PMI BUSINESS PARTNER AND OTHER STAKEHOLDER PRIVACY NOTICE
We take privacy seriously. This notice tells you who we are, what information about you we collect,
and what we do with it. We will use information about you only in accordance with applicable data
protection laws. Click on “find out more” in each section for further information.
Please also read our terms of use relating to the service you are interested in and any supplementary
notices that we provide to you relating to our collection and use of information about you. They provide
more information about the way we do business, and any restrictions on eligibility that may apply.
We may have a business relationship with you or your employer, for example, because you or your
employer provide products or services to us, buy PMI products from us or otherwise communicate with
us in relation to our business. Alternatively, we may have an interest in your views, opinions, and
decisions, which are publicly known or which you share with us as being your public views, which may
affect public policy and other issues which relate to PMI. This notice provides you with details of the
information we collect about you in connection with these areas and how we use that information.

Who are we?
We are a member of Philip Morris International. Our details (name, address, etc.) will have been given
to you separately at the time of (or to confirm) the collection of information about you, for example, in
a notice on an app or a website, in an e-mail, or in a contract between us, containing a link to this notice.
Alternatively you may have been directed to this notice after we collected information about you, but
because of the circumstances of the collection, without our contacting you individually at that time.
Find out more…
•

PMI: Philip Morris International, a leading international tobacco group. It is made up of a number
of companies or “affiliates”.

•

PMI affiliates: Each member of the Philip Morris International group of companies is a “PMI
affiliate”. “We” (or “us” or “our”) refers to the PMI affiliate that first collected information about
you (for example, the PMI affiliate that has contracted to receive goods or services from you or
your employer, or the PMI affiliate you contacted or whose office you visited).

•

PMI product: means a product of ours or of another PMI affiliate.

How do we collect information about you?
We may collect information about you in various ways.
•
•
•

You may provide us with information directly (e.g. signing a contract, filling in a form, making a
call to us, corresponding with us, or meeting one of our employees).
We may collect information automatically (e.g. when you use PMI systems, a PMI-issued device
such as a laptop or mobile phone, PMI-issued software (e.g. a PMI app) or a PMI website).
We may acquire information from third parties (e.g. your employer, your representative or
publicly-available sources, such as on a company website, internet searches, business information
agencies, or on social media platforms such as LinkedIn, Facebook and Twitter).
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In this notice, we refer to all the methods by which you are in contact with us as “PMI touchpoints”.
PMI touchpoints include both physical (for example, PMI offices, retail outlets and events), and digital
(for example, e-mail correspondence, use of apps and websites).
Find out more…
We may collect information that you provide directly. Typically this will happen when you:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sign up to be a member of our databases (this could be, for example, in person, via app, or online);
enter into an arrangement to provide us with products or services, or provide us with information
in contemplation of doing so;
enter into an arrangement with us to sell PMI products;
download, or use, a digital touchpoint (e.g. an app or a website);
contact us through a touchpoint, or by e-mail, social media or telephone;
meet, or correspond with, one of our employees to discuss your business, your views on matters of
importance to us, or our business;
register to receive PMI press releases, e-mail alerts, or marketing communications;
participate in PMI surveys or (where permitted by law) PMI competitions or promotions; or
visit our offices or attend an event that a PMI affiliate has organised.

We may collect information about you automatically. Typically this will happen when you:
•
•
•
•

•
•
•

visit our offices (e.g. through video (CCTV) recording and building access logs);
work at, or visit, an outlet that sells PMI products (e.g. by collecting your data at check-out, or
through sensors at the outlet that connect with mobile technology);
attend an event that a PMI affiliate has organised (e.g. through purchases/sales at the event) or
through sensors at the event that connect with mobile technology;
use PMI’s systems, PMI-issued software or PMI-issued devices such as a laptop or mobile phone
(e.g. by collecting systems and device usage data, access log files and storing correspondence sent
and received using PMI systems and devices);
communicate with us (for example, through a PMI touchpoint; or social media platforms);
use PMI touchpoints (e.g. through tracking mechanisms in an app or a website); or
make public posts on social media platforms that we follow (for example, so that we can understand
public opinion, or respond to requests concerning PMI products).

We may also collect information about you automatically through the use of cookies and similar
tracking technologies on digital PMI touchpoints. The specific cookies and technologies used will
depend on the PMI touchpoint in question. To learn about the cookies (including Google analytics
cookies) and similar technologies used on a touchpoint, including how you can accept or refuse cookies,
please see the cookie notice made available on or through that touchpoint.
Where permitted by law, we may acquire information about you from third parties, in particular with
respect to preparing to do business with you or your employer, or with respect to your publicly known
views, opinions, and decisions which may affect public policy and other issues which relate to PMI.
This may include information supplied by business information agencies, information shared between
PMI affiliates, publicly-available profile information on third party social media sites (such as
LinkedIn).
We may also collect information in other contexts made apparent to you at the time.
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What information about you do we collect?
We may collect various types of information about you:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

information necessary to manage and administer our relationship with you, your employer or
representative (including doing so in contemplation of such a relationship)
information necessary to purchase products and services
information necessary to trade in, or to provide advice concerning, PMI products or services (for
example, to fulfil orders)
information necessary to provide support for PMI products or services, or to provide warranty
services
information about what you do in your business concerning our consumers, PMI products, or us
(e.g. performing warranty services, displaying PMI products and point of sale materials, etc.)
information you give us in contracts, forms or surveys
information about your visits to our offices, outlets and events
information you give us in calls you make to us, meetings you have with our employees, or e-mails
you send to us
information about your preferences and interests
information necessary to verify your age, identity and authority to act on behalf of your employer
if applicable
information about your publicly known views, opinions, and decisions which may affect public
policy and other issues which relate to PMI
information submitted to us when using information systems that PMI affiliates operate
automated records of your use of PMI information systems, including PMI-issued devices

find out more…
Information that we collect from you directly will be apparent from the context in which you provide
it. For example:
•

•

•
•

where you are a supplier (or a potential supplier), to manage our relationship with you, your
employer or representative, you provide your name, contact, billing details, and details of the
products/services (and, where appropriate, expense claims) so that we can fulfil our contract, or to
take steps in contemplation of doing so (e.g. financial stability information, information on trade
sanctions, background checks), and to manage your access to and use of our buildings, information
systems and IT devices;
where you are a public figure whose views may affect public policy or other issues that relate to
PMI, we may note what the views are that you have made public, and the time and date you did
so, or where you meet one of our employees, those basic details about that meeting, as well as your
views that you have shared with us as being your public views;
you may provide information on your preferences and interests so that we can offer you reward
schemes or invite you to events that will interest you;
we may collect information that enables us to verify your age and identity, for example a copy of
an identity document.

Information that we collect automatically will generally concern:
•

details of your visit or call (such as time and duration);
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

in our offices, a sales outlet or at an event (including areas in the immediate vicinity), how
frequently you visit, and which areas you access/visit and for how long;
information for building access control systems;
biometric data for identification purposes (for building access controls, or access to IT devices);
your use of digital PMI touchpoints (such as the pages you visit, the page from which you came,
and the page to which you went when you left, search terms entered, or links clicked within the
touchpoint);
automated records of your use of PMI information systems, including PMI-issued devices
information submitted to us when using information systems that PMI affiliates operate
information submitted to us when using PMI online forums;
information submitted to us in correspondence; and
your device (such as your IP address or unique device identifier, location data, details of any
cookies that we may have stored on your device).

Information that we collect from third parties will generally consist of publicly-available information
(such as your role, preferences and interests, and your views, opinions, and decisions which may affect
public policy and other issues which relate to PMI), for example from public social media posts.

For what purposes do we use information about you, and on what legal basis?
In this section, we describe the purposes for which we use personal information. However, this is a
global notice, and where the laws of a country restrict or prohibit certain activities described in this
notice, we will not use information about you for those purposes in that country.
Subject to the above, depending on the nature of our relationship with you, we may use information
about you for the following purposes:
•
•
•

•
•
•

•

To comply with regulatory obligations, such as verifying your age and identity, undertaking ‘know
your supplier’ checks and managing our contractual relationship with you or your employer
Legal compliance, such as retaining and using your records in relation to any anticipated disputes,
for the purposes of obtaining advice from our lawyers and other advisers
To purchase products or services from you or your employer, including contacting you to manage
our relationship, obtain sales-related services and to pay you for goods, services and expenses
(where appropriate)
To sell our products to you, including fulfilling your orders, processing your payments
To provide sales-related services to you, including dealing with your inquiries and requests, and
providing warranty services
To inform you of updates, promotions, events and manage related aspects of our relationship,
including administering loyalty programs, product improvement, market research, developing
marketing strategies, administering marketing campaigns, and customizing your experiences at
events
To support all the above, including administering your or your employer’s accounts, enabling you
to use PMI touchpoints and sell PMI products, corresponding with you, customizing your
experiences of PMI touchpoints, administration and troubleshooting, general record keeping and
managing your access to any systems to which we have granted you access
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•

•
•
•
•
•
•

For business analytics and improvements, including improving PMI products, offices, processes,
outlets and events, and the information, systems and devices that we (or our affiliates) provide to
our customers, suppliers, service providers, third party contractors, retailers and visitors
To enable and administer your use of PMI systems, PMI-issued software, PMI devices and PMI
information
To monitor your use of PMI systems and devices, for example to ensure appropriate use of internet
and e-mail facilities, and appropriate handling of company information
To maintain the security of PMI systems, devices, information and buildings
For us or our business partners to inform you of potential opportunities to get involved in marketing
or promoting PMI products
To understand your views, opinions, decisions, and how they may affect public policy and other
issues which relate to PMI
For other purposes that we notify you of, or will be clear from the context, at the point information
about you is first collected

The legal basis for our use of information about you is one of the following (which we explain in more
detail in the “find out more” section):
•
•
•
•

compliance with a legal obligation to which we are subject;
the performance of a contract to which you are a party;
a legitimate business interest that is not overridden by interests you have to protect the information;
where none of the above applies, or where law requires it, your consent (which we will ask for
before we process the information).

find out more…
The purposes for which we use information about you, with corresponding methods of collection and
legal basis for use, are:
Purpose
Comply with regulatory obligations
• verify your age, identity and business partner
status
• tax and business accounting obligations
• “know your supplier”
• trade sanctions
• background checks
• health and safety management
• legal and regulatory disclosure requests
• conflicts of interest
• recording of timesheets and invoices, to the
extent that you act as an external advisor
• keeping contracts and associated documents
in which you may be referred to

• investigation of reported allegations of
misconduct

Method of collection and legal basis for Processing
This information is generally provided to us by you directly
during the time you have a relationship, or are interacting,
with us.
We use it because it is necessary for us to comply with a
legal obligation to trade only with adults and to run our
business in a compliant way (including in relation to
company law and tax compliance), keep financial and tax
records, comply with trade sanctions, comply with health
and safety laws (which may include keeping records of
incidents), produce reports, comply with requests for
information from competent authorities and manage any
conflicts of interest, or, in countries where there is no such
legal obligation, because we have a legitimate business
interest to run our business in accordance with good
practice requirements that is not overridden by your
interests, rights and freedoms to protect information about
you.
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Purpose
Purchase products and services
• contact you in the course of your or your
employer’s providing us with products or
services
• administration of the account held by us with
you or your employer
• process payments
• relationship management
• monitoring of your compliance with our
agreement, our policies and internal
programs (e.g. our GAP program if you are a
farmer who supplies us with raw materials)
• investigation of non-compliance with our
agreement, policies and internal programs,
issues and incidents
• managing remediation of non-compliance
with policies with our agreement, policies
and internal programs, issues and incidents

Sell our products
• fulfil your orders (including sending receipts)
• process your payments
• provide warranty services

Provide sales-related services
•
•
•
•

deal with your inquiries and requests
correspond with you
general administration and troubleshooting
relationship management

Business promotion and relationship
management (where permitted by law)
•

inform you of relevant updates, promotions
and events

•
•

•
•
•
•
•

manage our relationship
understand your preferences (such as what
products or events may interest you or may
be better tailored to your needs)
administer loyalty programs
invite you to participate in, and administer,
surveys or market research campaigns
for market research
develop marketing strategies
administer marketing campaigns

Method of collection and legal basis for Processing
We will generally either receive the information from you
directly or via your employer (typically, name, role,
business address, business e-mail address, orders, services,
payment information, (where appropriate, details of
expenses) correspondence).
We use it in relation to the performance of our contract with
you or your employer as a purchaser of your or your
employer’s products or services or, where there is no such
obligation, we use it because we have a legitimate business
interest to run our business, contact you in relation to the
products or services we are receiving from you or your
employer, to process payments, manage our relationship
with you or your employer and monitor compliance with
our agreement, policies and programs that is not overridden
by your interests, rights and freedoms to protect
information about you.

