นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของ บริษทั เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บีเค จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่มเคารพและให้ความสําคัญในความเป็ นส่ วนตัวและการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ บุคลากร ลูกค้า คู่คา้ ธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ โดย บริ ษทั เอ็มบีเค จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่ม มี เจตจํานงจะปกป้ องข้อมูลส่ วนบุค คลจากการถู กนําไปใช้ในทางที ผิดและ
รักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล จึงได้จดั ทํานโยบายฉบับนี ขึนดังมีขอ้ ความต่อไปนี
1.คํานิยาม
ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี คําหรื อข้อความว่า
“ลูกค้า”
หมายถึง ลูกค้าหรื อผูซ้ ือหรื อใช้บริ การต่างๆของบริ ษทั รวมถึงการใช้บริ การเว็บไซต์
หรื อแอพพลิเคชันหรื อบริ การอืนๆของบริ ษทั ซึ งเป็ นบุคคลธรรมดา
“บริ ษทั ”
หมายถึง บริ ษทั เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน)
“บริ ษทั ในกลุ่มเอ็ม หมายถึง บริ ษทั ที บริ ษทั เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในทุกๆทอด ทังทางตรงและ
บีเค”
ทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั นัน 1
“เว็บไซต์”
หมายถึง เว็บไซต์ ซึงบริ ษทั เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของหรื อให้บริ การ
แล้วแต่กรณี
“แอปพลิเคชัน”
หมายถึง MBK Application และหรื อแอปพลิเคชันซึงบริ ษทั เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน)
ให้บริ การ อนึงนโยบายคุม้ ครองส่ วนบุคคลนี ใช้บงั คับกับแอปพลิเคชันในส่ วนทีได้มี
การเปลียนแปลง ปรับปรุ ง อัพเดต หรื อเพิมเติมโดยบริ ษทั เว้นแต่แอปพลิเคชันทีได้มี
การเปลียนแปลง ปรับปรุ ง อัพเดต หรื อเพิมเติมดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ตามเงือนไข
และข้อตกลงต่างหากจากนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี
1

บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จํากัด (“TNC”)บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จํากัด (“PDP”),บริษัท พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง
จํากัด (“PDPL”),บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิง จํากัด (“GHB”),บริษทั กลาสเฮ้าส์ รัชดา จํากัด (“GHR”) บริษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซมึ
จํากัด (“MBK-HT”) บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (“MBK-HR”) บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จํากัด (“MBK-BUS”) บริษัท
ทรัพย์สินธานี จํากัด (“SSTN”) บริษัท ลันตา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“LLD”) บริษัท แอ๊บโซลูท แทรเวิล จํากัด (“ALT”) บริษัท เอ็ม บี เค
เรียล เอสเตท จํากัด (“MBK-RE”) บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด (“PST”) บริษัท คริสตัล เลค พร็อพเพอร์ตีส์ จํากัด (“CLP”) บริษัท ปทุมไรซมิล
แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) (“PRG”) และบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่ บริษัท พีอาร์จี พืชผล จํากัด (“PRG-G”) บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (“MBK-FE”) บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จํากัด (“MBK-FI”) บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จํากัด (“INF”) บริษัท
เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จํากัด (“MBK-RG”) บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จํากัด (“MBK-FSV”) บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จํากัด (“MBKG”)บริษทั ที ลีสซิง จํากัด (“TLS”) บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“MBK-LIFE”) บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากัด (“TMB”)
บริษัท เอ็ม บี เค เทรดดิง จํากัด (“MBK-TD”) บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชัน (ไทยแลนด์) จํากัด (“AAA”) บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิง เซ็นเตอร์
