
 
 

 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้ำมำติดต่อ 
(Privacy Notice for Visitors and Event Participants) 

 
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและมีความรบัผิดชอบในการเก็บ

รวบรวม การใช ้การเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม หรือผูเ้ขา้มาติดต่อ (รวมเรียกว่า “ท่าน) จึงไดจ้ดัท าค าประกาศ
เก่ียวกับความเป็นส่วนตวัฉบบันีข้ึน้มาเพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. บทนิยำม 
1.1  “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2  “ผู้ เข้ำ ร่วมกิจกรรม” หมายถึง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ  ท่ีบริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จ ากัด                     

เป็นผูจ้ดักิจกรรมขึน้ 
1.3 “ผู้เข้ำมำติดต่อ” หมายถึง บคุคลใดๆ ท่ีเขา้มาติดต่อบริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

1.4 “กฎหมำยคุ้ มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล ” หมายถึ ง  พระราชบัญญั ติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล  พ .ศ .2562                                  
และกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง และใหห้มายรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต 

1.5 “คณะกรรมกำร” หมายถึงคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

1.7 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง             
ข้อมูลส่วนบุคคล  พ .ศ .2562 เช่นข้อมูลบุคคลเก่ียวกับเชื ้อชาติ  เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเชื่ อ                            
ในลทัธิ ศาสนาหรือ ปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลสขุภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน 
ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอื่นใดซึ่ง กระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในท านองเดียวกันท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด รวมไปถึงฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขตามท่ีจะมีการแกไ้ขเป็นคราวๆ ในอนาคต 

1.8 “กำรประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล  ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม  เช่น                     
การเก็บรวบรวม  บันทึก การจัดระบบ  การจัดเก็บ  การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช ้                    
การเปิดเผย  (โดยการส่ง โอน  การเผยแพร่ หรือท าให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ ) การจัดเรียง                       
การน ามารวมกนั การบล็อกหรือจ ากดั การลบหรือท าลาย หรือการแกไ้ขซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไม่ว่าจะใชวิ้ธีการใดๆ 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทจะเก็บรวบรวม 
  บริษัทจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งรวมถึงขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ดงัต่อไปนี ้
2.1  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป 

2.1.1  เมื่อท่านเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท เช่น กิจกรรมเพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธอ์งคก์ร กิจกรรมเพื่อสงัคม
แล ะสิ่ ง แ วด ล้ อ ม  กิ จก ร รม ส่ ง เส ริม ก ารข าย  เ ป็ น ต้น  ไม่ ว่ ากิ จ ก รรม ดั งกล่ า วจ ะ จั ด โด ยบ ริษั ท                                      
หรือบุคคลท่ีบริษัทว่าจา้ง หรือเป็นกิจกรรมท่ีบริษัทมีส่วนร่วมในการจัด บริษัทจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล เมื่อท่าน
เขา้รว่มกิจกรรมของบริษัท หรือเขา้มาในบริเวณพื่นท่ีของบริษัท ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม เช่น  



 
 

 

• ขอ้มลูส าหรบัการลงทะเบียน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการสมัภาษณ์ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วนัเดือนปีเกิด 
เพศ เพศสภาพ หมู่โลหิต ขอ้มูลสุขภาพ ค าถามสขุภาพ สถานภาพครอบครวั จ านวนบุตร ระดับการศึกษา 
อาชีพ ท่ีอยู่ ลกัษณะงานท่ีท า ลักษณะธุรกิจ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน ภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหวส่วนบุคคล 
ขอ้มูลทางการเงิน  (เงินเดือน รายได้ รายจ่าย) เบอรต์ิดต่อ อีเมล แชทออนไลน ์โซเชียลมีเดีย ขอ้มูลบัตร
ประชาชน/ใบขบัขี่/หนงัสือเดินทาง ขอ้มลูชีวประวตัิ งานอดิเรก 