This information is generally provided to us by you directly
or via your employer as applicable (typically, name, role,
business address, business e-mail address, orders, payment
information, correspondence).
We use it to discharge our contractual obligations to you or
your employer as a buyer of our products.
This information is generally provided to us by you directly
or via your employer.
We use it because we have a legitimate business interest in
providing sales-related services to you or your employer
that is not overridden by your interests, rights and freedoms
to protect information about you.
This will typically be a combination of information that you
provide to us (for example, your name and contact and
social media details); information that we collect
automatically (for example, using technology to monitor
use of PMI touchpoints) and (where permitted by law)
information that we acquire from third parties (such as
public social media posts).
We use it on the grounds that we have a legitimate business
interest to manage our relationship and tell you about our
business, products and events, to operate PMI touchpoints,
and to customize your experiences, in these ways that is not
overridden by your interests, rights and freedoms to protect
information about you.
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Purpose
•

Method of collection and legal basis for Processing

customize your experience of PMI
touchpoints (for example, to personalize
your visit, such as with greetings or
suggestions that might interest you)

Business promotion and relationship
management (where permitted by law)
• provide you with information about, and to
manage, PMI affiliates, their promotions,
products and services, outlets, events and the
regulation of tobacco products; and to
develop and improve tools to pursue these
purposes

This will typically be a combination of information that you
provide to us (for example, your name and contact details,
your social media handles); information that we collect
automatically (for example, using cookies and similar
technologies) and (where permitted by law) information
that we acquire from third parties (such as public social
media posts).
We use it on the grounds that we have a legitimate business
interest to inform you about these things that is not
overridden by your interests, rights and freedoms to protect
information about you.
In certain countries, where required by law, we will send
you these materials in electronic format only with your
consent.

Business administration
• general organizational management and
business record keeping
• contractor lifecycle management (from hiring
to departure)
• visitor administration and record keeping
• administering and running events, training
and compliance programmes
• correspondence in relation to our relationship
with you or your employer, including to deal
with your inquiries and requests
• IT systems development, implementation,
operation and maintenance
• maintaining the security of systems, devices,
information and buildings
• the operation of contact databases and
collaboration tools
• international assignments and travel
• operating a safe work environment
• maintaining the security and safety of PMI
affiliates’ staff, customers, suppliers, visitors
and the property of each
Security and systems monitoring
• authentication and access controls and logs,
where applicable

We will generally either receive the information from you
directly or via your employer.
We use it because we have a legitimate business interest to
run our business, manage our relationship with you and
maintaining the security and integrity of our buildings,
information and IT systems that is not overridden by your
interests, rights and freedoms to restrict use of information
about you.

This information is collected automatically through various
means such as automated systems and device monitoring,
and CCTV recording and audio recording at our premises.
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Purpose

Method of collection and legal basis for Processing

• monitoring of PMI systems, devices, internet
and e-mail to which you are granted access

We use it because we have a legitimate business interest in
ensuring the confidentiality, integrity and security of our
physical and digital infrastructure, information and
premises that is not overridden by your interests, rights and
freedoms to protect information about you.

• monitoring of access to PMI premises,
deliveries to PMI affiliates, and securityrelated processes at our premises
• enabling and administering your use of PMI
systems, PMI-issued software (including
internet and e-mail), PMI devices and PMI
information; monitoring your use of these,
including to ensure appropriate use of
internet and e-mail facilities, and appropriate
handling of company information (for
example, to assess whether there appears to
be a breach (whether deliberate or
inadvertent) of company policies on
protecting company information

Support for all the above purposes
• administering your accounts
• enabling you to use PMI touchpoints (for
example, allowing you to remain logged in to
sections of a touchpoint that are reserved for
authorized users only, administering your
language preference, associating your
shopping cart with you)
• corresponding with you
• enhancing your experiences
• administration and troubleshooting

Business analytics and improvements
• allowing us or our business partners to inform
you of potential opportunities to get involved
in promoting PMI products
• for business analytics and improvements
(including for PMI products, systems,
processes, offices, outlets that sell PMI
products, training, events, digital PMI
touchpoints and the devices and information
that we (or our affiliates) provide to you or
your employer)

This will typically be a combination of information that you
provide to us (typically, name, password (or equivalent))
and information that we collect automatically (for example,
information about your device, and cookies and similar
tracking technologies).
We use it on the grounds that correspond to the purpose for
using the information that we are supporting. For example,
where we administer your account to support a purchase or
to provide after-sales service, we use the information to
discharge our contractual obligations to you as a buyer of
our products; where we administer your account to update
you on our products, we are supporting business
development and so we use it on the grounds that we have
a legitimate business interest to market our products that is
not overridden by your interests, rights and freedoms to
protect information about you, and so on.
This will typically be a combination of information that you
provide to us and information that we collect automatically
and (where permitted by law) information that we acquire
from third parties.
We use it on the grounds that we have a legitimate business
interest to analyze and to improve our business
performance, our products, systems, processes, offices,
outlets, training, events, PMI touchpoints and the devices
and information we provide and to invite others to get
involved in promoting PMI products, that is not overridden
by interests, rights and freedoms to protect your
information about you.
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Purpose

Understanding your views, opinions, and
decisions

Method of collection and legal basis for Processing
This will typically be information that we acquire from
publicly-available third party sources, such as from a
company website, internet searches or on social media
platforms such as LinkedIn, Facebook and Twitter, or that
we acquire directly from you, such as your views that you
have shared with us as being your public views.
We use it on the grounds that we have a legitimate business
interest to monitor and assess the views and decisions of
stakeholders and map out the manner in which their views
and decisions may affect PMI and its industry, that is not
overridden by interests, rights and freedoms to protect
information about you.

Where we do not base our use of information about you on one of the above legal bases, or where law
requires it, we will ask for your consent before we process the information (these cases will be clear
from the context).
In some instances, we may use information about you in ways that are not described above. Where this
is the case, we will provide a supplemental privacy notice that explains such use. You should read any
supplemental notice in conjunction with this notice.

Who do we share your information with, and for what purposes?
We may share information about you with:
•
•

•

•

PMI affiliates;
third parties who provide PMI affiliates or you with products or services (such as professional
advisers, payment service providers, delivery providers, auditors and information services
providers);
PMI affiliates’ carefully selected business partners and advertisers (in areas connected with our
products, or consistent with their style and image) so that they can contact you with offers that they
think may interest you, in accordance with your preferences, for trade programs, educational
materials and training; and
other third parties, where required or permitted by law (such as regulatory authorities; government
departments and professional advisers).

We share information about you with others only in accordance with applicable laws. Thus, where law
requires your consent, we will first ask for it.
find out more…
Sharing data with other PMI affiliates
•

Information about you will be shared with Philip Morris Products S.A. (based in Neuchâtel,
Switzerland), which is the place of central administration of personal data processing for PMI
affiliates. Information about you may also be shared with Philip Morris International IT Service
Centre Sàrl (based in Lausanne, Switzerland) as technology provider for PMI affiliates. Philip
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•

•

Morris Products S.A. and (to the extent it has access) Philip Morris International IT Service Centre
Sàrl process the information about you for all the purposes described in this notice.
If we arrange work-related travel (e.g. where you are visiting another PMI affiliate), information
about you may be shared with the PMI affiliate that is our regional centre of operations (if it wasn’t
the PMI affiliate that first collected the information) for all the purposes described in this notice,
the PMI affiliate that is the regional centre of operations for the PMI affiliate you are travelling to,
the PMI affiliate you are travelling to and the PMI affiliate responsible for any security
arrangements in relation to the work-related travel.
Information about you may be shared with any other PMI affiliate that you contact or do business
with (for example, if you sell products or services to other PMI affiliates or travel to other PMI
offices during the time you have a business relationship with a PMI affiliate).

Details of PMI affiliates and the countries in which they are established are available here.
Country-specific additional points
According to which country you are in, we want you to be aware of some further points.
If you are in Japan, find out more…
If you are in Japan, note that we share information about you, for the purposes described in this notice,
with other PMI affiliates on the basis of “joint use” under Japanese data protection laws. When we do
this, Philip Morris Japan Limited (PMJ) continues to manage your personal information responsibly,
and we require those with whom we share the data to do the same. Further, if they are located outside
Japan, we take reasonable measures in accordance with the relevant laws and regulations.
Sharing data with Third Parties
•

•

•

•

To the extent permitted by applicable law, we may share information about you with third parties
who provide PMI affiliates or you with products or services (such as your employer, advisers,
payment service providers, delivery providers, retailers, product coaches, information services
providers and age verification providers).
To the extent permitted by applicable law, we may share information about you with PMI affiliates’
carefully-selected third party business partners and advertisers (in line with the kind of thing you
might associate with our products, for example because they have similar or complementary image,
style, or functionality) so that they can contact you with products, services and promotions that
they think may interest you, in accordance with your preferences.
We may share information about you with other third parties, where required or permitted by law,
for example: regulatory authorities; government departments; in response to a request from law
enforcement authorities or other government officials; when we consider disclosure to be necessary
or appropriate to prevent physical harm or financial loss or in connection with an investigation of
suspected or actual illegal activity; and in the context of organisational restructuring.
If we arrange work-related travel (e.g. where you are visiting another PMI affiliate), information
about you may be shared with third parties who arrange travel, provide transport or travel-related
services, such as travel agents, online booking providers, ticketing agents, airlines, car hire
companies, rail providers and hotels. These third parties will use information about you for their
own purposes (for example, to discharge their obligations to provide transport or accommodation
to you) and you should check their privacy notices for further details about their use of information
about you.
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Where might information about you be sent?
As with any multinational organisation, PMI affiliates transfer information globally. Accordingly,
information about you may be transferred globally (for example, if you are in the European Economic
Area (“EEA”), your information may be transferred outside the EEA; if you are in Australia, you
information may be transferred outside Australia).
find out more…
How do we protect information about you?
We implement appropriate technical and organisational measures to protect personal information that
we hold from unauthorised disclosure, use, alteration or destruction. Where appropriate, we use
encryption and other technologies that can assist in securing the information you provide. We also
require our service providers to comply with strict data privacy and security requirements.

How long will information about you be kept?
We will retain information about you for the period necessary to fulfil the purposes for which the
information was collected. After that, we will delete it. The period will vary depending on the purposes
for which the information was collected. Note that in some circumstances, you have the right to request
us to delete the information. Also, we are sometimes legally obliged to retain the information, for
example, for tax and accounting purposes.
find out more…
Typically, we retain data based on the criteria described in the table below:
Type

Explanation/typical retention criteria

• database records

If you are an individual providing us with services (either directly or for your
employer), most of the information in your profile is kept for the duration of
our relationship with you; for example, while you continue to provide services,
purchase products, use the digital touchpoint, or respond to our
communications. However, some elements of your marketing profile, such as
your purchase history, naturally go out of date after a period of time, so we
delete them automatically after defined periods as appropriate for the purpose
for which we collected them.

• business and payment
records

We keep records of invoices, sales, purchases, payments made and received
and supporting documents (such as contracts and e-mails) in accordance with
company and tax requirements, typically 11 years. We also keep records of
checks carried out on suppliers for as long as we are required to comply with
our legal and regulatory obligations.