จํากัด (“MBK-TC”) บริษัท เอ็ม บี เค คลับ จํากัด (“MBK-CB”)ฯลฯ
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“ผูค้ วบคุมข้อมูล”

หมายถึง บริ ษทั ซึงมีอาํ นาจตัดสิ นใจเกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลนันๆ ซึงเป็ นบริ ษทั ทีได้
ข้อมูลส่ วนบุคคลจากลูกค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าหรื อต้องทําหรื อปฏิบตั ิตามสัญญา
กับลูกค้า
“เจ้าหน้าทีคุม้ ครอง หมายถึง เจ้าหน้าทีซึงแต่งตังโดยผูค้ วบคุมข้อมูลเพือทําหน้าทีเป็ นเจ้าหน้าทีคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล” ข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ผูป้ ระมวลผลข้อมูล” หมายถึง ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริ ษทั
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
“พันธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง คู่คา้ ซึงเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจของบริ ษทั หรื อทํางานร่ วมกับบริ ษทั
2. บททัวไป
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี จัดทําขึนเพือแจ้งรายละเอียดและวิธีการคุม้ ครองและจัดการข้อมูลส่ วน
บุคคลของลูกค้า โดยบริ ษทั อาจดําเนินการปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี รวมถึงที
ได้กาํ หนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่ วนใดส่ วนหนึงของเว็บ ไซต์หรื อแอปพลิเคชันนี ไม่ว่าบางส่ วนหรื อ
ทังหมดเป็ นครั งคราว เพื อให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางการให้บ ริ ก ารและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที มี การ
เปลียนแปลงไป โดยอาจไม่ ได้แจ้งหรื อบอกกล่าวให้ ลูก ค้าทราบล่วงหน้ า ดัง นัน ลู กค้าจึ ง ควรติ ด ตาม
นโยบายคุ ้มครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที กําหนดไว้นีอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะเผยแพร่ การเปลี ยนแปลง
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันนี และในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงใน
สาระสําคัญ ทีบริ ษทั จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
อนึง นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี มีขนเพื
ึ อใช้กบั
1) การให้บริ การศูนย์การค้า ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เช่าพืนที ให้บริ การพืนทีเพือการค้า และบริ การต่างๆ
ของบริ ษทั
2) การลงทะเบียนสมัครใช้บริ การ MBK Application
3) การใช้บริ การหรื อซื อสิ นค้า การเข้าถึงและใช้เนือหา ฟี เจอร์ เทคโนโลยี หรื อฟังก์ชนั ทีปรากฏในเว็บไซต์
นีหรื อแอปพลิเคชันกับบริ ษทั และ
4) บริ การอืนๆทีเกียวข้อง รวมถึงการให้บริ การอืนๆของบริ ษทั ทังทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั และทีบริ ษทั จะได้
พัฒนาหรื อจัดให้มีขึนในอนาคต

Ver 2.6

Page 2 of 9

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีรวมถึงเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี ซึ งเป็ นชิ นส่ วนข้อมูลเล็ก ๆ ทีเก็บอยู่ใน
อุปกรณ์ของลูกค้าทีจะทําให้เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันสามารถจดจําข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรื อแอปพลิเค
ชัน หรื อวิธีทีลูกค้าใช้งานเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันในแต่ละครัง (ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับคุกกี) โดยข้อมูลที
เกียวข้องกับลูกค้าทีบริ ษทั เก็บประกอบไปด้วย
3.1. ข้ อมูลทีลูกค้ าให้ ไว้ โดยตรง บริ ษทั ทีจําเป็ นต้องให้บริ การแก่ลูกค้าหรื อต้องทําหรื อปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
หรื อ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายจะรวบรวมข้อ มู ล ที ลู ก ค้า ส่ ง ให้ กับ บริ ษ ัท เช่ น ข้อมู ล ที ลู ก ค้ากรอกขณะ
ลงทะเบี ยนสมัครใช้บ ริ การ ข้อ มูลที ใช้ในการสมัค รใช้บ ริ ก ารต่างๆ และข้อมู ล การร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ
ข้อมูลการทําแบบสํารวจ ข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้งาน (Account) หรื อข้อมูลทีลูกค้าได้แก้ไขปรับปรุ งในข้อมูลบัญชี