• ภาพและเสียง  ทั้งภาพน่ิง  และภาพเคลื่อนไหว  รวมถึงการถ่ายทอดสดผ่านแอพพิ เคชันออนไลน์                         
และโทรทัศน์(บันทึกรูปถ่าย และวีดิโอในการสัมมนา/แถลงข่าว หรือกิจกรรมอื่นใด ในสถานท่ีจัดกิจกรรม           
ของบริษัท) 

• กิจกรรมหรือเหตกุารณท่ี์ท่านเคยเขา้รว่มในอดีตหรือท่ีเคยลงทะเบียนไว ้

• ขอ้มลูของผูร้บัรางวลัจากบริษัท เพื่อด าเนินการดา้นภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2.2  เมื่อท่านเป็นบคุคลทั่วไป ท่ีเขา้มาบริเวณพื่นท่ีของบริษัท บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลโดย 

• เมื่อท่านเขา้ในบริเวณพืน้ท่ีของบริษัท มีการเก็บภาพจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (“กลอ้ง CCTV”) ของบริษัท 
ทั้งนี ้บริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้อง  CCTV อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดป้ายให้ทราบว่ามีการใช้               
กลอ้ง CCTV ในบริเวณพืน้ท่ีของบริษัท 

• บนัทึกของผูม้าติดต่อ (visitor records) 
1)  ข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ีบริษั ท เก็บรวบรวม  เช่น  ชื่ อ  นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์  อี เมล  ข้อมูลตาม                        

บตัรประจ าประชาชน หรือ หลกัฐานอื่นท านองเดียวกนั 
2)  เมื่อท่านต้องการเข้ามาภายในบริเวณของบริษัทด้วยยานพาหนะ  บริษัทจะเก็บหมายเลขทะเบียน

ยานพาหนะ 

• เมื่อท่านใชบ้ริการ Wi-Fi ของบริษัท ท่านตอ้งท าการลงทะเบียน โดยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม  
เพื่อด าเนินการใหบ้ริการ Wi-Fi แก่ท่าน เช่น ชื่อ นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ขอ้มลูตามบตัรประชาชน 

2.2  ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีควำมอ่อนไหว 
บริษั ทอาจมี ค วามจ า เป็ นต้อ งเก็ บ รวบ รวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ีมี ค วามอ่ อน ไหวตาม ท่ี                           

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด เพื่อใชง้านตามวตัถปุระสงคท่ี์บริษัทแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

• ขอ้มลูสขุภาพ เช่น ขอ้มลูการแพอ้าหาร โรคประจ าตวั เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 

ในกรณีท่ีจ าเป็น บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่าน โดยได้รบัความยินยอมโดยชัดแจ้ง            
จากท่าน หรือเพื่ อวัตถุประสงค์อื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น  ทั้งนี ้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดี ท่ี สุด                            
ในการจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน 

 
3. วิธีกำรทีบ่ริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

  บริษัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี ้

• เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด การประกวด การจับฉลากชิงโชค           
งานอีเวน้ทห์รือการแข่งขนัต่างๆ ท่ีจดัขึน้โดยหรือในนามของบริษัท และ/หรือบคุลากรและคู่คา้ของบริษัท 



 
 

 

• เมื่อบริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเก่ียวกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การไดร้บัขอ้มลูจากการ
ตรวจสอบจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นสาธารณะ แหล่งขอ้มูลส่วนตัว หรือแหล่งขอ้มูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต ์แหล่งขอ้มูล              
สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล  (data providers) แหล่งข้อมูล  ทางการแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  แพทย์ บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น  สมาคมหรือสมาพันธ์ของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลิตภณัฑ ์ท่ีท่านซือ้ หรือบริการท่ีท่านใช ้ใบเสนอราคาส าหรบัผลิตภณัฑท่ี์ท่านซือ้หรือบริการท่ีท่านใช ้การรอ้งเรียน
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทท่ีซือ้ หรือใชโ้ดยลกูคา้ กล่าวคือ “แหล่งข้อมูลที่เป็น
บุคคลภำยนอก” 