• visitor records

If you visit our buildings, visitor records are retained typically for a period of
only a few months.

• CCTV

If you visit our buildings, CCTV records retained typically for a period of only
a few days, up to a few weeks, depending on the specific purpose for the
recording.

• purchases and warranty

If you purchase goods, we will retain details of this for so long as required to
complete the sale, and to comply with any legal obligations (for example, for
tax and accounting record-keeping purposes). If you also register for a warranty
for a PMI product, we will retain details of this for so long as relevant to the
warranty.
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Type

Explanation/typical retention criteria

• customer care

If you contact customer care, we will make a record of your enquiry and retain
it while it remains relevant to our relationship, for example if you need us to
replace a device under warranty. Other records relevant to customer care (for
example, an automated recording of a telephone call in which you ask us to
direct you to a retail outlet) may be relevant only until more permanent records
are made, and will be retained only temporarily.

• system audit logs

System audit logs are retained typically for a period of 18 months.

• business analytics

Business analytics data is typically collected automatically when you use PMI
touchpoints and anonymised/aggregated shortly afterwards.

What rights and options do you have?
You may have some or all of the following rights in respect of information about you that we hold:
•
•
•
•
•
•
•
•

request us to give you access to it;
request us to rectify it, update it, or erase it;
request us to restrict our using it, in certain circumstances;
object to our using it, in certain circumstances;
withdraw your consent to our using it;
data portability, in certain circumstances;
opt out from our using it for direct marketing; and
lodge a complaint with the supervisory authority in your country (if there is one).

We offer you easy ways to exercise these rights, such as “unsubscribe” links, or giving you a contact
address, in messages you receive or by using the contacts in the paragraph “who should you contact
with questions?” at the end of this notice.
Some mobile applications we offer might also send you push messages, for instance about new products
or services. You can disable these messages through the settings in your phone or the application.
find out more…
The rights you have depend on the laws of your country. If you are in the European Economic Area,
you will have the rights set out in the table below. If you are elsewhere, you can contact us (see the
paragraph “who should you contact with questions?” at the end of this notice) to find out more.
Right in respect of the
information about you that Further detail (note: certain legal limits to all these rights apply)
we hold
This is confirmation of:
• whether or not we process information about you;
• to request us to give you
access to it

• our name and contact details;
• the purpose of the processing;
• the categories of information concerned;
• the categories of persons with whom we share the information and, where
any person is outside the EEA and does not benefit from a European
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Right in respect of the
information about you that Further detail (note: certain legal limits to all these rights apply)
we hold
Commission adequacy decision, the appropriate safeguards for protecting
the information;
• (if we have it) the source of the information, if we did not collect it from
you;
• (to the extent we do any, which will have been brought to your attention)
the existence of automated decision-making, including profiling, that
produces legal effects concerning you, or significantly affects you in a
similar way, and information about the logic involved, as well as the
significance and the envisaged consequences of such processing for you;
and
• the criteria for determining the period for which we will store the
information.
On your request we will provide you with a copy of the information about you
that we use (provided this does not affect the rights and freedoms of others).
• to request us to rectify or
update it

This applies if the information we hold is inaccurate or incomplete.
This applies if:
• the information we hold is no longer necessary in relation to the purposes
for which we use it;

• to request us to erase it

• we use the information on the basis of your consent and you withdraw your
consent (in this case, we will remember not to contact you again, unless
you tell us you want us to delete all information about you in which case
we will respect your wishes);
• we use the information on the basis of legitimate interest and we find that,
following your objection, we do not have an overriding interest in
continuing to use it;
• the information was unlawfully obtained or used; or
• to comply with a legal obligation.
This right applies, temporarily while we look into your case, if you:
• contest the accuracy of the information we use; or

• to request us to restrict
our processing of it

• have objected to our using the information on the basis of legitimate interest
(if you make use of your right in these cases, we will tell you before we use the
information again).
This right applies also if:
• our use is unlawful and you oppose the erasure of the data; or
• we no longer need the data, but you require it to establish a legal case.

• to
object
processing it

to

our

• to withdraw your consent
to our using it

You have two rights here:
(i) if we use information about you for direct marketing: you can “opt out”
(without the need to justify it) and we will comply with your request; and
(ii) if we use the information about you on the basis of legitimate interest for
purposes other than direct marketing, you can object to our using it for
those purposes, giving an explanation of your particular situation, and we
will consider your objection.
This applies if the legal basis on which we use the information about you is
consent. These cases will be clear from the context.
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Right in respect of the
information about you that Further detail (note: certain legal limits to all these rights apply)
we hold

• to data portability

If:
(i) you have provided data to us; and
(ii) we use that data, by automated means, and on the basis either of your
consent, or on the basis of discharging our contractual obligations to you,
then you have the right to receive the data back from us in a commonly used
format, and the right to require us to transmit the data to someone else if it is
technically feasible for us to do so.

• to lodge a complaint with
the supervisory authority
in your country

Each European Economic Area country must provide for one or more public
authorities for this purpose.
You can find their contact details here:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
For other countries please consult the website of your country’s authority.

Country-specific additional points
According to which country you are in, you may have some additional rights.
If you are in France, find out more…
•

If you are in France, you have the right to give us instructions regarding information we hold about
you in the event of your death (specifically, whether we should store or delete it, and whether
others should have the right to see it). You may:
(A) issue general instructions to a digital service provider registered with the French data
protection supervisory authority (called “CNIL”) (these instructions apply to all use of
information about you); or
(B) give us specific instructions that apply only to our use of information about you.
Your instructions may require us to transfer information about you to a third party (but where the
information contains information about others, our obligation to respect also their privacy rights
might mean that we can’t follow your instructions to the letter). You may appoint a third party to
be responsible for ensuring your instructions are followed. If you do not appoint a third party in
that way, your successors will (unless you specify otherwise in your instructions) be entitled to
exercise your rights over information about you after your death:
(i) in order to administer your estate (in which case your successors will be able to access
information about you to identify and obtain information that could be useful to administer
your estate, including any digital goods or data that could be considered a family memory that
is transferable to your successors); and
(ii) to ensure that parties using information about you take into account your death (such as closing
your account, and restricting the use of, or updating, information about you).
You may amend or revoke your instructions at any time. For further information on the processing
of information about you in the event of your death, see Article 40-1 of the law 78-17 dated 6
January 1978. When you die, by default, you will stop using your account and we will delete
information about you in accordance with our retention policies (see the paragraph “How long will
information about you be kept?” for details).

If you are in Australia, find out more…
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•

If you are in Australia, the following additional information applies to you:
(A) if you do not provide your personal information to us, we may not be able to (as applicable)
provide you with the information, products or services that you request; or enter into or manage
a commercial or business relationship with you (or your employer); and
(B) our Privacy Policy (available at https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) explains: (i)
how you may access and correct the personal information that we hold about you; (ii) how you
can lodge a complaint regarding our handling of your personal information; and (iii) how we
will handle any complaint.

Who should you contact with questions?
If you have any questions, or wish to exercise any of your rights, you can find contact details for the
relevant PMI affiliate, and if applicable data protection officer, here. Contact details will also be given
in any communications that a PMI affiliate sends you.
If your country has a data protection authority, you have a right to contact it with any questions or
concerns. If the relevant PMI affiliate cannot resolve your questions or concerns, you also have the right
to seek judicial remedy before a national court.

Changes to this notice
We may update this notice (and any supplemental privacy notice), from time to time. Where the law
requires it, we will notify you of the changes; further, where the law requires it, we will also obtain your
consent to the changes.
Last modified 1 June 2021. You can find previous versions of this notice here.
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ประกาศเกีย่ วกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของหุ้นส่ วนทางธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้ เสี ยในทางธุรกิจกับ PMI
เราให้ความสาคัญกับเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวเป็ นอย่างมาก โดยประกาศฉบับนี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราคือใคร ข้อมูลใดของ
คุณที่เราจัดเก็บ และเราจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร เราจะใช้ขอ้ มูลของคุณเพียงเท่าที่ เป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับ โปรดเลือกหัวข้อ “ข้ อมูลเพิ่มเติม” ในแต่ละส่วนสาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริ การของเราสาหรับบริ การที่คุณสนใจและประกาศเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการที่เราจัดเก็บและใช้
ข้อมูลของคุณ ซึ่ งจะมี ข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับลักษณะการประกอบธุ รกิ จของเรา รวมถึ งข้อจากัด สิ ทธิ ในการใช้บริ การ
ดังกล่าว
เราอาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณหรื อนายจ้างของคุณ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคุณหรื อนายจ้า งของคุณจัดหาสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การแก่เรา ซื้อสิ นค้าของ PMI จากเรา หรื อมีการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจอื่นใดกับเรา นอกจากนี้ เราอาจให้ความสนใจ
ในความเห็น ทรรศนะ และการตัดสิ นใจของคุณซึ่ งเป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไป หรื อที่คุณได้แบ่งปั นให้กบั เรา ในลักษณะที่
เป็ นความเห็นที่เป็ นสาธารณะ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI โดยประกาศ
ฉบับนี้ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับข้อมูลของคุณที่ เราจัดเก็บซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวข้างต้น และวิธีที่เราใช้ข้อมูล
เหล่านั้น

เราคือใคร?
เราเป็ นสมาชิกของฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่ แนล (Philip Morris International) รายละเอียดต่างๆ ของเรา (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เป็ นต้น) จะถูกส่งให้กบั คุณในเวลาที่มี (หรื อเพื่อยืนยัน) การจัดเก็บข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ในประกาศบนแอพพลิเคชัน่
หรื อเว็บไซต์ ในอีเมลหรื อในสัญญาระหว่างเราซึ่งจะมีลิงก์เชื่อมโยงมายังประกาศฉบับนี้ อย่างไรก็ดี คุณอาจถูกนาทางมายัง
ประกาศฉบับนี้ภายหลังจากที่เราได้จดั เก็บข้อมูลของคุณไปแล้ว แต่เนื่องด้วยพฤติการณ์ของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจึง
ไม่ได้ติดต่อคุณในขณะนั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
• PMI หมายถึง ฟิ ลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่ แนล (Philip Morris International) ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ยาสู บข้ามชาติช้ นั นา
โดยฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชั่นแนลประกอบไปด้วยกลุ่มบริ ษทั หรื อที่เรี ยกว่า “บริ ษทั ในเครื อ (affiliates)” เป็ น
จานวนมาก
• บริ ษัทในเครื อ PMI (PMI affiliates) หมายถึง บริ ษทั แต่ละบริ ษทั ในกลุ่มของฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึ่ ง
เรี ยกว่า “บริ ษทั ในเครื อ PMI” “เรา” (หรื อ “พวกเรา” หรื อ “ของเรา”) หมายถึงบริ ษทั ในเครื อ PMI ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั เก็บ
ข้อมูลของคุณในครั้งแรก (เช่น บริ ษทั ในเครื อ PMI ที่ได้ทาสัญญาเพื่อรับสิ นค้าหรื อบริ การจากคุณหรื อนายจ้างของ
คุณ หรื อบริ ษทั ในเครื อ PMI ซึ่งคุณได้ติดต่อหรื อที่คุณเคยเข้าเยี่ยมชมสานักงานดังกล่าว)
• สิ นค้ าของ PMI หมายถึง สิ นค้าของเราหรื อของบริ ษทั ในเครื อ PMI บริ ษทั อื่น