ผูใ้ ช้งาน (Account) ของลูกค้า หรื อข้อมูลทีได้จากการทีลูกค้าติดต่อกับบริ ษทั หรื อทีมงานของบริ ษทั หรื อ
ข้อมูลทีได้จากบัญชี ผูใ้ ช้งาน (Account) อืน ๆ ทีบริ ษทั มีเหตุอนั ควรเชือได้ว่าลูกค้าควบคุมดูแลอยู่ รวมถึง
ข้อมูลทุกชนิ ดทีแสดงบนหน้าประวัติผใู ้ ช้งานและหน้าการสมัครบริ การต่างๆ อาทิ ชื อ-นามสกุล ทีอยู่ วัน/
เดื อน/ปี เกิ ด เพศ อายุ รู ป ถ่าย อี เมล เลขที บัญชี ธ นาคาร หมายเลขบัต รเครดิ ต (ถ้ามี ) หมายเลขบัต ร
ประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึง ข้อมูลเกี ยวกับบัญชีผใู ้ ช้งาน
ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างทีลูกค้าได้แสดงผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี)
สําหรับข้อมูลทีเป็ นข้อมูลอ่อนไหว บริ ษทั จะจัดเก็บเพียงเท่าทีจําเป็ น เมือได้รับความยินยอมจากลูกค้าโดย
ชัดแจ้งแล้วเท่านัน
3.2. ข้ อมู ลที ได้ รับ จากการใช้ บ ริ การของลูก ค้ า บริ ษ ัท จะรวบรวมข้อมู ล เกี ยวกับ บริ ก ารที ลู ก ค้า ใช้ และ
วิธีการใช้งานของลูกค้า ซึงข้อมูลเหล่านี รวมถึงข้อมูลภาพและเสียง ข้อมูลอุปกรณ์ทีลูกค้าใช้สําหรับการเข้า
ใช้งานเว็บไซต์ห รื อแอปพลิเคชัน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูล การติ ดต่อสื อสารระหว่าง
ลูกค้าและผูใ้ ช้งานรายอื น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่ น ตัวระบุ อุป กรณ์ หมายเลข IP ของ
คอมพิวเตอร์ รหัสประจําตัวอุปกรณ์ ประเภทอุป กรณ์ ข้อมูล เครื อข่ายมื อถื อ ข้อมูล การเชื อมต่อ ข้อมูล
ตําแหน่ งที ตังทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมู ลบัน ทึ กการเข้าออกเว็บ ไซต์ ข้อมู ล
เว็บ ไซต์ที ผู ใ้ ช้ง านเข้าถึ งก่ อนและหลัง (Referring Website) ข้อมู ลบัน ทึ กประวัติก ารใช้เว็บ ไซต์ ข้อ มู ล
บัน ทึกการเข้าสู่ ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทําธุ รกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน
(Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาทีเยียมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลทีลูกค้าค้นหา การ
ใช้ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลทีบริ ษทั ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกีหรื อเทคโนโลยีอืนทีคล้ายกัน
อนึง การทีลูกค้าติดต่อสื อสารกับบริ ษทั หรื อทีมงานของบริ ษทั อาจมีการบันทึกเสี ยง หรื อบันทึกรายละเอียด
การติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ
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รายละเอียดข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างของข้อมูล บริ ษทั อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะ
ข้อมูลทีจําเป็ น และการจัดเก็บรวบรวมในระยะเวลานานเท่าทีจําเป็ น ซึงปัจจุบนั บริ ษทั กําหนดระยะเวลาการ
จัดเก็บสู งสุ ดไว้ที 10 ปี หลังจากลูกค้าเลิกใช้บริ การหรื อสิ นสุดสัญญากับบริ ษทั บริ ษทั จะดําเนิ นการทําลาย
เพือประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามทีระบุไว้ในข้อ 4 เท่านัน
4. วัตถุประสงค์ การเก็บ การใช้ งานข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เก็บและนําข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
4.1 เพือให้การใช้บริ การเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง
ๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงเพือการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องหรื อใช้บงั คับกับบริ ษทั ทัง
ทีมีผลใช้บงั คับในปัจจุบนั และทีจะมีการแก้ไขหรื อเพิมเติมในอนาคต
4.2 เพือประโยชน์ในการยืน ยัน หรื อระบุตัวตนของลูกค้าเมือเข้าใช้งานบริ ก ารต่าง ๆ การทําสัญญา การ
ปฏิบตั ิตามสัญญา และเพือประโยชน์ในการยืนยันหรื อระบุตวั ตนของลูกค้าเมือเข้าใช้งานบริ การต่างๆ และ
การให้บริ การแก่ลูกค้า
4.3. เพือตรวจสอบข้อมูลการใช้บริ การของลูกค้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยและความมันคงของระบบใน
การใช้บริ การ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งบริ ษทั อาจนํา
ข้อมูลส่ วนบุ คคลของลูกค้า เพียงเท่าทีจําเป็ นและอาจดําเนิ นการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่ อนนําไปใช้
