำจะลบ ทำลำย หรื อทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนของคุณได้ เมื่อหมดควำมจำเป็ นหรื อสิ้ นสุ ดระยะเวลำดังกล่ำว

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ภำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
สิ ทธิขอถอนควำมยินยอม (right to withdraw consent) หำกคุณได้ให้ควำมยินยอม เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของคุณ ไม่ว่ำจะเป็ นควำมยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใช้บงั คับหรื อหลังจำกนั้น คุณมีสิทธิที่จะ
ถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลำ
สิ ทธิขอเข้ ำถึงข้ อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเรำและขอให้เรำทำ
สำเนำข้อมูลดังกล่ำวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เรำเปิ ดเผยว่ำเรำได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณมำได้อย่ำงไร
สิ ทธิขอถ่ ำยโอนข้ อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในกรณี ที่เรำได้จดั ทำข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้นอยู่ในรู ปแบบให้สำมำรถอ่ำนหรื อใช้งำนได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เรำส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นเมื่อ
สำมำรถทำได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรำส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เพรำะเหตุทำงเทคนิค
สิ ทธิขอคัดค้ำน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในเวลำใดก็ได้ หำก
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อกำรดำเนินงำนที่จำเป็ นภำยใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำหรื อ
ของบุคคลหรื อนิติบุคคลอืน่ โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสำมำรถคำดหมำยได้อย่ำงสมเหตุสมผลหรื อเพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจเพื่อ
สำธำรณประโยชน์

สิ ทธิขอให้ ลบหรื อทำลำยข้ อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณหรื อทำ
ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถระบุตวั คุณได้ หำกคุณเชื่อว่ำข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรื อเห็นว่ำเรำหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบำยฉบับนี้ หรื อเมือ่ คุณได้ใช้สิทธิ
ขอถอนควำมยินยอมหรื อใช้สิทธิขอคัดค้ำนตำมที่แจ้งไว้ขำ้ งต้นแล้ว
สิ ทธิขอให้ ระงับกำรใช้ ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลชัว่ ครำว
ในกรณี ที่เรำอยู่ระหว่ำงตรวจสอบตำมคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อขอคัดค้ำนของคุณหรื อกรณี อนื่ ใดที่เรำหมดควำมจำเป็ น
และต้องลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตำมกฎหมำยที่เกีย่ วข้องแต่คุณขอให้เรำระงับกำรใช้แทน
สิ ทธิขอให้ แก้ไขข้ อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
สิ ทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรี ยนต่อผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกคุณเชื่อว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ เป็ นกำรกระทำในลักษณะที่ฝ่ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
คุณสำมำรถใช้สิทธิของคุณในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลข้ำงต้นได้ โดยติดต่อมำที่เจ้ำหน้ำที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเรำตำม
รำยละเอียดท้ำยนโยบำยนี้ เรำจะแจ้งผลกำรดำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วนั ที่เรำได้รับคำขอใช้สิทธิจำกคุณ ตำมแบบฟอร์มหรื อ
วิธีกำรที่เรำกำหนด ทั้งนี้ หำกเรำปฏิเสธคำขอเรำจะแจ้งเหตุผลของกำรปฏิเสธให้คุณทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ข้อควำม (SMS) อีเมล
โทรศัพท์ จดหมำย เป็ นต้น

กำรรักษำควำมมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
เรำจะรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้ตำมหลักกำร กำรรักษำควำมลับ (confidentiality) ควำมถูกต้อง
ครบถ้วน (integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกำรสู ญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผย
นอกจำกนี้เรำจะจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกันด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
(administrative safeguard) มำตรกำรป้องกันด้ำนเทคนิค (technical safeguard) และมำตรกำรป้องกันทำง
กำยภำพ (physical safeguard) ในเรื่ องกำรเข้ำถึงหรื อควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลส่ วนบุคคล (access control)

กำรแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เรำจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบโดยไม่ชกั ช้ำภำยใน
72 ชัว่ โมง นับแต่ทรำบเหตุเท่ำที่สำมำรถกระทำได้ ในกรณี ที่กำรละเมิดมีควำมเสี่ ยงสู งที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภำพของคุณ เรำจะแจ้ง
กำรละเมิดให้คุณทรำบพร้อมกับแนวทำงกำรเยียวยำโดยไม่ชกั ช้ำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อควำม (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมำย
เป็ นต้น

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว
เรำอำจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยนี้เป็ นครั้งครำว โดยคุณสำมำรถทรำบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบำยที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของเรำ
นโยบำยนี้แก้ไขล่ำสุ ดและมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 04 พฤษภำคม 2564

นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับกำรเสนอสิ นค้ำ บริ กำร และกำรใช้งำนบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้ำของเรำเท่ำนั้น หำกคุณเข้ำชม
เว็บไซต์อื่นแม้จะผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของเรำ กำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่ำง ๆ จะเป็ นไปตำมนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์น้ นั ซึ่ง
เรำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รำยละเอียดกำรติดต่อ
หำกคุณต้องกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ รวมถึงกำรขอใช้สิทธิต่ำง ๆ คุณสำมำรถติดต่อเรำหรื อเจ้ำหน้ำที่
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเรำได้ ดังนี้
ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ควอลิต้ ี คอนกรี ต แมนูแฟคเจอริ่ ง จำกัด
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่ ตำบลท่ำชุมพล โพธำรำม โพธำรำม รำชบุรี 70120
เว็บไซต์ qcm.co.th
หมำยเลขโทรศัพท์ 080-6509977
เจ้ ำหน้ ำที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เมกทัศน์ ศรี คงอยู่
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อีเมล mekatat@gmail.com
หมำยเลขโทรศัพท์ 080-6509977