เราจัดเก็บข้ อมูลของคุณอย่ างไร?
เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยวิธีต่างๆ เช่น
• คุณอาจให้ขอ้ มูลกับเราโดยตรง (เช่น ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่อ
ประสานงานกับเรา หรื อเข้าพบกับพนักงานของเรา)
• เราอาจจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อคุณ ใช้งานระบบของ PMI อุปกรณ์ซ่ ึ ง PMI จัดให้ เช่น แล็ปท็อปหรื อ
โทรศัพท์มือถือ ซอฟต์แวร์ที่ PMI จัดให้ (เช่น แอพพลิเคชัน่ ของ PMI) หรื อเว็บไซต์ของ PMI)
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เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลจากบุคคลภายนอก (เช่น นายจ้างของคุณ ตัวแทนของคุณ หรื อแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นที่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์ เน็ต ตัวแทนด้านข้อมูลทางธุ รกิ จ หรื อบน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn) เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter))
ในประกาศฉบับนี้ เราจะเรี ยกวิธีการทุกวิธีที่ใช้ในการติดต่อระหว่างคุณกับเราว่า “PMI touchpoints” (ช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูล) โดย PMI touchpoint จะหมายความรวมถึงช่องทางที่เป็ นวัตถุ (เช่น สานักงานของ PMI ร้านค้าปลีกและกิจกรรม
ต่างๆ) และทางดิจิตลั (เช่น การติดต่อกันทางอีเมล การใช้งานแอพพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซต์ต่างๆ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้โดยตรง ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ
• ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกในฐานข้อมูลของเรา (ซึ่ ง สามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชัน่ หรื อออนไลน์ เป็ น
ต้น)
• ทาข้อตกลงจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่เรา หรื อให้ขอ้ มูลกับเราเพื่อการดาเนินการดังกล่าว
• ทาข้อตกลงกับเราในการขายสิ นค้าของ PMI
• ดาวน์โหลดหรื อใช้ digital touchpoint (เช่น แอพพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซต์)
• ติดต่อเราผ่าน touchpoint หรื อผ่านทางอีเมล โซเชียลมีเดียหรื อทางโทรศัพท์
• เข้าพบหรื อติดต่อกับพนักงานของเราเพื่อหารื อเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ความเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
ต่อเรา หรื อธุรกิจของเรา
• ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ ของ PMI การแจ้งเตือนทางอีเมล หรื อการติดต่อสื่ อสารทางการตลาด
• เข้าร่ วมในการทาแบบสารวจของ PMI หรื อกิจกรรมการแข่งขันหรื อการส่ งเสริ มการขายของ PMI (เท่าที่สามารถทา
ได้ตามกฎหมาย) หรื อ
• เข้าเยี่ยมชมสานักงานของเราหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมที่บริ ษทั ในเครื อ PMI จัดขึ้น
เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ
• เข้าเยี่ยมชมสานักงานของเรา (เช่น ผ่านทางวิดีโอ (กล้องวงจรปิ ด CCTV) ที่บนั ทึกและสร้างบันทึกข้อมูลการเข้าออก)
• ทางานที่หรื อเยี่ยมชมร้านค้าซึ่งขายสิ นค้าของ PMI (เช่น โดยการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ณ จุดชาระเงินหรื อผ่านเซ็นเซอร์
ในร้านค้าที่มีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่)
• เข้าร่ วมกิจกรรมซึ่ งบริ ษทั ในเครื อ PMI จัดขึ้น (เช่น ผ่านการซื้ อ/ขายสิ นค้าที่งานกิจกรรม) หรื อผ่านเซ็นเซอร์ ที่งาน
กิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่
• ใช้งานระบบใดๆ ของ PMI ซอฟต์แวร์ ที่ PMI จัดให้ หรื ออุปกรณ์ซ่ ึ ง PMI จัดให้ เช่น แล็ปท็อปหรื อโทรศัพท์มือถือ
(เช่น โดยการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบและอุปกรณ์ บันทึกข้อมูลการเข้าถึงไฟล์ และการจัดเก็บการติดต่อสื่ อสารที่
มีการส่งและรับโดยผ่านระบบและอุปกรณ์ของ PMI)
• ติดต่อสื่ อสารกับเรา (เช่น ผ่าน PMI touchpoint หรื อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ)
• ใช้ PMI touchpoints (เช่น ผ่านกลไกการติดตามในแอพพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซต์) หรื อ
• ทาการโพสต์แบบสาธารณะลงบนแพลตฟอร์ มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เราติดตาม (เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจความเห็น
ส่วนรวมหรื อสนองตอบความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับสิ นค้าของ PMI ได้ เป็ นต้น)
เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติผา่ นการใช้คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีติดตามที่มีลกั ษณะคล้ายกันบน digital
PMI touchpoints คุกกี้และเทคโนโลยีในแต่ละแบบที่จะนามาใช้จะขึ้นอยู่กบั PMI touchpoints ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูประกาศ
เรื่ องคุกกี้ที่อยูบ่ น touchpoint หรื อผ่าน touchpoint ที่เกี่ยวข้องสาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (รวมถึงคุกกี้ที่ใช้สาหรับการ
วิเคราะห์ของ Google) และเทคโนโลยีที่คล้ายกันใน touchpoint รวมถึงวิธีการที่คุณจะยอมรับหรื อปฏิเสธการใช้คุกกี้ต่างๆ
ในกรณี ที่สามารถทาได้ตามกฎหมาย เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเตรี ยมการ
เพื่อทาธุ รกิ จกับคุณหรื อนายจ้างของคุณ หรื อเกี่ ยวกับความเห็ น ทรรศนะ และการตัดสิ นใจของคุณซึ่ งเป็ นที่ทราบกัน
โดยทัว่ ไปที่อาจมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่
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จัดหามาให้โดยตัวแทนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลที่ถูกแบ่งปันระหว่างบริ ษทั ในเครื อ PMI ข้อมูลส่วนตัวที่เป็ นที่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ที่อยูบ่ นพื้นที่โซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก (เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn))
เราอาจจัดเก็บข้อมูลในลักษณะอืน่ ๆ ซึ่งคุณจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ในขณะที่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ข้ อมูลใดของคุณที่เราจัดเก็บ?
เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณหลายประเภท เช่น
• ข้อมูลที่จาเป็ นในการจัดการและบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ หรื อนายจ้างหรื อตัวแทนของคุณ (รวมถึงการ
ดาเนินการเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ดงั กล่าว)
• ข้อมูลที่จาเป็ นในการซื้อสิ นค้าและบริ การต่างๆ
• ข้อมูลที่จาเป็ นในการค้าขายหรื อในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การของ PMI (เช่น การทาคาสั่งซื้ อต่างๆ
ให้สมบูรณ์)
• ข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อให้การสนับสนุนสิ นค้าหรื อบริ การของ PMI หรื อเพื่อการรับประกันสิ นค้าหรื อบริ การ
• ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณทาในการประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรา สิ นค้าของ PMI หรื อเกี่ยวข้องกับเรา (เช่น
การให้บริ การรับประกัน การแสดงสิ นค้าของ PMI และสื่ อการขาย ณ จุดขาย เป็ นต้น)
• ข้อมูลที่คุณให้เราไว้ในสัญญา แบบฟอร์มหรื อแบบสารวจ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมสานักงาน ร้านค้าหรื อการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา
• ข้อมูลที่คุณให้กบั เราในการสนทนาทางโทรศัพท์ต่างๆ ที่คุณได้ติดต่อกับเรา การประชุมระหว่างคุณและพนักงานของ
เรา หรื ออีเมลที่คุณส่งให้เรา
• ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของคุณ
• ข้อมูลที่ จาเป็ นเพื่อ ใช้ตรวจสอบอายุ ข้อมูลประจาตัว และอานาจของคุณในการกระทาการแทนนายจ้างของคุณ
แล้วแต่กรณี
• ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น ทรรศนะ และการตัดสิ นใจของคุณซึ่งเป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปที่อาจมีผลกระทบต่อนโยบาย
สาธารณะและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI
• ข้อมูลที่ส่งให้กบั เราเมื่อมีการใช้งานระบบข้อมูลที่ดาเนินการโดยบริ ษทั ในเครื อ PMI
• ข้อมูลที่บนั ทึกโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการที่คุณใช้งานระบบข้อมูลของ PMI รวมถึงอุปกรณ์ซ่ ึง PMI จัดให้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากคุณโดยตรงจะปรากฏอย่างชัดเจนตามวิธีการในการให้ขอ้ มูลของคุณ ตัวอย่างเช่น
• เพื่อการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ นายจ้างหรื อตัวแทนของคุณในกรณี ที่คุณเป็ นผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อบริ การ
(หรื อผูท้ ี่มีโอกาสเป็ นผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อบริ การ) คุณจะต้องระบุชื่อ รายละเอียดสาหรับการติดต่อ รายละเอียดสาหรับ
การเรี ยกเก็บค่าสิ นค้าหรื อบริ การ และรายละเอียดของสิ นค้า/บริ การ (และรายการเบิกค่าใช้จ่าย หากมี) เพื่อที่เราจะ
สามารถดาเนินการตามสัญญาของเราได้ หรื อเพื่อที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าว (เช่น ข้อมูลเสถียรภาพ
ทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ทางการค้า การตรวจสอบประวัติ) และเพื่อที่จะบริ หารจัดการการที่คุณจะ
เข้าถึงและใช้อาคาร ระบบข้อมูล และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของเรา
• ในกรณี ที่คุณเป็ นบุคคลสาธารณะซึ่ งความเห็นของบุคคลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะหรื อประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI เราอาจแจ้งให้ทราบถึงความเห็นที่คุณทาให้เป็ นสาธารณะ และเวลาและวันที่ที่คุณได้กระทา
การดังกล่าว หรื อสถานที่ที่คุณประชุมกับพนักงานของเรา รายละเอียดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว รวมถึง
ความเห็นที่คุณแบ่งปันให้กบั เราในลักษณะที่เป็ นความเห็นสาธารณะ
• คุณอาจให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจ เพื่อที่เราจะสามารถนาเสนอแผนการให้รางวัลหรื อเชิญชวนให้
คุณเข้าร่ วมกิจกรรมที่อาจตรงกับความสนใจของคุณได้
• เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่ทาให้เราสามารถตรวจสอบอายุและข้อมูลประจาตัวของคุณได้ เช่น สาเนาเอกสารยืนยันตัวตน
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โดยทัว่ ไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติจะเกี่ยวข้องกับ
• รายละเอียดการเยี่ยมชมหรื อการติดต่อทางโทรศัพท์ของคุณ (เช่น เวลาและระยะเวลา)
• ความถี่ บริ เวณและระยะเวลาที่คุณเข้าถึง/เยี่ยมชมสานักงานของเรา ร้านค้าหรื อเข้าร่ วมกิจกรรม (รวมถึงบริ เวณที่อยู่
ใกล้กนั )
• ข้อมูลสาหรับระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร
• ข้อมูลชี วมิ ติเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน (สาหรั บการควบคุมการเข้าออกอาคาร หรื อการเข้าถึ งอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
• digital PMI touchpoints ที่คุณใช้ (เช่น หน้าเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชม หน้าเพจก่อนหน้าที่คุณเข้า และหน้าเพจสุ ดท้ายที่คุณ
เข้าก่อนคุณออกจากระบบ คาค้นหาข้อมูล หรื อลิงก์ที่มีการเลือกใน touchpoint)
• ข้อมูลที่บนั ทึกโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการที่คุณใช้งานระบบข้อมูลของ PMI รวมถึงอุปกรณ์ซ่ ึง PMI จัดให้
• ข้อมูลที่ส่งให้กบั เราเมื่อมีการใช้งานระบบข้อมูลที่ดาเนินการโดยบริ ษทั ในเครื อ PMI
• ข้อมูลที่ส่งให้กบั เราเมื่อมีการใช้พ้นื ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนระบบออนไลน์ของ PMI
• ข้อมูลที่ส่งให้กบั เราในการติดต่อสื่ อสาร และ
• อุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยูไ่ อพี (IP address) หรื อหมายเลขประจาเครื่ อง ข้อมูลตาแหน่งที่ต้งั รายละเอียดของคุกกี้ใดๆ
ที่เราอาจจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ)
โดยทัว่ ไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบุคคลภายนอกจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ เป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ตาแหน่ ง
หน้าที่ ความชอบและความสนใจต่างๆ ของคุณ และความเห็น ทรรศนะ และการตัดสิ นใจของคุณซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อ
นโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI) เช่น จากโพสต์ลงบนสื่ อโซเชียลมีเดียสาธารณะต่างๆ