และ/หรื อจัดให้มี การสุ่ มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอืนเพือนําไปใช้ในการบริ หารจัดการ
ความเสี ยง ตรวจจับ ป้ องกัน หรื อขจัด การฉ้อโกง หรื อกิ จ กรรมอื น ๆ ที อาจจะเป็ นการละเมิ ดกฎหมาย
ระเบียบการใช้งานทีเกียวข้อง หรื อข้อตกลงและเงือนไขการใช้งานเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบริ ษ ทั
และเพือการปรับปรุ งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและความมันคงของระบบ
4.4. เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริ การ และเพิมประสิ ทธิภาพในการให้บริ การงานด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้ามากยิงขึน
4.5. เพือติดต่อลูกค้า ผ่านทาง Social network โทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล(E-mail) หรื อไปรษณี ย์ หรื อ
ผ่านช่องทางใด ๆ เพือสอบถาม หรื อแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรื อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกียวกับบัญชีของ
ลูกค้า หรื อสํารวจความคิดเห็น หรื อแจ้งข้อมูลข่าวสารอืนใดทีเกียวข้องกับการให้บริ การของบริ ษ ทั ตามที
จําเป็ น
4.6. เพือประมวลผล วิเคราะห์ประโยชน์อืนใดทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เช่น เพือประโยชน์
ในการตังค่าและการจัดการบัญชี การส่ งมอบการสื อสารการตลาด และกิจกรรมการศึกษา วิจยั จัดทําสถิ ติ
สํารวจ วิจยั และพัฒนาการจัดหาสิ นค้าและบริ การพัฒนาการให้บริ การและจัดทําการตลาดหรื อการโฆษณา
ภายในกลุ่มบริ ษทั เป้ าหมายที เกียวข้อง รวมถึงการจัดส่ งเนื อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ
โปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการให้คาํ แนะนําต่าง ๆ ทีเหมาะสมเพือให้การให้บริ การต่าง ๆ ให้ตรงกับความ
สนใจของลู กค้า การทําให้เป็ นส่ ว นตัวของเนื อหาข้อ มูล ธุ รกิ จ หรื อประสบการณ์ข องผูใ้ ช้ ป้ องกัน การ
ฉ้อโกง ตลอดจนเพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดการตรวจสอบภายใน
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4.7. เพือป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อ ชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของลูกค้า รวมถึงทรัพย์สินของลูกค้า หรื อ
เป็ นการจําเป็ นเพือการปฏิ บ ตั ิหน้าทีในการดําเนิ น ภารกิ จเพือประโยชน์ส าธารณะของบริ ษ ัท หรื อปฏิ บ ัติ
หน้าทีในการใช้อาํ นาจรัฐทีได้มอบให้แก่บริ ษทั หรื อลูกจ้างหรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
4.8 เพือการทําการตลาดร่ วมกัน (Share marketing)กับบริ ษทั ในกลุ่ม โดย บริ ษทั เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลให้
บริ ษทั ในกลุ่ม ซึงการประมวลผลจะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะ 12 รายการนี เท่านัน ทังนี โดยการ
ขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน
1. ประเภทบัตรประจําตัว: บัตรประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง
2. รหัสบัตรประจําตัว
3. ชือ-สกุล: ไทย หรื อ อังกฤษ
4. เบอร์ทีติดต่อได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น หรื อเบอร์ โทรศัพท์ทีทํางาน
5. E-mail
6. Social network: Line หรื อ Facebook
7. เพศ
8. ทีอยู่ทีติดต่อได้
9. วันเดือนปี เกิด
10. สัญชาติ
11. คํานําหน้าชือ
12. ประเภทลูกค้า: เช่น ผูเ้ ช่า
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
บริ ษ ัท จะไม่ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ดัง กล่ าวต่ อ บุ ค คลใดโดยปราศจากการยิน ยอมจากลู ก ค้า อย่ า งไรก็ ดี เพื อ
ประโยชน์ในการให้บริ การแก่ลูกค้า บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มหรื อ
พัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จ ซึ งทํา งานร่ ว มกับ บริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลอืนที ต้อ งทํางานให้ บ ริ ษ ัท หรื อลูก ค้า ทังในและ
ต่างประเทศ เช่น บุคคลทีบริ ษทั ได้ว่าจ้างให้ดาํ เนิ นงานที เกียวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล เพือนําข้อมูลส่ วน
