คําสัง
ที คส.คกก.PST 001/2563
เรื อง นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด
บริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด เคารพและให้ ความสําคัญในสิทธิความเป็ นส่วนตัว และการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้ า คูค่ ้ าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดย บริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด มีความ
มุง่ มันทีจะดําเนินการคุ้มครองข้ อมูลของลูกค้ า ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ส่ง และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้ าไปยังบุคคลอืน ปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าจากการถูกนําไปใช้ ในทางทีผิด และรักษาข้ อมูลดังกล่าวให้
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพือให้ ได้ รับความไว้ วางใจ และความเชือมันจากลูกค้ าในการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคล
จึงได้ จดั ทํานโยบายฉบับนี >ขึ >นดังมีข้อความต่อไปนี >
1.

คํานิยาม
ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี > คําหรื อข้ อความว่า
“ลูกค้ า”
หมายถึง ลูกค้ าหรื อผู้ซื >อหรื อใช้ บริ การต่างๆ ของบริ ษัท รวมถึงการใช้ บริ การเว็บไซต์หรื อแอป
พลิเคชันหรื อบริ การอืนๆ ของบริ ษัท ซึงเป็ นบุคคลธรรมดาและให้ หมายความรวมถึง คูค่ ้ า
ธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึงเป็ นบุคคลธรรมดาด้ วย ยกเว้ นพนักงาน
“บริ ษัท”
หมายถึง บริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด
“บริ ษัทในกลุม่ เอ็มบีเค” หมายถึง บริ ษัทที บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในทุกๆ ทอด ทังทางตรงและ
>
ทางอ้ อมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทนัน>
“เว็บไซต์”
หมายถึง เว็บไซต์ ซึงบริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด เป็ นเจ้ าของหรื อให้ บริ การแล้ วแต่กรณี
“แอปพลิเคชัน”
หมายถึง PST Application และหรื อแอปพลิเคชันซึงบริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด ให้ บริ การ
อนึง นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี >ใช้ บงั คับกับแอปพลิเคชันในส่วนทีได้ มีการเปลียนแปลง
ปรับปรุ ง อัพเดต หรื อเพิมเติมโดยบริ ษัทด้ วย เว้ นแต่แอปพลิเคชันทีได้ มีการเปลียนแปลง
ปรับปรุ ง อัพเดต หรื อเพิมเติมดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ ตามเงือนไขและข้ อตกลงต่างหากจาก
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี >
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริ ษัทซึงมีอํานาจตัดสินใจเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลนันๆ
> ซึงเป็ นบริ ษัททีได้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลจากลูกค้ าหรื อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าหรื อต้ องทําหรื อปฏิบตั ิตามสัญญากับลูกค้ า
“เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูล หมายถึง เจ้ าหน้ าทีซึงได้ รับการแต่งตังโดยผู
>
้ ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลเพือให้ ทําหน้ าทีเป็ น
ส่วนบุคคล”
เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วน หมายถึง ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บริ ษัท
บุคคล”
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“ข้ อมูลส่วนบุคคล”
“พันธมิตรทางธุรกิจ”

หมายถึง ข้ อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
> ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
หมายถึง คูค่ ้ าซึงเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทหรื อทํางานร่ วมกับบริ ษัท

2.