เราใช้ ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ใด และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใด?
ในส่ วนนี้ เราจะอธิ บายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้เป็ นประกาศที่ใช้ทวั่ โลก
ดังนั้น หากมีกฎหมายของประเทศใดจากัดหรื อห้ามการดาเนินการบางอย่างซึ่ งระบุอยูใ่ นประกาศฉบับนี้ เราจะไม่ใช้ขอ้ มูล
ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวในประเทศนั้นๆ
ภายใต้เงื่อนไขดังที่ระบุไว้ขา้ งต้นโดยขึ้นอยู่กบั ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ เราอาจจะใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบอายุและข้อมูลประจาตัว ดาเนินการตรวจสอบตามนโยบาย “รู ้จกั ผู ้
จัดหาสิ นค้าหรื อบริ การของคุณ (know your supplier)” และบริ หารจัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรา
กับคุณหรื อนายจ้างของคุณ
• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การเก็บรักษาและการใช้บนั ทึกข้อมูลของคุณในกรณี ที่อาจจะมีขอ้ พิพาทใดๆ เกิดขึ้น เพื่อ
ขอคาแนะนาจากทนายความของเราและที่ปรึ กษาอื่น
• เพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากคุณหรื อนายจ้างของคุณ รวมถึงการติดต่อคุณเพื่อบริ หารจัดการความสัมพันธ์ของเรา
เพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การที่เกี่ยวข้องกับการขายและเพื่อชาระเงินค่าสิ นค้า ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กบั คุณ (หาก
มี)
• เพื่อขายสิ นค้าของเราให้กบั คุณ รวมถึงการทาคาสั่งซื้อต่างๆ ของคุณให้สมบูรณ์ และดาเนินการชาระเงินของคุณ
• เพื่อจัดให้มีบริ การเกี่ ยวกับการขายแก่ คุ ณ รวมถึ งการจัดการเกี่ ยวกับข้อ สงสัย และค าขอต่ างๆ ของคุณ และการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน
• เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลใหม่ๆ การส่ งเสริ มการขาย และกิจกรรมต่างๆ และเพื่อบริ หารจัดการความสัมพันธ์ของ
เราในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริ หารจัดการกลยุทธ์มดั ใจลูกค้า (Loyalty program) การพัฒนาปรับปรุ งสิ นค้า
การวิจยั ตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาดต่างๆ การบริ หารจัดการแคมเปญด้านการตลาดต่างๆ และการดาเนิ นการ
ตามความต้องการของคุณที่งานกิจกรรมต่างๆ
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•

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุขา้ งต้น รวมถึงการบริ หารจัดการบัญชีของคุณหรื อนายจ้างของ
คุณ การทาให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoints และขายสิ นค้าของ PMI ได้ การติดต่อกับคุณ การดาเนินการตามความ
ต้องการของคุณในการใช้ PMI touchpoints การบริ หารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ การเก็บบันทึกข้อมูลทัว่ ไป และ
การจัดการการเข้าถึงระบบใดๆ ที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
• เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุ งธุรกิจให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงการปรับปรุ งสิ นค้าของ PMI สานักงาน การดาเนินการ ร้านค้า
และกิจกรรมต่างๆ และข้อมูล ระบบ และอุปกรณ์ที่เรา (หรื อบริ ษทั ในเครื อของเรา) จัดหาให้กบั ลูกค้าของเรา ผูจ้ ดั หา
สิ นค้าหรื อบริ การ ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับจ้างซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก ร้านค้าปลีกและผูเ้ ข้าเยี่ยมชม
• เพื่อทาให้คุณสามารถใช้งานระบบของ PMI ซอฟต์แวร์ ที่ PMI จัดให้ อุปกรณ์ของ PMI และข้อมูลของ PMI และเพื่อ
บริ หารจัดการการดาเนินการดังกล่าว
• เพื่อติดตามตรวจสอบการที่คุณใช้งานระบบและอุปกรณ์ของ PMI เช่น เพื่อทาให้แน่ ใจว่ามีการใช้ส่ิ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ อันได้แก่ อินเตอร์เน็ตและอีเมล อย่างเหมาะสม และการจัดการข้อมูลบริ ษทั อย่างเหมาะสม
• เพื่อดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ ข้อมูล และอาคารของ PMI
• เพื่อที่เราหรื อหุ้นส่ วนทางธุรกิจของเราจะได้แจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการตลาดหรื อการ
ส่งเสริ มการขายสิ นค้าของ PMI
• เพื่อทาความเข้าใจความเห็น ทรรศนะ และการตัดสิ นใจของคุณ และทาความเข้าใจว่าความเห็น ทรรศนะ และการ
ตัดสิ นใจดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI อย่างไร
• สาหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เราจะแจ้งให้คุณทราบหรื อจะปรากฏอย่างชัดเจนตามวิธีการการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณใน
ครั้งแรก
เราใช้ขอ้ มูลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ (ซึ่ งเราจะอธิ บายในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่ วน
“ข้อมูลเพิ่มเติม”)
• การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเราจะต้องปฏิบตั ิตาม
• การปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งคุณเป็ นคู่สัญญา
• เป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ถูกจากัดโดยผลประโยชน์ต่างๆ ที่คุณพึงมีในการคุม้ ครองข้อมูล
• ความยินยอมของคุณ (ซึ่งเราจะขอก่อนที่จะประมวลผลข้อมูล) หากไม่เป็ นไปตามข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น หรื อเป็ นกรณี
ที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขอความยินยอม
ข้อมูลเพิ่มเติม
เราใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมายสาหรับการประมวลผล

เพือ่ ปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมาย

โดยทั่ว ไป คุ ณ จะเป็ นผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล เหล่ า นี้ กับ เราโดยตรงใน

• ตรวจสอบอายุ ข้อมูลประจาตัวและสถานะความ

ช่วงเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์หรื อมีการติดต่อสื่ อสารกับเรา

เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณ
• หน้าที่ในการจัดทาบัญชีภาษีและธุรกิจ
• “รู ้ จัก ผู ้จัด หาสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารของคุ ณ (know
your supplier)”

เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพราะเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับเราในการ
ปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ จ ะต้อ งค้า ขายสิ น ค้า ให้ กับ
ผูใ้ หญ่เท่านั้นและดาเนิ นธุ รกิ จของเราให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
(รวมถึ ง การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายบริ ษทั และภาษี) ในการเก็บ
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วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมายสาหรับการประมวลผล

• มาตรการตอบโต้ทางการค้า

รักษาข้อมูลทางการเงิ นและภาษี ปฏิบตั ิตามมาตรการตอบโต้

• การตรวจสอบประวัติ

ทางการค้า ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย

• การจัดการด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย
• การร้องขอให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
• ผลประโยชน์ขดั กัน

(ซึ่ งอาจรวมถึงการเก็บบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) จัดทา
รายงาน ปฏิบตั ิตามคาร้องขอข้อมู ลจากพนักงานเจ้าหน้าที่และ
จัดการกับกรณี ที่มีผลประโยชน์ขดั กันเกิ ดขึ้น ทั้งนี้ ถึ งแม้ใน
หลายประเทศจะไม่ได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม

• การบันทึ กเวลาทางาน (timesheets) และใบแจ้ง แต่เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการ
หนี้ (invoices) กรณี ที่คุณเป็ นที่ปรึ กษาภายนอก ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ งจะไม่ ถู ก จ ากั ด โดย
• การเก็บรักษาสัญญาและเอกสารประกอบต่างๆ ผลประโยชน์ สิ ท ธิ และเสรี ภาพต่างๆ ที่ คุณมี ในการคุม้ ครอง
ที่คุณอาจถูกอ้างถึงในเอกสาร

ข้อมูลของคุณ

• การตรวจสอบข้ อ กล่ า วหาที่ ว่ า มี ก ารกระท า
ความผิดเกิดขึ้น
เพือ่ ซื้อสินค้าและบริการ

โดยทั่วไป เราจะได้รับ ข้อมูลเหล่านี้ จากคุณโดยตรงหรื อโดย

• ติดต่อคุณในช่วงที่คุณหรื อนายจ้างของคุณจัดหา

ผ่านทางนายจ้างของคุณ (ซึ่ งโดยปกติ คือ ชื่อ ตาแหน่งหน้าที่ ที่

สิ นค้าหรื อให้บริ การกับเรา
• บริ ห ารจัด การบัญ ชี ที่ อ ยู่ กับ เราให้ กับ คุ ณหรื อ
นายจ้างของคุณ
• ดาเนินการเกี่ยวกับการชาระเงิน
• บริ หารจัดการความสัมพันธ์

อยู่ติดต่อทางธุรกิจ ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ คาสั่งซื้ อ บริ การ ข้อมูล
การชาระเงิน (รายละเอียดค่าใช้จ่าย หากมี) หนังสื อติดต่อ)
เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเรา
กับคุณหรื อนายจ้างของคุณในฐานะที่ เราเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อ
บริ การของคุ ณหรื อ ของนายจ้างของคุ ณ ทั้ง นี้ ถึ ง แม้จ ะไม่ มี
หน้าที่ ดัง กล่ าวก็ต าม แต่ เ ราใช้ข้อ มู ล ดัง กล่ า วเนื่ อ งจากเรามี

• ติ ดตามตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อตกลง เป้ าหมายทางธุ รกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการดาเนิ นธุ รกิจ ใน
นโยบายและโปรแกรมภายในต่างๆ ของเรา (เช่น การติดต่อคุณในเรื่ องเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่เราได้รับจาก
โปรแกรม GAP ของเรา หากคุ ณ เป็ นชาวไร่ ที่ คุณหรื อจากนายจ้างของคุณ ในการดาเนินการชาระเงิน ในการ
จัดหาวัตถุดิบให้กบั เรา)
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหรื อนายจ้างของคุณ และ
• ตรวจสอบกรณี มี ก ารไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลง ในการติ ด ตามตรวจสอบว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลง
นโยบายและโปรแกรมภายในต่ า งๆ ของเรา นโยบาย และโปรแกรมต่างๆ ของเราหรื อไม่ ซึ่ งจะไม่ถูกจากัด
รวมถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาและเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยผลประโยชน์ สิ ท ธิ และเสรี ภาพต่ า งๆ ที่ คุ ณ มี ใ นการ
ต่างๆ

คุม้ ครองข้อมูลของคุณ
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วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมายสาหรับการประมวลผล

• จัดการแก้ไขการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อตกลง
นโยบายและโปรแกรมภายในต่ า งๆ ของเรา
รวมถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาและเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ต่างๆ
เพือ่ การขายสินค้าของเรา

โดยทัว่ ไป คุณจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเหล่านี้กบั เราโดยตรงหรื อโดย

• ดาเนินการเกี่ยวกับคาสั่งซื้ อของคุณ (รวมถึงการ

ผ่ า นทางนายจ้า งของคุ ณ แล้ว แต่ ก รณี (ซึ่ งโดยปกติ คื อ ชื่ อ

จัดส่งใบเสร็ จรับเงิน)
• ดาเนินการเกี่ยวกับการชาระเงินของคุณ
• จัดให้มีการรับประกัน

ตาแหน่งหน้าที่ ที่อยู่ติดต่อทางธุรกิจ ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ คาสั่ง
ซื้อ ข้อมูลการชาระเงิน หนังสื อติดต่อ)
เราใช้ขอ้ มูลเหล่านี้เพื่อดาเนินการตามหน้าที่ในสัญญาที่มีต่อคุณ
หรื อนายจ้างของคุณในฐานะที่คุณหรื อนายจ้างของคุณเป็ นผูซ้ ้ือ
สิ นค้าของเรา