บุคคลของลูกค้าไปใช้เพือประโยชน์ในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การในด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้ามากยิงขึน
หรื อเพือปรับปรุ งและพัฒนารู ป แบบการให้บ ริ การและการเข้าถึงเนื อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความ
มันคงปลอดภัยของเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันและเครื อข่ายทีให้บริ การโดยบริ ษทั หรื อ เพือประโยชน์ใน
การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริ ษทั จะดําเนิ นการ
ให้บุคคลเหล่านันเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และจะไม่นาํ ไปใช้เพือวัตถุประสงค์
อืนนอกเหนือจากขอบเขตทีบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
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ในกรณี ทีลูกค้าเชื อว่าบุคคลทีบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าตามข้างต้น ได้มีการนําข้อมูลส่ วน
บุคคลของลูกค้าไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือจากขอบเขตทีบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ ลูกค้าสามารถแจ้ง
บริ ษทั เพือดําเนิ นการในส่ วนเกียวข้องต่อไป โดยบริ ษทั ขอแนะนําให้ลูกค้าตรวจสอบไปพร้ อมกัน ด้วยว่า
ลูกค้าได้มีการใช้งานเว็บไซต์ สิ นค้า หรื อบริ การของบุคคลซึ งเป็ นผูร้ ับข้อมูลต่อหรื อไม่ เนืองจากอาจเป็ นไป
ได้ว่าผูร้ ั บข้อมูลต่ออาจดําเนิน การเก็บรวบรวมข้อมู ลบางอย่างเกี ยวกับการใช้บริ การของลูกค้าจากการใช้
งานเว็บไซต์ สิ นค้า หรื อบริ การของผูร้ ับข้อมูลต่อ ซึ งในกรณี ดงั กล่าวบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบในความ
ปลอดภัยหรื อความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าทีเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
ของผูร้ ับข้อมูลต่อดังกล่าวได้ ลูกค้าจึงควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของผูร้ ับข้อมูลด้วย
นอกจากนี บริ ษ ัท อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าภายใต้ห ลัก เกณฑ์ที กฎหมายกําหนด เช่ น การ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานที มีห น้าทีกํากับ ดู แลการให้บ ริ ก าร หรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลลูกค้า รวมถึงในกรณีทีมีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย อาทิ
การร้องขอข้อมูลเพือการฟ้องร้ องหรื อดําเนิ นคดีต ามกฎหมาย หรื อเป็ นการร้องขอจากหน่ วยงานเอกชน
หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ทีมีความเกียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณี ทีมีความจําเป็ น
ตามสมควรในการบังคับใช้ขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช้ของบริ ษทั ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ทีมี
การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริ ษทั การขายกิจการ การขายสิ นทรัพย์บางประเภท บริ ษทั อาจถ่าย
โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนทีบริ ษทั เก็บรวบรวมไว้ไปยังบริ ษทั ทีเกียวข้อง
6. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่ วนบุคคล
6.1 ในกรณี ทีลูกค้าไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริ ษทั โปรดแจ้งความประสงค์
ได้ที MBK Contact Center: Tel: (66) 2853-9000
6.2 ในกรณี ดงั ต่อไปนีขอให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม “คําร้องขอข้อมูลส่ วนบุคคล” และแจ้งบริ ษทั
- เมือลูกค้าเชื อว่าบริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า และลูกค้าประสงค์จะเข้าถึงหรื อ
รับทราบรายละเอียดเกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าทีบริ ษทั ได้จดั เก็บไว้
- เมือลูกค้าประสงค์จะปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
เป็ นปัจจุบนั
หมายเหตุ ในกรณี ที ลูก ค้าเป็ นสมาชิ กและใช้บ ริ การ MBK Application ลูกค้าสามารถ
เปลียนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าในส่วนของข้อมูลทีลูกค้าได้ให้ไว้ ผ่านการสมัคร
ใช้บริ การ MBK Application ได้ โดยการเข้าสู่ ระบบ (Login) และไปยังเมนู “Setting ” >