บททัวไป
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี >จัดทําขึ >นเพือแจ้ งรายละเอียดและวิธีการคุ้มครองและจัดการข้ อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้ า โดยบริ ษัทอาจดําเนินการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี > รวมถึงทีได้ กําหนดไว้
โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึงของเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันนี >ไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดเป็
>
นครัง> คราว เพือให้
สอดคล้ องกับแนวทางการให้ บริ การและหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีมีการเปลียนแปลงไป ดังนัน> ลูกค้ าจึงควรติดตาม
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลทีกําหนดไว้ นี >อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริ ษัทจะเผยแพร่ การเปลียนแปลงนโยบายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลในหน้ าเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันนี > และในกรณีทีมีการเปลียนแปลงในสาระสําคัญ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ลกู ค้ า
ทราบ
อนึง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี >มีขึ >นเพือใช้ กบั
1)
การขาย เช่า ตัวแทนขาย และหรื อให้ บริ การลูกค้ าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท หรื อทรัพย์สนิ ราย
ย่อยอืน เพือการพักอาศัย พาณิชยกรรม และบริ การต่างๆ ของบริ ษัท
2)
การลงทะเบียนสมัครใช้ บริ การแอปพลิเคชัน
3)
การขาย เช่า ตัวแทนขาย และหรื อใช้ บริ การหรื อซื >อสินค้ า การเข้ าถึงและใช้ เนื >อหา ฟี เจอร์ เทคโนโลยี
หรื อฟั งก์ชนั ทีปรากฏในเว็บไซต์นี >หรื อแอปพลิเคชันกับบริ ษัท และ
4)
บริ การอืนๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงการให้ บริ การอืนๆของบริ ษัท ทังที
> มีอยู่ในปั จจุบนั และทีบริ ษัทจะได้
พัฒนาหรื อจัดให้ มีขึ >นในอนาคต
5)
การให้ บริ การแก่ เจ้ าหนี > ลูกค้ า คูค่ ้ า และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท ยกเว้ นพนักงาน
3.