เพือ่ จัดให้ มีการให้ บริการเกี่ยวกับการขาย

โดยทัว่ ไป คุณจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเหล่านี้กบั เราโดยตรงหรื อโดย

• จัดการกับข้อสงสัยและคาขอของคุณ

ผ่านทางนายจ้างของคุณ

• ติดต่อกับคุณ

เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วย

• การบริ หารงานและการแก้ไขปัญหาทัว่ ไป

กฎหมายในการจัดให้มีบริ การเกี่ ยวกับการขายให้กับคุณหรื อ

• บริ หารจัดการความสัมพันธ์

นายจ้างของคุณซึ่ งจะไม่ถูกจากัดโดยผลประโยชน์ สิ ทธิ และ
เสรี ภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุม้ ครองข้อมูลของคุณ

เพื่อการส่ งเสริ มการขายทางธุรกิ จและการบริ ห าร โดยทัว่ ไป ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นข้อมูลที่คุณให้กบั เรา (เช่น ชื่ อ
จั ด การความสั ม พั น ธ์ (เท่ า ที่ ส ามารถท าได้ ตาม และรายละเอียดการติดต่อและโซเชียลมีเดียของคุณ) ข้อมูลที่เรา
จัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามการใช้
กฎหมาย)
• แจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลใหม่ๆ การส่ งเสริ มการ
ขาย และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บริ หารจัดการความสัมพันธ์ของเรา

PMI touchpoints) และข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น
โพสต์บ นโซเชี ย ลมี เ ดี ย สาธารณะ) (เท่ า ที่ สามารถท าได้ตาม
กฎหมาย)

• ทาความเข้าใจความชอบของคุณ (เช่น สิ นค้าหรื อ เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วย
กิ จ กรรมที่ อ าจทาให้ คุณ สนใจหรื อ ที่ อ าจมี การ กฎหมายในการบริ ห ารจัด การความสั ม พัน ธ์ แ ละแจ้ง ให้ คุ ณ
ปรับปรุ งให้ดีข้ นึ ตามความต้องการของคุณ)

ทราบถึงธุรกิจ สิ นค้า และงานกิจกรรมต่างๆ ของเรา ในการใช้
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• บริ หารจั ด การกลยุ ท ธ์ มั ด ใจลู ก ค้ า (Loyalty PMI touchpoints และในการดาเนิ นการตามความต้องการของ
program)

คุ ณ ในลักษณะที่ จ ะไม่ ถู กจ ากัด โดยผลประโยชน์ สิ ท ธิ และ

• เชิ ญ ชวนคุ ณให้ เ ข้าร่ วมและด าเนิ น การส ารวจ เสรี ภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุม้ ครองข้อมูลของคุณ
หรื อแคมเปญการวิจยั ตลาด
• เพื่อการวิจยั ตลาด
• พัฒนากลยุทธ์การตลาด
• บริ หารจัดการแคมเปญด้านการตลาด
• การดาเนิ นการตามความต้องการของคุณ ในการ
ใช้ PMI touchpoints (เช่น ปรับแต่งให้การเข้าใช้
เป็ นแบบที่คุณชอบ ยกตัวอย่างเช่ น การทักทาย
หรื อการแนะนาที่อาจทาให้คุณสนใจ)
เพื่อการส่ งเสริ มการขายทางธุรกิ จและการบริ ห าร โดยทัว่ ไป ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นข้อมูลที่คุณให้กบั เรา (เช่น ชื่ อ
จั ด การความสั ม พั น ธ์ (เท่ า ที่ ส ามารถท าได้ ตาม และรายละเอียดการติ ดต่ อ การจัดการโซเชี ยลมี เดี ยของคุ ณ)
ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้คุกกี้และเทคโนโลยี
กฎหมาย)
• ให้ขอ้ มูลกับคุณเกี่ยวกับบริ ษทั ในเครื อ PMI และ
เพื่ อ การจัด การการส่ ง เสริ ม การขายสิ น ค้า และ
บริ การ ร้ า นค้ า กิ จ กรรม และการควบคุ ม

ที่ ค ล้า ยกัน ) และข้อ มู ล ที่ เ ราได้รั บ จากบุ ค คลภายนอก (เช่ น
โพสต์บ นโซเชี ย ลมี เ ดี ย สาธารณะ) (เท่ า ที่ สามารถท าได้ตาม
กฎหมาย)

ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสู บ และเพื่ อ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วย
เครื่ องมือต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมายในการที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่ งเหล่านี้ ซ่ ึ งจะไม่ถูก
ดังกล่าว

จากัดโดยผลประโยชน์ สิ ทธิ และเสรี ภาพที่คุณมีในการคุม้ ครอง
ข้อมูลของคุณ
ในบางประเทศซึ่ งมีกฎหมายกาหนดไว้ เราจะส่ ง เอกสารเหล่านี้
ให้คุณในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของ
คุณแล้วเท่านั้น

เพือ่ การบริหารจัดการธุรกิจ

โดยทั่วไป เราจะได้รับข้อมูลเหล่านี้ จากคุณโดยตรงหรื อโดย

• การบริ หารจัด การองค์ ก รทั่ว ไปและการเก็ บ

ผ่านทางนายจ้างของคุณ

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจ
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• การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจ้าง (ตั้งแต่การเริ่ ม เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วย
ว่าจ้างไปจนถึงการเลิกสัญญา)

กฎหมายในการดาเนินธุรกิจของเรา ในการจัดการความสัมพันธ์

• การบริ หารจัดการผูเ้ ยี่ยมชมและการเก็บบันทึก ระหว่างเรากับคุณและในการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย
และความมั่ น คงของอาคาร ข้ อ มู ล และระบบเทคโนโลยี
ข้อมูล
• การบริ หารจั ด การและการจั ด กิ จ กรรม การ สารสนเทศของเราซึ่งจะไม่ถูกจากัดโดยผลประโยชน์ สิ ทธิ และ
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต าม เสรี ภาพต่างๆ ที่คุณมีในการจากัดการใช้ขอ้ มูลของคุณ
กฎระเบียบต่างๆ
• การติ ดต่อกันตามความสัม พันธ์ระหว่างเรากับ
คุณหรื อนายจ้างของคุณ รวมถึงการจัดการกับข้อ
สงสัยและคาร้องขอของคุณ
• การพัฒนา การนามาใช้ การดาเนินการ และการ
ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบ อุ ป กรณ์
ข้อมูลและอาคารต่างๆ
• การดาเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลการติดต่อและ
เครื่ องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
• การปฏิบตั ิงานในต่างประเทศและการเดินทาง
• จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย
• ดู แ ลด้า นการรั ก ษาความปลอดภัย และความ
ปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อ
บริ การ ผูเ้ ยี่ ย มชมของบริ ษทั ในเครื อ PMI และ
ทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น
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เพื่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย และการตรวจสอบ ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จะถู ก จัด เก็ บ โดยอัต โนมั ติ ผ่ า นทางวิ ธี ก ารที่
ระบบต่ างๆ
• การยื น ยัน ตั ว ตนและการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง
รวมถึงการจัดเก็บบันทึกข้อมูล หากมี

หลากหลาย เช่ น การติ ดตามระบบและอุปกรณ์ โดยอัตโนมัติ
และกล้อ งวงจรปิ ด CCTV ที่ บัน ทึ กภาพและเสี ยง ณ สถานที่
ต่างๆ ของเรา

• การตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ อินเตอร์ เน็ตและ เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วย
อีเมลต่างๆ ของ PMI ที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึง กฎหมายเพื่อให้แน่ ใจว่ามี การเก็บรั กษาความลับ ความมั่นคง
• การตรวจสอบการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ของ PMI และการรักษาความปลอดภัยสาหรับโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล
การจัดส่ งสิ นค้าให้กับบริ ษทั ในเครื อ PMI และ และสถานที่ต่างๆ ของเราทั้งทางกายภาพและทางดิจิตลั ซึ่ งจะ
การดาเนิ นการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ไม่ถูกจากัดโดยผลประโยชน์ สิ ทธิ และเสรี ภาพต่างๆ ที่คุณมีใน
การคุม้ ครองข้อมูลของคุณ
ณ สถานที่ต่างๆ ของเรา
• การท าให้ คุ ณ สามารถใช้ ง านระบบของ PMI
ซอฟต์แวร์ที่ PMI จัดให้ (รวมถึงอินเตอร์เน็ตและ
อี เ มล) อุ ป กรณ์ ข อง PMI และข้อ มู ล ของ PMI
และการบริ ห ารจัด การการด าเนิ นการดัง กล่าว
การติ ด ตามตรวจสอบการใช้ ง านสิ่ งต่ า งๆ
เหล่ า นั้น รวมถึ ง เพื่ อ ท าให้แ น่ ใจว่ า มี ก ารใช้สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ อินเตอร์ เน็ต
และอีเมล รวมถึ งการจัดการข้อมูลบริ ษทั อย่าง
เหมาะสม (เช่ น เพื่ อ ประเมิ น ว่ า มี ก ารละเมิ ด
นโยบายของบริ ษทั เกี่ ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
บริ ษัท หรื อ ไม่ (ไม่ ว่ า โดยจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อ))
เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยทัว่ ไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นข้อมูลที่คุณให้กบั เรา (โดยปกติ
ทั้งหมดที่ระบุข้างต้ น
• บริ หารจัดการบัญชีของคุณ
• ทาให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoints ได้ (เช่ น

คือชื่ อและรหัสผ่าน (หรื อสิ่ งอื่นใดที่เหมือนกัน)) และข้อมูลที่
เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับอุปกรณ์ ของคุ ณ
คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามที่คล้ายกันต่างๆ)

ท าให้ คุ ณ ยัง คงสามารถอยู่ ใ นระบบในส่ ว นที่
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สงวนไว้สาหรับผูใ้ ช้ที่ได้รับ อนุ ญาตเท่านั้น การ เราใช้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเพื่ อ สนั บ สนุ นการใช้ ข้ อ มู ล ตาม
จัดการภาษาที่ คุณ เลื อกใช้ และใช้ระบบตะกร้า วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น หากเราบริ หารจัดการบัญชีของคุณเพื่อ
สิ นค้า)

สนับ สนุ น การซื้ อ หรื อ จัด ให้ มี บ ริ ก ารหลัง การขาย เราจะใช้

• ติดต่อกับคุณ

ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในสัญญาของเราที่มีต่อคุณใน

• ดาเนินการตามความต้องการของคุณ

ฐานะที่ คุณเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าของเรา หากเราบริ หารจัดการบัญชี

• การบริ หารและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ของคุณเพื่อนาเสนอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับ สิ นค้าของเราให้กับ
คุณ เราจะดาเนินการสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจ เป็ นต้น โดย
เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วย
กฎหมายในการที่จะทาการตลาดสิ นค้าต่างๆ ของเราซึ่งจะไม่ถูก
จากัดโดยผลประโยชน์ สิ ทธิ และเสรี ภาพต่างๆ ที่คุณมีในการ
คุม้ ครองข้อมูลของคุณ เป็ นต้น

การวิเคราะห์ และปรับปรุงธุรกิจให้ ดีขึ้น

โดยทัว่ ไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นข้อมูลที่คุณให้กบั เรา ข้อมูลที่เรา

• เพื่อให้เราหรื อหุ้นส่ วนทางธุรกิจของเราสามารถ

จัดเก็บโดยอัตโนมัติและข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก

แจ้ง ให้ คุณทราบถึ ง โอกาสในการเข้ามามี ส่วน
ร่ วมกับการส่งเสริ มการขายสิ นค้าของ PMI
• เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุ งธุรกิจให้ดีข้ นึ (ซึ่ ง
รวมถึ งสิ นค้า ระบบ การดาเนิ นการ สานักงาน
ของ PMI ร้ า นค้ า ที่ ข ายสิ นค้ า ของ PMI การ
ฝึ กอบรม กิจกรรมต่างๆ digital PMI touchpoints
อุปกรณ์และข้อมูลที่เรา (หรื อบริ ษทั ในเครื อของ
เรา) จัดหาให้กบั คุณหรื อนายจ้างของคุณ)