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“ Profile” เพือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องรวมถึงสามารถตังค่าการใช้งานในส่ วนต่าง ๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง
- เมื อลูก ค้าประสงค์จะให้บ ริ ษ ัท ดําเนิ น การลบข้อมูล ส่ วนบุค คลของลูก ค้าออกจากระบบ หรื อ
ฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั
6.3 ในกรณี ทีลูกค้าไม่ยินยอมให้บ ริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้า หรื อให้บริ ษทั ดําเนิ นการลบข้อมู ล
ส่วนบุคคลของลูกค้าออกจากระบบของบริ ษทั อาจทําให้ลูกค้าไม่สามารถรับบริ การจากบริ ษทั ได้ หรื อ
อาจทําให้บริ การทีลูกค้าได้รับจากบริ ษทั ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าทีควร
6.4 บริ ษทั จะพยายามอย่างเต็มทีตามความสามารถของระบบงานทีเกียวข้องเพืออํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการตามคําร้องขอของลูกค้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริ งว่า การดําเนิ นการตามคําร้องขอนันเสี ยง
ต่อการละเมิ ดนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้งานรายอืน หรื อเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อนโยบาย
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ข อ งระ บ บ ห รื อ ก ร ณี ที เป็ น ก ารพ้ น วิ สั ยใ น ท างป ฏิ บั ติ ต าม คํ า ร้ อ งข อ
ในกรณี ทีมีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าจากระบบนัน บริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มทีเพือดําเนินการลบข้อมูลของลูกค้าออกจากระบบด้วยเทคโนโลยีและความสามารถของระบบงาน
ในปั จ จุ บ ัน อย่า งไรก็ ดี ข้อมู ล ดังกล่ าวอาจจะยัง คงได้รับ การบัน ทึ ก หรื อ ทํา สํ า เนาไว้ที เซิ ร์ฟ เวอร์
(Server) หรื อระบบสํารอง (Backup System) ของบริ ษทั เพือเป็ นการสํารองข้อมู ลในกรณี ทีเกิดความ
ผิดพลาด บกพร่ อง หรื อเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรื อในกรณี ทีเกิดจากการการกระทําใด ๆ ทีมี
จุดประสงค์มุ่งร้ายต่อบุคคลหรื อซอฟต์แวร์อืน ตลอดจนเพือเก็บเป็ นพยานหลักฐาน หรื อเพือปฏิบตั ิตาม
หน้าทีตามกฎหมายทีใช้บงั คับ
6.5 ในกรณี ดงั ต่อไปนี ขอให้ลูกค้าติดต่อบริ ษทั เมือลูกค้าเห็นว่าบริ ษทั เก็บรวมรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องดําเนินการให้เป็ นไปตาม General Data Protection Regulation ของสหภาพ
ยุโรป และลูกค้ามีความประสงค์หรื อมีขอ้ สงสัยเกียวกับสิ ทธิ ของลูกค้าในเรื องดังต่อไปนี
- สิ ทธิ ในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be Informed)
- สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล (Right of Access)
- สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification)
- สิ ทธิ ในการลบข้อมูล (Right to Erasure)
- สิ ทธิ ในการจํากัดการประมวลข้อมูล (Right to Restrict Processing)
- สิ ทธิ ในการขอโอนข้อมูล (Right to Data Portability)
- สิ ทธิ ในการทักท้วง (Right to Object)
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- สิ ทธิทีจะไม่อยูภ่ ายใต้การตัดสิ นใจจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติ (Right not to be subject to a
Decision Based Solely on Automated Processing, including Profiling)
7. มาตรการความมันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ทั ให้ค วามสําคัญ กับ ความปลอดภัยของข้อมูล ส่ วนบุ คคลที เกี ยวกับ หรื ออ้างอิ งถึ งลู กค้าอย่า งจริ งจัง
บริ ษทั มีมาตรการความปลอดภัยทีเหมาะสมเพือป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหายโดยบังเอิญ
ถูกใช้ เข้าถึ ง เปลียนแปลง หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุ ญาต บริ ษทั จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ลูกค้าสําหรับพนักงาน ตัวแทน ผูร้ ับจ้างและบุคคลภายนอกทีมี 'ความจําเป็ นต้องได้รับข้อมูล' และพวกเขา
จะประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคลของลูก ค้าตามคําแนะนําของเราบิ ษ ัท เท่ านัน บริ ษทั ได้จัด ทําและ/หรื อ
เลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิ คทีเหมาะสม รวมทังจํากัดการเข้าถึ งข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริ ษทั เพือป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