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทเก็บรวบรวมข้ อมูลหลายวิธี รวมถึงการใช้ เทคโนยีตา่ ง ๆ เช่น คุกกี > ซึงเป็ นชิ >นส่วนข้ อมูลเล็ก ๆ ทีเก็บอยู่ใน
อุปกรณ์ของลูกค้ าทีจะทําให้ เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันสามารถจดจําข้ อมูลการเข้ าถึงเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน หรื อวิธีที
ลูกค้ าใช้ งานเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันในแต่ละครัง> (ข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับคุกกี)> โดยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับลูกค้ าทีบริ ษัท เก็บ
ประกอบไปด้ วย
3.1 ข้ อมูลทีลูกค้ าให้ ไว้ โดยตรง บริ ษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลทีจําเป็ นจะต้ องใช้ เพือให้ บริ การแก่
ลูกค้ าหรื อต้ องทําหรื อปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย บริ ษัทจะรวบรวมข้ อมูลทีลูกค้ าส่งให้ กบั บริ ษัท เช่น
ข้ อมูลทีลูกค้ ากรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้ บริ การหรื อขอใช้ บริ การต่างๆ ของบริ ษัท ข้ อมูลทีใช้ ในการสมัครใช้ บริ การ หรื อ
ขอใช้ บริ การต่างๆ และข้ อมูลการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ข้ อมูลการทําแบบสํารวจ ข้ อมูลบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (Account) หรื อข้ อมูลที
ลูกค้ าได้ แก้ ไขปรับปรุ งในข้ อมูลบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (Account) ของลูกค้ า หรื อข้ อมูลทีได้ จากการทีลูกค้ าติดต่อกับบริ ษัทหรื อ
ทีมงานของบริ ษัท หรื อข้ อมูลทีได้ จากบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (Account) อืน ๆ ทีบริ ษัทมีเหตุอนั ควรเชือได้ วา่ ลูกค้ าควบคุมดูแลอยู่
ข้ อมูลทุกชนิดทีแสดงบนหน้ าประวัติผ้ ใู ช้ งานและหน้ าการสมัครบริ การต่างๆ เช่น คํานําหน้ าชือ ชือ-นามสกุล หมายเลขบัตร
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ประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ) รหัสบัตรประจําตัว วันเดือนปี เกิด เพศ สัญชาติ รายได้ ทีอยู่
ทีติดต่อได้ เบอร์ โทรศัพท์มือถือทีติดต่อได้ อีเมล Social network : Line หรื อ Facebook รู ปถ่าย ข้ อมูลเกียวกับบัญชี
ผู้ใช้ งาน ความสนใจการงาน ลายมือชือ และความเห็นทุกอย่างทีลูกค้ าได้ แสดงผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้ น
สําหรับข้ อมูลส่วนบุคคลทีกฎหมายระบุให้ ต้องขอความยินยอมจากลูกค้ าก่อนทําการเก็บรวบรวม บริ ษัทจะเก็บ
รวบรวมเพียงเท่าทีจําเป็ น เมือได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า เว้ นแต่เป็ นกรณีทีมีข้อยกเว้ นตามกฎหมายให้ บริ ษัทสามารถ
เก็บรวบรวมได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้ า
ในบางกรณี เพือการให้ บริ การต่างๆ หรื อเพือการดําเนินการอืนใดของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเป็ น
พิเศษ เช่น ข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับเชื >อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูลพันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ เป็ นต้ น ซึงในกรณีเช่นว่านี > บริ ษัท
จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบและขอความยินยอมจากลูกค้ า เพือเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษนัน>
ตามแต่ละวัตถุประสงค์เพือการนันๆ
> เว้ นแต่เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษทีบริ ษัท
สามารถทําได้ ตามกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้ า
3.2 ข้ อมูลทีได้ รับจากการใช้ บริ การของลูกค้ า บริ ษัทจะรวบรวมข้ อมูลเกียวกับบริ การทีลูกค้ าใช้ และ
วิธีการใช้ งานของลูกค้ า เช่น ข้ อมูลภาพและเสียง ข้ อมูลอุปกรณ์ทีลูกค้ าใช้ สําหรับการเข้ าใช้ งานเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน
ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้ อมูลการติดต่อสือสารระหว่างลูกค้ าและผู้ใช้ งานรายอืน และข้ อมูลจากการบันทึกการ
ใช้ งาน เช่น ตัวระบุอปุ กรณ์ หมายเลข Internet Protocol Address (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจําตัวอุปกรณ์
ประเภทอุปกรณ์ ข้ อมูลเครื อข่ายมือถือ ข้ อมูลการเชือมต่อ ข้ อมูลตําแหน่งทีตังทางภู
>
มิศาสตร์ (Location) โดยใช้ เทคโนโลยี
ระบุตําแหน่ง เช่น ทีอยู่ IP, Global Positioning System (GPS) ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีใช้ เปิ ดดูเว็บไซต์
(Browser) ข้ อมูลบันทึกการเข้ าออก เว็บไซต์ ข้ อมูลเว็บไซต์ทีผู้ใช้ งานเข้ าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้ อมูล
บันทึกประวัติการใช้ เว็บไซต์ ข้ อมูลบันทึกการเข้ าสูร่ ะบบ (Login Log) ข้ อมูลรายการการทําธุรกรรม (Transaction Log)
พฤติกรรมการใช้ งาน (Customer Behavior) ประวัติการแลกรับของรางวัลหรื อใช้ สิทธิประโยชน์ สถิติการเข้ าเว็บไซต์ เวลาที
เยียมชม เว็บไซต์ (Access Time) ข้ อมูลทีลูกค้ าค้ นหาหรื อเข้ าชม ข้ อมูลการใช้ สือสังคมออนไลน์ (Social Media) การใช้
ฟั งก์ชนั ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้ อมูลทีบริ ษัทได้ เก็บรวบรวมผ่านคุกกี >หรื อเทคโนโลยีอืนทีคล้ ายกัน เป็ นต้ น
อนึง ภายในพื >นทีส่วนรวมของอาคาร ทางเข้ าออกอาคาร และหรื อภายในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ทางเข้ าออก
โครงการของบริ ษัท มีการติดตังกล้
> องวงจรปิ ดเพือการรักษาความปลอดภัย การทีลูกค้ าติดต่อสือสารกับบริ ษัทหรื อทีมงาน
ของบริ ษัทจะมีการบันทึกเสียงหรื อภาพ หรื อบันทึกรายละเอียดการติดต่อสือสารกับบริ ษัทด้ วยวิธีการอืน
รายละเอียดข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างของข้ อมูล บริ ษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าเฉพาะข้ อมูลที
จําเป็ น และเก็บรวบรวมเป็ นระยะเวลานานเท่าทีจําเป็ นตามแต่ละประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ซึงปั จจุบนั บริ ษัทกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ นานทีสุดเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีลูกค้ า
ยกเลิกการใช้ บริ การหรื อสิ >นสุดสัญญากับบริ ษัท เมือพ้ นระยะเวลาจัดเก็บของข้ อมูลแต่ละประเภทแล้ ว บริ ษัทจะ
ดําเนินการทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัทเก็บรวบรวมไว้ ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ งานข้ อมูลส่วน
บุคคลตามทีระบุไว้ ใน ข้ อ 4
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4.

วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลเพือนําไปใช้ หรื อเปิ ดเผย
บริ ษัทเก็บรวบรวมและนําข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรื อเปิ ดเผยในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี >
4.1 เพือให้ การใช้ บริ การเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและสอดคล้ องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบ
ต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงเพือการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องหรื อใช้ บงั คับกับบริ ษัท ทังที
> มีผลใช้
บังคับในปั จจุบนั และทีจะมีการแก้ ไขหรื อเพิมเติมในอนาคต
4.2 เพือประโยชน์ในการยืนยันหรื อระบุตวั ตนของลูกค้ าเมือเข้ าใช้ งานบริ การต่าง ๆ การทําสัญญา การ
ปฏิบตั ิตามสัญญา และการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า เพือให้ มนใจว่
ั าการให้ บริ การต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการสือสารทังหมดของ
>
บริ ษัทมีความปลอดภัยและเป็ นความลับ
4.3 เพือตรวจสอบข้ อมูลการใช้ บริ การของลูกค้ า ตามมาตรฐานความปลอดภัยและความมันคงของระบบใน
การใช้ บริ การ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้ างพื >นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงบริ ษัทอาจนําข้ อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ า เพียงเท่าทีจําเป็ นและอาจดําเนินการให้ มีการเข้ ารหัส (Encrypt) ก่อนนําไปใช้ และ/หรื อจัดให้ มีการ สุม่ ตรวจ
การทดสอบการเข้ าใช้ งานโดยบุคคลอืนเพือนําไปใช้ ในการบริ หารจัดการความเสียง ตรวจจับ ป้องกัน หรื อขจัดการฉ้ อโกง
หรื อกิจกรรมอืน ๆ ทีอาจจะเป็ นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้ งานทีเกียวข้ อง หรื อข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ งาน
เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบริ ษัท และเพือการปรับปรุ งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและความมันคงของระบบ
4.4 เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริ การ และเพิมประสิทธิภาพในการให้ บริ การงานด้ านต่าง ๆ แก่ลกู ค้ ามากยิงขึ >น
4.5 เพือติดต่อลูกค้ าผ่านทางสือสังคมออนไลน์ (Social Network) โทรศัพท์ ข้ อความ (SMS) อีเมล (E-mail)
หรื อไปรษณีย์ หรื อผ่านช่องทางอืนใด เพือสอบถาม หรื อแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ หรื อตรวจสอบและยืนยันข้ อมูลเกียวกับบัญชี
ของลูกค้ า หรื อสํารวจความคิดเห็น หรื อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารอืนใดทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การ ของบริ ษัทตามทีจําเป็ น
4.6 เพือประมวลผล วิเคราะห์ประโยชน์อืนใดทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เช่น เพือประโยชน์ใน
การตังค่
> าและการจัดการบัญชี การส่งมอบการสือสารการตลาด และกิจกรรมการศึกษา วิจยั จัดทําสถิติ สํารวจ วิจยั และ
พัฒนาการจัดหาสินค้ าและบริ การ พัฒนาการให้ บริ การ จัดทําและนําส่งข้ อมูลทางการตลาดหรื อการโฆษณาภายในกลุม่
บริ ษัท หรื อเพือเป้าหมายทีเกียวข้ อง รวมถึงการจัดส่งเนื >อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ
ตลอดจนการให้ คําแนะนําต่าง ๆ ทีเหมาะสมเพือให้ การให้ บริ การต่าง ๆ ให้ ตรงกับความสนใจของลูกค้ า การทําให้ เป็ น
ส่วนตัวของเนื >อหาข้ อมูลธุรกิจหรื อประสบการณ์ของผู้ใช้ ป้องกันการฉ้ อโกง ตลอดจนเพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
ข้ อกําหนดการตรวจสอบภายใน
4.7 เพือป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อ ชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของลูกค้ า รวมถึงทรัพย์สินของลูกค้ า หรื อ
เป็ นการจําเป็ นเพือการปฏิบตั หิ น้ าทีเพือประโยชน์สาธารณะของบริ ษัท หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีในการใช้ อํานาจรัฐทีได้ มอบให้
แก่บริ ษัทหรื อลูกจ้ างหรื อผู้แทนของบริ ษัท หรื อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
4.8 เพือทําการตลาดร่ วมกัน (Co-marketing) กับบริ ษัทในกลุม่ เอ็มบีเค ทังนี
> > ต้ องได้ รับความยินยอมจาก
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลก่อน เพือวัตถุประสงค์ในการ 1) ติดต่อสือสาร ให้ ข้อมูล หรื อ แนะนําสินค้ าหรื อบริ การต่างๆ
2) นําเสนอรายการส่งเสริ มการขาย กิจกรรมการตลาด ส่วนลด โปรโมชัน และ สิทธิประโยชน์จากบริ ษัท และ/หรื อ
พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึง 3)ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) พฤติกรรมและความสนใจของลูกค้ า
(Customer Profiling) เพือมอบประสบการณ์ทีดีเฉพาะบุคคล หรื อทีเหมาะสม หรื อ ทีลูกค้ าอาจสนใจผ่านระบบ
Loyalty/Reward Program
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5.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อบุคคลทีสามโดยปราศจากการยินยอมจากลูกค้ า
เว้ นแต่เป็ นกรณีทีมี