• เมื่อบริษัทได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเก่ียวกับท่าน  เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติตามกฎหมาย      
และเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกับการก ากบัดแูลในประการอื่นๆ ตลอดจนเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย เช่น 
บริษัทอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), ส  านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 

• เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพืน้ท่ีของบริษัท  บริษัทอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ทั้งนี ้บริษัท              
ไม่ไดเ้ก็บขอ้มลูเสียงผ่านทางกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด โดยบริษัทจะติดป้ายแจง้ใหท่้านทราบว่ามีการใชก้ลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดในบริเวณพืน้ท่ีของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของบคุคล 
 

4. วัตถุประสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำย ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บรษิัทประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงค ์และภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี  ้
 

ฐานทางกฎหมาย การใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

1. ฐานสญัญา  
     (Contract) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท  หรือเพื่อใช ้                  
ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

2. ฐานหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือของหน่วยงานของรฐัท่ีก ากับดแูลบริษัท เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.), ส  านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.)  
และหน่วยงานของรฐัอื่นๆ 

3. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายต่างๆ ท่ีบริษัทตอ้งปฏิบตัิตาม 

4. ฐานภารกิจของรฐั 

(Public Task) 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะภายใต้
อ านาจรฐั 

5. ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต
(Vital Interest) 

เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

6. ฐ า น จ ด ห ม า ย เห ตุ /วิ จั ย /
ส ถิ ติ (Historical Document, 
Research or    Statistics) 

เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคเ์ก่ียวกับการศึกษาวิจยัหรือสถิติซึ่งไดจ้ัดใหม้ีมาตรการปกป้อง
ท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

7. ฐานความยินยอม (Consent) ความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไว้กับบริษัท  เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิง              
ฐานทางกฎหมายตามกรณีท่ีระบุข้างต้น  หรือตามกรณีท่ีระบุในตารางล่างนี้ ทั้งนี ้               



 
 

 

หากบริษัทขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน  ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ          
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ท่ี ได้แจ้งและ                       
ท่ีได้รับความยินยอมจากท่าน  และบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ                     
ท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ในกรณีท่ีบริษัทสามารถท าไดต้ามกฎหมาย
หรือโดยไดร้บัความยินยอมอย่างชดัแจง้จากท่านแลว้ 

 
 
 
 
 

วตัถปุระสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

(ก) เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญาหรือเพื่อปฏิบตัิตาม
สญัญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท เช่น เมื่อท่านเขา้ร่วมกิจกรรมของบริษัท 
หรือเมื่อท่านเขา้มาติดต่อบริษัทเพื่อใหด้  าเนินการใด ๆ 

• ฐานสญัญา (Contract) 

(ข) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
องคก์รของบริษัท 

• ฐานความยินยอม (Consent) 

(ค) เพื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมและผลิตภณัฑข์องบริษัท • ฐานความยินยอม (Consent) 
(ง) เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑข์องบรษิัท 

• ฐานความยินยอม (Consent) 

(จ) เพื่อสอบถามขอ้มลูและน ามาประมวลเพื่อการจดักิจกรรมของบรษิัท • ฐานความยินยอม (Consent) 
(ฉ)  เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทหรือของบคุคลอื่น เช่น 
       (1)  เพื่อใหบ้ริษัทบริหารจดัการ การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อพฒันาและปรบัปรุง              

  ผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการของท่าน เพื่อทราบถึง  
              กลุ่มเป้าหมาย 
       (2)  เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการควบคมุการเขา้ถึงอาคาร บริเวณภายในอาคาร และ 
              อินเตอรเ์น็ต เพื่อประโยชนใ์นการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั การป้องกนั 
              และการตรวจจบัอาชญากรรม เป็นหลกัฐานในการสืบสวนสอบสวนทัง้กรณี  
              มาตรการภายในบริษัท และการด าเนินการของหน่วยงานรฐัหรือองคก์รอื่น ๆ  
              ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 
(Legitimate Interest) 