ลูกค้าถูกนําไปใช้ เปิ ดเผย ทําลาย หรื อเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ไม่อาจรับรองได้ว่า
จะไม่มีความบกพร่ องหรื อความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึนจากการดําเนิ นการตามนโยบายดังกล่าว ดังนัน บริ ษทั
จึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธความรับผิดในความเสี ยหายหรื อสู ญหายใด ๆ ทีเกิดขึนในทุกกรณี
อนึ ง บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งแก่ลูกค้าผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
และให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด และในกรณี ที บริ ษ ทั จะว่าจ้างบริ ษทั บุคคลภายนอก ให้ดาํ เนิ นการ
เกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า บริ ษทั จะคัดเลือกบริ ษทั ทีมีระบบการคุม้ ครองข้อมูลทีได้มาตรฐานและ
จัดทําข้อตกลงทีเกียวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามนโยบายเช่นเดียวกัน
บริ ษทั มีขนตอนในการจั
ั
ดการกับการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล และจะแจ้งให้ลูกและหน่ วยงานกํากับดูแลที
เกี ยวข้อ งทราบถึ ง การละเมิ ด ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที เกิ ด ขึ นหรื อ ในกรณี ที สงสั ย ว่า อาจมี ก ารละเมิ ด ตาม
ข้อกําหนดของสัญญาหรื อกฎหมาย

8. การเชื อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก
เว็บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท อาจมี ลิ งก์เชื อมโยงไปยัง เว็บ ไซต์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ การของบุ ค คลภายนอก ซึ ง
บุ คคลภายนอกเหล่านันอาจเก็ บ รวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี ยวกับ การใช้บ ริ ก ารของลูก ค้า โดยบริ ษ ทั ไม่
สามารถรั บผิ ดชอบในความปลอดภัยหรื อความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของลูก ค้าทีเก็บ รวบรวมโดย
เว็บไซต์ ผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อบริ การของบุคคลภายนอกดังกล่าว ลูกค้าควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบุคคลภายนอกเหล่านันด้วย
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9. การติดต่อบริษัทและเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูล
หากลูกค้ามีขอ้ สงสัยหรื อคําถามเกียวกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถติดต่อ บริ ษทั เอ็ม
บี เค จํากัด (มหาชน) 444 ชัน 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330 Tel: (66) 2853-9000
บริ ษ ทั ได้มอบหมายให้ ……………………………….. เป็ นเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุค คล เป็ นผู ้
ประสานงานเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
ทังนี ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดําเนิ นตามสิ ทธิ ขา้ งต้น โดยบริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผล
การพิจารณาตามคําร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับคําร้องขอดังกล่าว
10. การใช้ บงั คับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี มีผลใช้บงั คับกับข้อมูลส่ วนบุคคลทังหมดทีบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม
และลูกค้าตกลงให้บริ ษทั มีสิทธิในการเก็บ รักษา และนําข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าที บริ ษทั ได้รวบรวมไว้
แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าทีบริ ษทั จัดเก็บในปั จจุบนั และทีจะได้จดั เก็บในอนาคต
ไปใช้ หรื อเปิ ดเผยแก่บุคคลอืนภายในขอบเขตตามทีระบุไว้ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี
11. การทบทวนนโยบาย
ด้วยธรรมาภิบ าลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั และหน่ วยงานทีเกียวข้องจะทบทวนนโยบายฉบับนี
อย่างน้อยปี ละหนึงครัง
12. กฎหมายทีใช้ บังคับและเขตอํานาจศาล
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นผู ้
มีอาํ นาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดทีอาจเกิดขึน
ประกาศ ณ วันที 14 กุมภาพันธ์ 2563
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