ข้ อยกเว้ นตามกฎหมายให้ บริ ษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้ า อย่างไรก็ดี
เพือประโยชน์ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และ/หรื อ เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และ/หรื อ เพือวัตถุประสงค์อืน
ใดตามทีได้ อธิบายไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี > บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ เอ็มบีเคหรื อพันธมิตรทางธุรกิจซึงทํางานร่ วมกับบริ ษัทหรื อบุคคลอืนทีต้ องทํางานให้ บริ ษัท
หรื อลูกค้ าทังในและต่
>
างประเทศ เช่น บุคคลทีบริ ษัทได้ วา่ จ้ างให้ ดําเนินงานทีเกียวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล เพือนําข้ อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้ าไปใช้ เพือประโยชน์ในการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริ การในด้ านต่าง ๆ แก่ลกู ค้ ามากยิงขึ >น หรื อเพือ
ปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการให้ บริ การและการเข้ าถึงเนื >อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความมันคงปลอดภัยของ
เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันและเครื อข่ายทีให้ บริ การโดยบริ ษัท หรื อ เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษัท โดยใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บคุ คลดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการให้ บคุ คลเหล่านันเก็
> บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้ าไว้ ด้วยมาตรการทีปลอดภัยและเป็ นความลับ และจะไม่นําไปใช้ เพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือจากขอบเขตทีบริ ษัท
ได้ กําหนดไว้
ในกรณีทีลูกค้ าเชือว่าบุคคลทีบริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าตามข้ างต้ น ได้ มีการนําข้ อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ าไปใช้ เพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือจากขอบเขตทีบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ลูกค้ าสามารถแจ้ งบริ ษัทเพือดําเนินการใน
ส่วนเกียวข้ องต่อไป โดยบริ ษัทขอแนะนําให้ ลกู ค้ าตรวจสอบไปพร้ อมกันด้ วยว่า ลูกค้ าได้ มีการใช้ งานเว็บไซต์ สินค้ า หรื อ
บริ การของพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทหรื อบุคคลอืนโดยตรงโดยไม่เกียวข้ องกับการให้ บริ การหรื อการดําเนินการของ
บริ ษัทหรื อไม่เพราะผู้ให้ บริ การหรื อบุคคลอืนเหล่านันอาจเก็
>
บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลกับการใช้ บริ การของลูกค้ าจากการ
ใช้ งานเว็บไซต์ สินค้ า หรื อบริ การของผู้ให้ บริ การหรื อบุคคลอืนเหล่านันโดยตรง
>
ซึงในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทไม่สามารถ
รับผิดชอบในความปลอดภัยหรื อความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ
ของลูกค้ าทีเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของผู้ให้ บริ การหรื อบุคคลอืนดังกล่าวเหล่านันได้
>
ลูกค้ าจึงควรใช้ ความระมัดระวังและตรวจสอบ
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์
และบริ การของผู้ให้ บริ การหรื อบุคคลอืนเหล่านันด้
> วย
นอกจากนี > บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าภายใต้ หลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทีมีหน้ าทีกํากับดูแลการให้ บริ การ หรื อหน่วยงานกํากับดูแลลูกค้ า รวมถึง
ในกรณีทีมีการร้ องขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย อาทิ การร้ องขอข้ อมูลเพือการฟ้องร้ องหรื อ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย หรื อเป็ นการร้ องขอจากหน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ทีมีความเกียวข้ องกับ
กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีทีมีความจําเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้ ข้อตกลงและเงือนไขการใช้ ของบริ ษัท
ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลในกรณีทีมีการปรับโครงสร้ างองค์กร การควบรวมบริ ษัท การขายกิจการ การขาย
สินทรัพย์บางประเภท บริ ษัทอาจถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าไม่วา่ ทังหมดหรื
>
อบางส่วนทีบริ ษัทเก็บรวบรวมไว้ ไป
ยังบริ ษัททีเกียวข้ อง ลูกค้ าสามารถตรวจสอบรายชือบริ ษัทในกลุม่ เอ็มบีเคหรื อพันธมิตรทางธุรกิจซึงทํางานร่ วมกับบริ ษัท
หรื อบุคคลอืนทีต้ องทํางานให้ กบั บริ ษัทหรื อลูกค้ าทังในและต่
>
างประเทศทีบริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าด้ วยได้
จากเว็บไซต์ ทังนี
> > บริ ษัทในกลุม่ เอ็มบีเคหรื อพันธมิตรทางธุรกิจซึงทํางานร่ วมกับบริ ษัทหรื อบุคคลอืนทีต้ องทํางานให้ บริ ษทั
หรื อลูกค้ าทังในและต่
>
างประเทศอาจมีการเพิมขึ >นหรื อลดลงได้
ซึงบริ ษัทจะจัดทํารายชือของบุคคลทีบริ ษัทจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าด้ วยให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
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6.

