นโยบายคุ้มครองความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัท อีซซู ชุ ยั นาท จากัด และ บริ ษัท อีซูซอุ ทุ ยั ธานี จากัด (เรี ยกว่า “บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ทานโยบาย
คุ้มครองความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้เพื่อกาหนดหลักการพื ้นฐานในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้ าผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯ รวมถึงลูกค้ ามุง่ หวัง (“ท่าน” หรื อ “ลูกค้ า”) โดยนโยบาย
คุ้มครองความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้จะครอบคลุมการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
ส่วนบุคคลและข้ อมูลต่างๆ ที่บริ ษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ในการดาเนินธุรกิจ
1. นิยามข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. 2.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
บริ ษัทฯ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อ นามสกุล
(2) ข้ อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์ ติดต่อ ช่องทางการติดต่อทางสือ่ สังคมออนไลน์
(เช่น Line ID FB ID)
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง
(4) อาชีพ
(5) แหล่งรายได้ ที่นามาซื ้อรถ
(6) ที่อยู่
(7) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(8) ระดับการศึกษา

(9) จานวนสมาชิกในครอบครัว
(10) รายได้ เฉลี่ยรายเดือนของครอบครัว
(11) ข้ อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่ท่านยึดถือครอบครองอยู่
(12) ข้ อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านให้ ความสนใจ สัง่ จอง หรือสัง่ ซื ้อ เช่น
ประเภท รุ่นและสีของรถยนต์ ราคาของรถยนต์ ประเภทการใช้ งานรถยนต์
ลักษณะการใช้ งานรถยนต์
(13) ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ แก่บริ ษัทฯ หรือที่บริ ษัทฯ ได้ รับไว้
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริ ษทั ฯ
อาจจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ทา่ นจะให้ ข้อมูลโดยตรงกับบริ ษัท
ฯ หรื อ ผ่านทางเว็บไซต์ www.isuzuchub.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบริ ษัทฯ
(“เว็บไซต์”) ศูนย์บริ การลูกค้ า บริ ษัทในกลุม่ ซึง่ อาจมีการเปิ ดให้ บริ การในอนาคต
หรื อจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากลูกค้ าท่านอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ
สมาคมการค้ าหรือองค์กรอื่น เป็ นต้ น
2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ที่แจ้ งไว้ เป็ นระยะเวลาตราบเท่าที่ทา่ นยังเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทฯ
บริ ษัทจะเก็บและใช้ งานต่อเนื่องอีกเป็ นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ ้นสุดการเป็ น
ลูกค้ าของบริ ษัท เท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วน
บุคคลหรื อตามที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เนื่องด้ วยเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัทฯ หรื อโดยได้ รับ

ความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้ วยเหตุอนั ชอบด้ วยกฎหมายอื่นๆ ทังนี
้ ้ เท่าที่จาเป็ นเพื่อ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
2. (1) เพื่อใช้ รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้ อมูลของท่านในการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด ของบริ ษัทฯ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการเข้ าร่วมกิจกรรมใน
แต่ละครัง้
3. (2) เพื่อให้ ข้อมูล ให้ คาแนะนา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้ า บริ การ หรื อ
กิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ ไว้ รวมถึงเพื่อการนาเสนอสินค้ า
และบริ การของบริ ษัทในกลุม่
4. (3) เพื่อพัฒนาสินค้ าและบริ การ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริ มการขายและกิจกรรม
ทางการตลาด ของบริ ษัท
5. (4) เพื่อสื่อสาร ตอบกลับและให้ ความช่วยเหลือ แก่ทา่ น รวมถึงเพื่อการให้ บริ การ
หลังการขาย
6. (5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้ บริ การแก่ท่าน
7. (6) เพื่อการวิจยั และพัฒนาสินค้ าและบริ การ ของบริษัทในกลุม่
8. (7) เพื่อให้ บริ การ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พสั ดุ เช่น การ
ติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้ าและบริ การของบริ ษัท, การติดต่อเพื่อนัด
หมายการตรวจสภาพหรื อซ่อมบารุงรถยนต์, การแจ้ งเตือนกิจกรรมส่งเสริ มการ
ขายหรื อให้ สว่ นลดพิเศษ
9. (8) เพื่อประโยชน์ในการให้ การรับประกันรถยนต์
10. (9) เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญา
11. (10) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะ
12. (11) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริ ษัทฯ อาจทาให้ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ให้ บริ การแก่ทา่ นได้ ในบางกรณี
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
13. 4.1 ประเภทของผู้รับข้ อมูลส่ วนบุคคล

ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลที่จาเป็ นให้ กบั บริ ษทั ในกลุม่ บริ ษัทผู้ให้ บริ การต่างๆ และบริ ษัทคู่ค้า ของ
บริ ษัท เช่น การบริ การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริ การขนส่งสินค้ า การจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการขาย การติดต่อสือ่ สาร การส่งไปรษณีย์พสั ดุต่างๆ และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ ข้อมูลตามข้ อ 3
14. 4.2 การส่ งหรือโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ในการบางกรณีบริ ษัทฯ มีการโอนข้ อมูลที่จดั เก็บไปยังฐานข้ อมูลของบริ ษัทฯ ซึง่
ดาเนินการและบริ หารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริ ษัทฯ ใน
ต่างประเทศ ซึง่ มีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทังนี
้ ้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไปของประเทศไทยที่ใช้
บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี ้จะได้ รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด
5. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลทัว่ ไปของประเทศไทยที่ใช้ บงั คับ
15. ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้ โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ
จัดเตรี ยมไว้ ตามข้ อ 8 บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะ
เสียสิทธิได้ รับข้ อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริ ษัทฯ เพื่อ
สิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ
16. ท่านสามารถขอเข้ าถึง ขอสาเนา ขอแก้ ไขหรือปรับปรุงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ให้ ถกู ต้ องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด และขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านที่ทา่ นไม่ได้ ให้ ความยินยอม
17. ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้ บริ ษัทฯ ส่งหรือโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้
ควบคุมข้ อมูลบุคคลอื่นได้
18. ท่านสามารถคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับ
การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกาหนดไว้

19. ท่านสามารถขอให้ บริ ษัทฯ ลบ หรือทาลาย หรื อทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้ อมูลที่
ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกาหนดไว้
20. ท่านสามารถร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
6. การใช้ คุกกี ้
“คุกกี ้” คือ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ ในบราวเซอร์ ของผู้ใช้ บริ การ
เพื่อเก็บข้ อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้ บริ การข้ อมูลที่ดี
ยิ่งขึ ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้ คกุ กี ้ทาการเก็บข้ อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดย
ปฏิเสธไฟล์คกุ กี ้ได้ จากบราวเซอร์ ของท่านเอง
7. การปรั บปรุ งนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ได้ โดยบริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ท่านทราบถึงการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจจะแจ้ งให้
ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยูน่ อกเหนือจากนโยบายฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ หรื อรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับ
ความเป็ นส่วนตัวจะมีผลใช้ บงั คับทันทีที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ ทา่ นทราบตาม
วิธีการที่บริ ษัทฯ เห็นสมควร เว้ นแต่เป็ นกรณีที่บริ ษทั ฯ จะต้ องได้ รับความยินยอมจากท่าน
ตามกฎหมาย ซึง่ ในกรณีเช่นนัน้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
หรื อรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวจะมีผลใช้ บงั คับเมื่อบริ ษัทฯ
ได้ รับความยินยอมจากท่าน
8. ติดต่ อเรา
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้ อเสนอแนะ หรือข้ อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัว
หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริ ษัทฯ ได้ ผ่านทางช่องทาง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล

สถานที่ติดต่ อและวิธีการติดต่ อ

บริษัท อีซซู ชุ ยั นาท จากัด

หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ :

บริษัท อีซซู อุ ทุ ยั ธานี จากัด

หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ :

บริ ษัทฯ ยินดีจะตอบข้ อสงสัย รับฟั งข้ อเสนอแนะ และคาติชม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการให้ บริ การของเว็บไซต์และการให้ บริ การของบริ ษัทฯ ต่อไป