(ช) เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่านหรือบคุคลอื่น 
เช่น การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การควบคมุโรคติดต่อ 

• ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม  
(Legitimate Interest) 

(ซ) เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญัติของกฎหมาย
กฎระเบียบ และค าสั่งของผูท่ี้มีอ  านาจตามกฎหมาย 

• ฐานหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

(ฌ) เพื่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบริษัท หรือ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรฐัท่ีไดม้อบให ้

• ฐานภารกิจของรฐั  (Public Task) 

 



 
 

 

เวน้แต่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึง กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะอนุญาตใหก้ระท าเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน  หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวส าหรับท่านฉบับนี้หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์                           
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้
 
5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
         ในการด าเนินการตามวัตถุประสงคต์่างๆข้างต้น  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามท่ี              
ระบดุา้นล่างนีโ้ดยบริษัทจะด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

5.1   บริษัทเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
(1)   บุคคลและนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท  (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม

และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวันี ้เช่น ผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
(เช่นผู้ให้บริการกลอ้ง CCTV ผู้จัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ให้บริการทางดา้นเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด ์
ระบบบล็อคเชน  บริการส่ง SMS บริการ  data analytics) ผู้ให้บริการจัดท าโปรแกรมและระบบไอทีต่าง  ๆ                     
ผูต้รวจสอบ หน่วยงานของรฐั และบุคคลอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการต่าง  ๆ ตามวัตถุประสงค ์           
การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลู ส่วนบคุคลตามท่ีระบไุวใ้นค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตวันี ้

(2)  สื่อมวลชน หรือหน่วยงาน/ผูใ้หบ้ริการจดัท าสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์คู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 
 

5.2  บริษัทจะก าหนดใหผู้ท่ี้ไดร้บัขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก                          
อ านาจโดยมิชอบ 

 

6.  กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 
6.1  บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่ีจ าเป็น                

เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระท าตามสญัญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่ อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่ อใช้ในการด าเนิ นการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญา  หรือเพื่ อป้องกัน                        
หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจ าเป็น                
เพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 

6.2  บริษัทอาจเก็บขอ้มลูของท่านบนคอมพิวเตอร ์เซิรฟ์เวอร ์หรือ คลาวด ์ท่ีใหบ้ริการโดยบคุคลอื่น และอาจใชโ้ปรแกรมหรือ
แอปพลิ เคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ส  าเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ                     
แพลตฟอรม์ส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน แต่บริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง              
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได้ และจะก าหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมั่นคงปลอดภัย              
ท่ีเหมาะสม 

6.3  ในกรณี ท่ีมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง                 
ข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครอง                   
และท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย  รวมถึงบริษัทจะก าหนดให ้                     
ผู้ท่ี ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว                            



 
 

 

เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจ าก                        
อ านาจโดยมิชอบ 

 

7.   กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1  บริษัทจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล           

แต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรกัษาท่ีนานขึน้  ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลา            
การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐาน     
ของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

7.2  กรณีกลอ้ง CCTV บริษัทจะเก็บขอ้มลู 
• ในสถานการณป์กติ ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอาจถกูเก็บไวน้านถึง 30 วนั 
• บริษัทจะด าเนินการลบขอ้มลูดงักล่าวอย่างปลอดภยัเมื่อเสรจ็สิน้วตัถปุระสงคน์ัน้ๆแลว้ 

7.3  บริษัทจัดใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา
หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

7.4  กรณีท่ีบริษัทใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน  บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
จนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทจะด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จสิ ้นแล้ว  อย่างไรก็ดี                        
บริษัทจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม                          
เพื่อใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองต่อค าขอของท่านในอนาคตได ้