การเข้ าถึงและการปรั บปรุ งข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 ในกรณีทีลูกค้ าไม่ประสงค์จะรับข้ อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริ ษัท โปรดแจ้ งความประสงค์ได้
ที MBK Contact Center: 66 (0) 2853-9000 หรื อ E-mail: mbkcontactcenter@mbkgroup.co.th
6.2 ลูกค้ าสามารถกรอกแบบฟอร์ ม “คําร้ องขอเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคล” และแจ้ งมายังบริ ษัท เพือให้
พิจารณาดําเนินการตามทีลูกค้ าร้ องขอ ผ่านช่องทางการติดต่อบริ ษัททีระบุไว้ ในข้ อ 12 ในกรณีดงั ต่อไปนี >
6.2.1 เมือลูกค้ าเชือว่าบริ ษัทเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า และลูกค้ าประสงค์จะเข้ าถึงหรื อ
รับทราบ รายละเอียดเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าทีบริ ษัทได้ เก็บรวบรวมไว้ หรื อขอรับ
สําเนาข้ อมูลส่วน บุคคลดังกล่าว
6.2.2 เมือลูกค้ ามีความประสงค์จะปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าให้ มีความถูกต้ อง
สมบูรณ์ และเป็ น ปั จจุบนั
6.2.3 เมือลูกค้ าประสงค์จะให้ บริ ษัทระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าเป็ นการชัวคราว
6.2.4 เมือลูกค้ าประสงค์จะคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับลูกค้ า
รวมถึงคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า
6.2.5 เมือลูกค้ าประสงค์จะให้ บริ ษัทดําเนินการลบข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าออกจากระบบ หรื อ
ฐานข้ อมูลลูกค้ าของบริ ษัท
6.2.6 เมือลูกค้ าประสงค์จะถอนความยินยอมทีเคยให้ แก่บริ ษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า
6.2.7 เมือลูกค้ าประสงค์จะขอรับทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้ อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของ
การนําข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าไปใช้ โดยบริ ษัท
6.2.8 เมือลูกค้ าประสงค์จะขอให้ บริ ษัทเปิ ดเผยถึงการได้ มาซึงข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับลูกค้ าใน
กรณีทีเป็ นข้ อมูลซึงลูกค้ าไม่ได้ ให้ ความยินยอมให้ การเก็บรวบรวม
โดยบริ ษัทจะพิจารณาและแจ้ งผลการพิจารณาตามคําร้ องของลูกค้ าภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับคําร้ อง
ขอดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทสามารถปฏิเสธการใช้ สทิ ธิของลูกค้ าได้ ภายใต้ เงือนไขตามทีกฎหมายกําหนด ทังนี
> > หาก
บริ ษัทไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของลูกค้ าได้ บริ ษัทจะทําการบันทึกการปฏิเสธคําขอพร้ อมด้ วยเหตุผลไว้
6.3 ในกรณีทีลูกค้ าไม่ยินยอมให้ บริ ษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลบางประเภท หรื อให้
บริ ษัทดําเนินการลบข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าออกจากระบบของบริ ษัท
หรื อถอนความยินยอมทีลูกค้ าเคยให้ ไว้ อาจ
ส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของลูกค้ าหรื อให้ บริ การลูกค้ าได้ หรื ออาจทําให้ บริ การทีลูกค้ าได้ รับจาก
บริ ษัทถูกจํากัด หรื อไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร
6.4 บริ ษัทจะพยายามอย่างเต็มทีตามความสามารถของระบบงานทีเกียวข้ องเพืออํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการตามคําร้ องขอของลูกค้ า เว้ นแต่จะปรากฏข้ อเท็จจริ งว่า การดําเนินการตามคําร้ องขอนันเสี
> ยงต่อการ ละเมิด
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ งานรายอืน หรื อเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อนโยบายความปลอดภัยของระบบหรื อกรณี
ทีเป็ นการพ้ นวิสยั ในทางปฏิบตั ติ ามคําร้ องขอ
6.5 กรณีทีลูกค้ าเห็นว่าบริ ษัทเก็บรวมรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า และลูกค้ ามีความ
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ประสงค์ทีจะใช้ สทิ ธิหรื อมีข้อสงสัยเกียวกับสิทธิของลูกค้ า ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใน
เรื องดังต่อไปนี >
6.5.1 สิทธิในการได้ รับแจ้ งข้ อมูล (Right to be Informed)
6.5.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
6.5.3 สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล (Right of Access)
6.5.4 สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูล (Right to Rectification)
6.5.5 สิทธิในการลบข้ อมูล (Right to Erasure)
6.5.6 สิทธิในการจํากัดการประมวลข้ อมูล (Right to Restrict Processing)
6.5.7 สิทธิในการขอโอนข้ อมูล (Right to Data Portability)
6.5.8 สิทธิในการทักท้ วง (Right to Object)
โปรดติดต่อหรื อยืนคําร้ องขอมายังบริ ษัททางช่องทางทีระบุไว้ ในข้ อ 12
7.

มาตรการความมันคงปลอดภัยในการเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด และบริ ษัทมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัย รวมถึงมีระบบเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลทีปลอดภัยและเหมาะสม เพือป้องกัน
ไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าสูญหาย ถูกใช้ เข้ าถึง เปลียนแปลง หรื อเปิ ดเผย โดยไม่ได้ รับอนุญาต บริ ษัทจํากัดการ
เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าสําหรับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้ างและบุคคลภายนอกทีมีความจําเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูล
และพวกเขาจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าภายใต้ เงือนไขทีบริ ษัทกําหนดเท่านัน>
อนึง บริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ทีได้ แจ้ งแก่ลกู ค้ าผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลและให้
เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด และในกรณีทีบริ ษัทจะว่าจ้ างบริ ษัทบุคคลภายนอก ให้ ดําเนินการเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ า บริ ษัทจะคัดเลือกบริ ษัททีมีระบบการคุ้มครองข้ อมูลทีได้ มาตรฐานและจัดทําข้ อตกลงทีเกียวกับการเก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลให้ เป็ นไปตามนโยบายเช่นเดียวกัน
ในกรณีทีมีเหตุละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าเกิดขึ >น บริ ษัทจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้ าภายใน 72 ชัวโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าทีสามารถกระทําได้ เว้ นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความ
เสียงทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพของลูกค้ า
ในกรณีทีการละเมิดมีความเสียงสูงทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรี ภาพของลูกค้ า บริ ษัทจะแจ้ งเหตุการณ์ละเมิดให้ ลกู ค้ าทราบพร้ อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชกั ช้ า
8.

การเชือมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของบริ ษัทอาจมีลิ >งก์เชือมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบุคคลภายนอก ซึงบุคคลภายนอก
เหล่านันอาจเก็
>
บรวบรวมข้ อมูลบางอย่างเกียวกับการใช้ บริ การของลูกค้ า
โดยบริ ษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความ
ปลอดภัยหรื อความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลใด ๆ ของลูกค้ าทีเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของ
บุคคลภายนอกดังกล่าว
ลูกค้ าควรใช้ ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบุคคลภายนอกเหล่านันด้
> วย
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9.

การใช้ บังคับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี >มีผลใช้ บงั คับกับข้ อมูลส่วนบุคคลทังหมดที
>
บริ ษัทเป็ นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผย และลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวม และนําข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าทีบริ ษัทได้ เก็บรวบรวมไว้
แล้ ว (หากมี) ตลอดจนข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าทีบริ ษัทเก็บรวบรวมในปั จจุบนั และทีจะได้ เก็บรวบรวมในอนาคต ไปใช้
หรื อเปิ ดเผยแก่บคุ คลอืนภายในขอบเขตตามทีระบุไว้ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี >
10.

การทบทวนนโยบาย
ด้ วยธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทและหน่วยงานทีเกียวข้ องจะทบทวนนโยบายฉบับนี > อย่าง
น้ อยปี ละหนึงครัง>
11.

กฎหมายทีใช้ บังคับและเขตอํานาจศาล
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี >อยู่ภายใต้ การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย
อํานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทใดทีอาจเกิดขึ >น

และให้ ศาลไทยเป็ นผู้มี

12.

ช่ องทางการติดต่ อ
หากลูกค้ ามีข้อสงสัยหรื อคําถามเกียวกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ าสามารถติดต่อมายัง บริ ษัท
แปลน เอสเตท จํากัด ทางช่องทางดังต่อไปนี >
- ส่งจดหมายมายัง บริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด เลขที 59/5 ห้ องเลขที 3A02-1 ชัน> 3 อาคารพาราไดซ์ เพลส
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
- ช่องทางการติดต่อโทร.: 66 (0) 2022-0008
- หรื อติดต่อ MBK Contact Center: 66 (0) 2853-9000
- E-mail: mbkcontactcenter@mbkgroup.co.th
บริ ษัทได้ มอบหมายและแต่งตังให้
> นายสุริยา จันทร์ ตระกูล เป็ นเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยให้ มี
อํานาจและหน้ าทีในฐานะเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ตามทีพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กําหนด และเป็ นผู้ประสานงานเกียวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท
- สถานทีติดต่อ: บริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด เลขที 59/5 ห้ องเลขที 3A02-1 ชัน> 3 อาคารพาราไดซ์ เพลส
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
- ช่องทางการติดต่อโทร.: 66 (0) 2022-0008
- E-mail : Suriya@mbkrealestate.co.th
ในกรณีมีข้อร้ องเรี ยนเกียวกับบริ ษัท ลูกจ้ างหรื อพนักงานของบริ ษัทฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคลสามารถร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานกํากับดูแล ตามรายละเอียดดังนี >
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สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
สถานทีติดต่อ: ชัน> 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
ทังนี
> > เจ้ าของข้ อมูลจําต้ องดําเนินการร้ องเรี ยนภายในระยะเวลาตามทีกฎหมายกําหนด

โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
ประกาศ ณ วันที 1 กรกฏาคม 2563

นายหัชพงศ์ โภคัย
กรรมการผู้จดั การธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
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