 
8.   มำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1  ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งส  าคัญส าหรับบริษัทและบริษัทได้น ามาตรฐานความปลอดภัย                       
ทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย  การเข้าถึงการใช ้                           
หรือการเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลง เปลี่ยนแปลง และการท าลายโดยใชเ้ทคโนโลยี
และขั้นตอนการรกัษาความปลอดภัย เช่น การเขา้รหัสและการจ ากัดการเขา้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคคลท่ีไดร้บัอนุญาต
เท่านั้น ท่ีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบุคคลเหล่านีไ้ด้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับความส าคัญของการปกป้อง                  
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

8.2  บริษัทจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  เพื่อป้องกันการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ท่ี ไม่มีสิท ธิหรือหน้าท่ี ท่ี เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  และจะจัดให้มีการทบทวน                              
มาตรการดงักล่าว เมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภยั
ท่ีเหมาะสม 

 
9.   สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
       ท่านมีสิทธิด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านดงัต่อไปนี ้

9.1  ถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บับริษัทในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
9.2  ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอใหเ้ปิดเผยท่ีมาของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
9.3  ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด                             

ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น 



 
 

 

9.4  คดัคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่าน 
9.5  ลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได ้ (anonymization) 
9.6  ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
9.7  แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
9.8  รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  ในกรณีท่ีบริษัทหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล  รวมทั้ง ลกูจา้ง

หรือผูร้บัจา้งของบริษัท หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  
 
ทั้งนีบ้ริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่านโดยเร็วภายใน  30 วันนับแต่วันท่ีบริษัท

ไดร้บัค ารอ้งขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด ลกูคา้สามารถใช้
สิทธิตามกฎหมายไดโ้ดย คลิกท่ีน่ี หรือไปท่ี https://www.anlene.com/th/th/about-us/privacy-policy.html (โดยจะเร่ิมใช้สิทธิ
ได้เมื่อ กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) เท่าท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้
บงัคบัอนญุาต บริษัทอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีสมเหตสุมผลส าหรบัการด าเนินการเก่ียวกบัค ารอ้งขอใชส้ิทธิขา้งตน้ 
 
10. กำรใช้คุกกี ้

    บริษัทมีการใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ตามที่ก าหนดไวต้าม นโยบำยกำรใช้คุกกี ้
 
11. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรถอนควำมยินยอม 

11.1  ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน  ท่านมีสิทธิท่ีจะ              
ถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา  ซึ่งการถอนความยินยอมนี้ จะไม่ส่งผลกระทบ                      
ต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

11.2  หากท่านถอนความยินยอมท่ีได้ให้ไวก้ับบริษัท หรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทัง้หมดตามท่ีระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด ้

11.3  หากท่านมีอายุไม่ครบ  20 ปีบริบูรณ์  หรือ  ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  ก่อนการให้ความยินยอม                          
โปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อ านาจปกครองให้บริษัททราบ  เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการขอความยินยอม                   
จากผูใ้ชอ้  านาจปกครองดว้ย 

 
12. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำประกำศฉบับนี ้

ค าประกาศฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ท่ี เปลี่ยนแ ปลงไป                           
หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของค าประกาศฉบับนี้บริษัทจะแจ้งการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง  การปรับปรุง                           
หรือการปรบัเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบค าประกาศนีไ้ด้ท่ี https://www.anlene.com/th/th/about-
us/privacy-policy.html 
 
13.  ช่องทำงกำรติดต่อ 

หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกับเนือ้หาส่วนใด ๆ ในค าประกาศคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนีห้รือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตอ้งการใชส้ิทธิเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล              
ของท่าน กรุณาติดต่อบริษัท 

 



 
 

 

รำยละเอียดของบริษัทฯ 
ชื่อ: เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) 
ท่ีอยู่: บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  99/1 อาคารบีเจซี 2 ชั้น 12 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42                  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่องทางการติดต่อ: 023819955 เวลาท าการ 8.30 – 17.00 น. 
อีเมลรบัเรื่องสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม: DPO_FBT@fonterra.com  
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
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