(เท่าที่สามารถทาได้ตามกฎหมาย)
เราใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วย
กฎหมายในการวิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
สิ น ค้า ระบบ การด าเนิ น การ สานักงานของเรา ร้ านค้า การ
ฝึ กอบรม กิ จกรรมต่างๆ PMI touchpoints รวมถึ งอุปกรณ์และ
ข้อมูลที่เราจัดให้ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเชิญชวนให้บุคคลอื่นๆ เข้า
มามี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม การขายสิ นค้าของ PMI ที่ ไม่ถูก
จากัดโดยผลประโยชน์ สิ ทธิ และเสรี ภาพต่างๆ ที่คุณมีในการ
คุม้ ครองข้อมูลของคุณ

เพื่ อ ท าความเข้ า ใจความเห็ น ทรรศนะ และการ โดยทัว่ ไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูล
ตัดสินใจของคุณ

ที่เป็ นบุคคลภายนอกซึ่ งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เช่น จาก
เว็บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท ข้อ มู ล ที่ ค้น หาได้ท างอิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ
แพลตฟอร์ มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn) เฟซบุ๊ก
(Facebook) และทวิ ต เตอร์ (Twitter) หรื อที่ เ ราได้ รั บ ได้ รั บ
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วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมายสาหรับการประมวลผล
โดยตรงจากคุณ เช่น ความเห็นของคุณที่คุญแบ่งปั นกับเราใน
ลักษณะที่เป็ นความเห็นสาธารณะ
เราใช้ข้อมูล ดังกล่าวเนื่ องจากเรามี เป้ าหมายทางธุ รกิ จที่ ชอบ
ด้วยกฎหมายในการติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นความเห็น
และการตัดสิ นใจของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง และไตร่ ตรองโดยละเอี ยด
เกี่ยวกับลักษณะที่ความเห็นและการตัดสิ นใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ PMI และอุตสาหกรรมของ PMI ซึ่ง
จะไม่ถูกจากัดโดยผลประโยชน์ สิ ทธิ และเสรี ภาพต่างๆ ที่คุณมี
ในการคุม้ ครองข้อมูลของคุณ

หากเราไม่ได้ใช้ขอ้ มูล ของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใดดังกล่าวข้างต้น หรื อในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขอ
ความยินยอม เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะประมวลผลข้อมูล (ซึ่ งกรณี เหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจาก
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)
ในบางกรณี เราอาจจะใช้ขอ้ มูลของคุณในลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่ งหากเป็ นเช่นนั้น เราจะจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับ
ความเป็ นส่ วนตัวเพิ่มเติ มเพื่ออธิ บายการใช้ขอ้ มูลในลักษณะดังกล่าว คุณควรอ่านประกาศเพิ่มเติม ที่ เกี่ ยวข้องร่ วมกับ
ประกาศฉบับนี้

เราจะแบ่ งปันข้ อมูลของคุณให้ กบั ใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ ใด?
เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กบั
• บริ ษทั ในเครื อ PMI
• บุคคลภายนอกที่จดั หาสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่บริ ษทั ในเครื อ PMI หรื อแก่คุณ (เช่น ที่ปรึ กษามืออาชี พ ผูใ้ ห้บริ การ
ด้านการชาระเงิน ผูใ้ ห้บริ การจัดส่งสิ นค้า ผูส้ อบบัญชี และผูใ้ ห้บริ การข้อมูล)
• หุ้นส่ วนทางธุรกิจหรื อผูโ้ ฆษณาของบริ ษทั ในเครื อ PMI ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง (ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ นค้าของเรา หรื อสอดคล้องกับรู ปแบบและภาพลักษณ์ของบริ ษทั ในเครื อ PMI) เพื่อให้หุ้นส่ วนทางธุรกิจหรื อผู ้
โฆษณาสามารถติดต่อคุณพร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมการค้า (trade programs) สื่ อการเรี ยนรู ้ และการฝึ กอบรม
ต่างๆ ที่พวกเขาคิดว่าอาจทาให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได้ และ
• บุคคลภายนอกอื่นใด ตามที่ กาหนดหรื อตามที่สามารถทาได้ตามกฎหมาย (เช่น หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และที่ปรึ กษามืออาชีพ)
เราจะแบ่งปั นข้อมูลของคุณให้กบั บุค คลอื่นเพียงเท่าที่เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับ ดังนั้น ในกรณี ที่มีกฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะขอความยินยอมดังกล่าวก่อน
ข้อมูลเพิม่ เติม
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การแบ่งปันข้ อมูลให้ กับบริษัทในเครือ PMI
• จะมี ก ารแบ่ ง ปั นข้ อ มู ล ของคุ ณ ให้ กั บ Philip Morris Products S.A. (ซึ่ งตั้ งอยู่ ใ นเมื อ งเนอชาแตล ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บริ ษทั ในเครื อ PMI นอกจากนี้ อาจจะมีการ
แบ่งปั นข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (ซึ่ งตั้งอยู่ในเมื องโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์) ในฐานะเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีแก่ บริ ษทั ในเครื อ PMI โดย Philip Morris International
Products S.A. และ Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (เท่าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้) จะดาเนิ นการ
ประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท้งั หมดที่ระบุในประกาศฉบับนี้
• หากเราดาเนินการจัดเตรี ยมการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (เช่น กรณี ที่คุณจะเข้าเยี่ยมชมบริ ษทั ในเครื อ PMI
บริ ษทั อื่น) อาจจะมี การแบ่งปั นข้อมูลของคุณให้กับบริ ษทั ในเครื อ PMI ที่ เป็ นศูนย์กลางการดาเนิ นงานในระดับ
ภู มิ ภาคของเรา (ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ในเครื อ PMI นั้น ไม่ ไ ด้เ ป็ นผูร้ วบรวมข้อ มู ล ไว้ต้ ัง แต่ แ รก) เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ท้งั หมดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ รวมถึง บริ ษทั ในเครื อ PMI ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการดาเนินงานในระดับ
ภูมิภาคให้กบั บริ ษทั ในเครื อ PMI ที่คุณกาลังจะเดินทางไป บริ ษทั ในเครื อ PMI ที่คุณกาลังจะเดินทางไป และบริ ษทั ใน
เครื อ PMI ที่รับผิดชอบจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสาหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
• อาจจะมีการแบ่งปั นข้อมูลของคุณให้กบั บริ ษทั ในเครื อ PMI อื่นใดที่คุณติดต่อหรื อทาธุ รกิจด้วย (เช่น หากคุณขาย
สิ นค้าหรื อบริ การให้แก่บริ ษทั ในเครื อ PMI อื่นใดหรื อเดินทางไปยังสานักงานของ PMI อื่นใดในช่วงเวลาที่คุณมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ในเครื อ PMI)
คุณสามารถดูรายละเอียดของบริ ษทั ในเครื อ PMI และประเทศที่บริ ษทั นั้นตั้งอยูไ่ ด้ ที่นี่
รายละเอียดเพิม่ เติมเฉพาะบางประเทศ
เราต้องการให้คุณทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมบางประการสาหรับประเทศที่คุณอยู่
หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปนุ่ โปรดดูข้อมูลเพิม่ เติม...
หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าเราจะแบ่งปั นข้อมูลของคุณกับบริ ษทั ในเครื อ PMI อื่น บนฐานของ “การใช้
ร่ วมกัน” ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุใน
ประกาศฉบับนี้ ในกรณี ที่เราดาเนิ นการดังกล่าว Philip Morris Japan Limited (PMJ) จะยังคงเป็ นผูจ้ ดั การกับข้อมูลส่ วน
บุคคลของคุณด้วยความระมัดระวัง และเราจะกาหนดให้ บริ ษทั ในเครื อ PMI อื่นใดที่เราแบ่งปั นข้อมูลให้มีการดาเนินการ
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ หากว่าบริ ษทั ในเครื อ PMI ดังกล่าวไม่ได้ต้งั อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เราจะดาเนินการต่างๆ ตามสมควร
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งปันข้ อมูลให้ กับบุคคลภายนอก
• เราอาจจะแบ่งปั นข้อมูลของคุณให้กบั บุคคลภายนอกที่จดั หาสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่บริ ษทั ในเครื อ PMI หรื อแก่คุณ
เท่ าที่ จ ะสามารถกระทาได้ตามกฎหมายที่ ใช้บัง คับ (เช่ น นายจ้างของคุณ ที่ ป รึ กษา ผูใ้ ห้ บ ริ การการชาระเงิ น ผู ้
ให้บริ การจัดส่งสิ นค้า ผูข้ ายปลีก ผูใ้ ห้คาแนะนาเกี่ยวกับสิ นค้า ผูใ้ ห้บริ การข้อมูลและผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบอายุ)
• เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กบั หุ้นส่ วนทางธุรกิจหรื อผูโ้ ฆษณาของบริ ษทั ในเครื อ PMI ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก
ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง เท่าที่จะสามารถกระทาได้ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ (ซึ่ งสอดคล้องกับสิ่ งที่คุณ
อาจจะนามาเชื่อมโยงกับสิ นค้าของเรา ตัวอย่างเช่น ด้วยภาพลักษณ์ รู ปแบบ หรื อหน้าที่ที่มีลกั ษณะคล้ายกันหรื อ ใช้
ร่ วมกัน) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถติดต่อคุณเพื่อนาเสนอสิ นค้า บริ การและการส่ งเสริ มการขายที่พวกเขาคิดว่า
อาจทาให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได้
• เราอาจจะแบ่งปั นข้อมูลของคุณให้กบั บุคคลภายนอกอื่นใด ตามที่ กาหนดหรื อตามที่สามารถทาได้ตามกฎหมาย เช่น
หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล เพื่อตอบรับคาร้องขอจากเจ้าหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย
หรื อเจ้าหน้าที่รัฐอื่นใด เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นหรื อเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิด
อันตรายต่อร่ างกาย หรื อความสู ญเสี ยทางการเงินหรื อที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสื บสวนสอบสวนกิจกรรมที่ตอ้ ง
สงสัยว่าผิดกฎหมายหรื อที่ผิดกฎหมาย รวมถึงในการปรับโครงสร้างองค์กร
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•

หากเราดาเนินการจัดเตรี ยมการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (เช่น กรณี ที่คุณจะเข้าเยี่ยมชมบริ ษทั ในเครื อ PMI
บริ ษทั อื่น) อาจจะมีการแบ่งปั นข้อมูลของคุณให้กบั บุคคลภายนอกที่เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมการเดินทาง ให้บริ การด้านการ
ขนส่งหรื อให้บริ การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว ผูใ้ ห้บริ การจองเที่ยวการเดินทางออนไลน์
ตัวแทนจาหน่ ายตัว๋ สายการบิน บริ ษทั ให้บริ การรถเช่า ผูใ้ ห้บริ การรถไฟและโรงแรม บุคคลภายนอกเหล่านี้จะใช้
ข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ของตน (เช่น เพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ในการให้บริ การการเดินทางหรื อที่พกั แก่คุณ) และ
คุณควรจะตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลของคุณ

ข้ อมูลของคุณอาจจะถูกส่ งไปยังที่ใด?
บริ ษทั ในเครื อ PMI จะถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กนั ทัว่ โลก เช่นเดียวกันกับบรรษัทข้ามชาติอื่น ดังนั้น ข้อมูลของคุณอาจจะถูก
ถ่ายโอนไปทัว่ โลก (เช่น หากคุณอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายนอกเขต EEA
ได้ หากคุณอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายนอกประเทศออสเตรเลียได้)
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อมีการใช้ขอ้ มูลตามที่ ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายในหรื อภายนอกประเทศหรื อ
อาณาเขตที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ รวมถึงไปยังประเทศหรื ออาณาเขตที่อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลที่เท่า
เทียมกัน
บริ ษทั ในเครื อ PMI ซึ่ งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรื อ EEA จะถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บริ ษทั ในเครื อ PMI และผู ้
ให้บริ การของบริ ษทั ในเครื อ PMI ดังกล่าว ที่อยู่นอก EEA ก็ได้ เช่น เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทัว่ โลก
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ใดก็ตาม การถ่ายโอนจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
•
•
•

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ European Commission adequacy decision
อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองที่เหมาะสม เช่น ตามสัญญาต้ นแบบของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU Model Contracts) หรื อ
กฎเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (binding corporate rules) หรื อ
เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ในสัญญาระหว่างเรากับคุณ (หรื อการดาเนินการตามคามัน่ ก่อนการทาสัญญา
ตามค าขอของคุ ณ) หรื อ เพื่ อ การท าสั ญ ญาหรื อ การปฏิ บัติ ห น้าที่ ต ามสั ญ ญาระหว่ างเรากับ บุ ค คลภายนอกเพื่ อ
ผลประโยชน์ของคุณ เช่น การจัดเตรี ยมการเดินทาง

ไม่ว่ากรณี จะเป็ นเช่นไร จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสาหรับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับในประเทศหรื ออาณาเขตที่เกี่ยวข้อง
ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารของเราตั้ง อยู่ ใ นหลายประเทศทั่ว โลก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน EEA ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศแคนาดา ประเทศอินเดีย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย

เราจะคุ้มครองข้ อมูลของคุณอย่ างไร?
เราจะดาเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรามีอยู่
จากการถูกเปิ ดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรื อการทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณี ที่เหมาะสม เราจะใช้วิธีการเข้ารหัส
ข้อ มู ล และเทคโนโลยีอื่ นใดที่ สามารถช่ วยคุ้มครองข้อ มูล ที่ คุณให้ม าได้ เรากาหนดให้ผูใ้ ห้บริ การของเราปฏิ บัติตาม
ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่ งครัดด้วยเช่นกัน
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ข้ อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ นานเท่ าใด?
เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นในการดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ข องการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาที่กาหนดอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลได้ นอกจากนี้ ในบางกรณี เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่
จะต้องเก็บข้อมูลไว้ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีและการบัญชี เป็ นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยปกติแล้ว เราจะเก็บข้อมูลไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้
ลักษณะ

คาอธิบาย/หลักเกณฑ์ ในการเก็บข้อมูล

• บันทึกฐานข้อมูล

หากคุ ณเป็ นบุคคลที่ ให้บริ การกับเรา (ไม่ ว่าจะโดยตรงหรื อ เพื่ อนายจ้างของคุณ)
ข้อมูลส่ วนตัวของคุณส่ วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กบั
คุณ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คุณยังคงให้บริ การ ซื้ อสิ นค้า ใช้ digital touchpoints หรื อมี
การตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวด้านการตลาด
บางประเภทของคุณ เช่น ประวัติการซื้อสิ นค้าของคุณ โดยหลักจะล้าสมัยเมื่อพ้นช่วง
ระยะเวลาหนึ่ งไป ดังนั้น เราก็จะลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยอัตโนมัติ หลังจากพ้น
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

• บันทึกทางธุรกิจและการ
ชาระเงิน

เราจะเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ การขาย การซื้ อ การชาระเงินที่เกิดขึ้นและ
ได้รั บ การชาระแล้ว รวมถึ ง เอกสารประกอบต่ างๆ (เช่ น สั ญ ญาและอี เ มล) ตาม
ข้อ ก าหนดของบริ ษ ัท และข้อ ก าหนดด้า นภาษี ซึ่ งโดยปกติ แ ล้ว จะเก็ บ ไว้ 11 ปี
นอกจากนี้ เราจะเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจสอบที่ได้ดาเนินการกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อ
บริ การตราบเท่าที่เราจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมายหรื อตามกฎระเบียบ
ต่างๆ

• บันทึกผูเ้ ข้าเยี่ยมชม

หากคุณเข้าเยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบันทึกผูเ้ ข้าเยี่ยมชมไว้ ซึ่งโดยปกติแล้ว
จะเก็บไว้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

• กล้องวงจรปิ ด CCTV

หากคุณเข้าเยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิ ด CCTV
ซึ่ งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้เพียงไม่กี่วนั เท่านั้น หรื อไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กบั
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการเก็บบันทึกนั้นๆ

• การซื้อและการรับประกัน
สิ นค้า

เมื่อคุณซื้ อสิ้ นค้าไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดการซื้ อสิ นค้านี้ไว้ ตราบเท่าที่
จาเป็ นสาหรับการขายสิ นค้า และเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ใดๆ ตามกฎหมาย (เช่น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูลทางภาษีและการบัญชี ) หากคุณได้ลงทะเบียน
การรั บ ประกัน สาหรั บ สิ น ค้าของ PMI ไว้ เราจะเก็บ รั กษาข้อ มู ล รายละเอี ย ดการ
รับประกันนี้ไว้ตราบเท่าที่มีการรับประกันสิ นค้าดังกล่าว
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ลักษณะ

คาอธิบาย/หลักเกณฑ์ ในการเก็บข้อมูล

• การบริ การลูกค้า

เมื่อคุณติดต่อศูนย์บริ การลูกค้า เราจะเก็บบันทึกรายละเอียดคาถามของคุณ และเก็บ
รั กษาข้อมูลนั้นไว้ในขณะที่ ขอ้ มูลนั้นยังคงมี ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของเรา
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ตามการรับประกัน บันทึกอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การลู กค้า (เช่น การบันทึกเสี ยงทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณขอให้เราช่วยติดต่อไปยังร้านค้าปลีก) อาจจะมีความสาคัญจนกว่าจะมีการบันทึกที่
ถาวรมากขึ้น และจะถูกเก็บรักษาไว้เพียงชัว่ คราวเท่านั้น

• บันทึกการตรวจสอบระบบ บันทึกการตรวจสอบระบบจะเก็บรักษาไว้เป็ นระยะเวลา 18 เดือน
• การวิเคราะห์ธุรกิจ

โดยปกติแล้ว ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจจะถูกเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ใช้ PMI touchpoints และไม่นานหลังจากนั้นก็จะถูกทาให้เป็ นนิรนามหรื อเป็ นข้อมูล
รวม

คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้ าง?
คุณอาจจะมีสิทธิบางประการหรื อทั้งหมดในข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ ดังต่อไปนี้
• สิ ทธิที่จะขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล
• สิ ทธิที่จะขอให้เราแก้ไข อัปเดต หรื อลบข้อมูล
• สิ ทธิในการจากัดการใช้ขอ้ มูลในบางสถานการณ์
• สิ ทธิในการคัดค้านเราในการใช้ขอ้ มูลในบางสถานการณ์
• สิ ทธิในการถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ขอ้ มูล
• สิ ทธิในการโอนย้ายข้อมูลในบางสถานการณ์
• สิ ทธิในการเลือกที่จะไม่ให้เราใช้ขอ้ มูลเพื่อการตลาดแบบตรง และ
• สิ ทธิในการร้องเรี ยนต่อหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศของคุณ (หากมี)
เรามีวิธีง่ายๆ ให้กบั คุณในการใช้สิทธิ ดงั กล่าว เช่น ลิงก์สาหรับ “การยกเลิกการเป็ นสมาชิก” หรื อให้ที่อยู่ติดต่อกับคุณใน
ข้อความที่ คุณได้รับ หรื อโดยการใช้ช่องทางการติ ดต่อในหัวข้อ “หากคุณมี คาถามหรื อข้อสงสัย ควรติ ดต่อใคร” ท้าย
ประกาศฉบับนี้
แอพพลิเคชัน่ บนมือถือบางอย่างที่เรานาเสนออาจจะส่ งข้อความแจ้งเตือนให้คุณ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อ
บริ การใหม่ คุณสามารถปิ ดการใช้ขอ้ ความแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ผา่ นทางการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณหรื อบนแอพพลิเคชัน่
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ ทธิ ที่คุณมีจะขึ้นอยู่กบั กฎหมายในประเทศของคุณ หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณจะมีสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
ด้านล่างนี้ หากคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ (โปรดดูในหัวข้อ “หากคุณมีคาถามหรื อ
ข้อสงสัย ควรติดต่อใคร” ท้ายประกาศฉบับนี้)
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สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรา รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจากัดทางกฎหมายบางประการต่ อสิ ทธิ
มีอยู่
ด้ านล่างทั้งหมด)
• สิ ทธิที่จะขอให้เราให้สิทธิ
คุณในการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อเป็ นการยืนยันดังนี้
• ไม่ว่าเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณหรื อไม่ก็ตาม
• ชื่อของเราและรายละเอียดสาหรับการติดต่อของเรา
• วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
• ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ประเภทของบุคคลที่เราจะแบ่งปั นข้อมูลให้ และบุคคลอื่นที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจ
ยุ โ รปและไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ าก European Commission adequacy decision
ภายใต้มาตรการที่เหมาะสมในการคุม้ ครองข้อมูล
• แหล่งที่มาของข้อมูล (หากมี) เมื่อเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ
• การตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ลกั ษณะของบุคคล ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรื อมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
คุณในลักษณะที่ คล้ายกัน และข้อมูล ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ ง ความสาคัญและผลที่
ตามมาจากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (เท่าที่เราจะดาเนินการซึ่ งเราจะแจ้งให้
คุณทราบ) และ
• หลักเกณฑ์ในการกาหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้
เมื่ อได้รับคาขอจากคุณ เราจะให้สาเนาข้อมูลของคุณตามที่ เราใช้ (โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่าจะไม่เป็ นการกระทบสิ ทธิและเสรี ภาพของผูอ้ ื่น)

• สิ ทธิที่จะขอให้เราแก้ไข
หรื ออัปเดตข้อมูล

คุณจะใช้สิทธิน้ ีได้หากข้อมูลที่เรามีอยูน่ ้ นั ไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์

• สิ ทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูล คุณจะใช้สิทธิน้ ีได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
• ข้อมูลที่เรามีอยู่ไม่มีความจาเป็ นต้องมีเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้
ข้อมูลอีกต่อไป
• เราใช้ขอ้ มูลโดยได้รับความยินยอมจากคุณและคุณได้ถอนความยินยอมของคุณที่
ให้เราใช้ขอ้ มูลนั้น (ในกรณี น้ ี เราจะบันทึกไว้ว่าจะไม่ติดต่อคุณอีก เว้นแต่คุณ
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สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรา รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจากัดทางกฎหมายบางประการต่ อสิ ทธิ
มีอยู่
ด้ านล่างทั้งหมด)
จะแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการให้เราลบข้อมูลทั้งหมดของคุณซึ่ งเราจะเคารพ
ความต้องการของคุณ)
• เราใช้ขอ้ มูลโดยชอบด้วยกฎหมายและเมื่อเราพบว่า ไม่มีความจาเป็ นในการใช้
ข้อมูลนั้นอีกต่อไป หลังจากที่คุณคัดค้าน
• เป็ นข้อมูลที่ได้รับหรื อใช้อย่างผิดกฎหมาย หรื อ
• เป็ นการปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย
• สิ ทธิในการขอให้เราจากัด
การประมวผลข้อมูล

คุณจะใช้สิทธิน้ ีได้ชวั่ คราวขณะที่เราตรวจสอบกรณี ของคุณอยู่ เมื่อคุณ
• โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลที่เราใช้ หรื อ
• ได้คดั ค้านการที่เราใช้ขอ้ มูลโดยชอบด้วยกฎหมาย
(หากคุณใช้สิทธิ ในกรณี น้ ี เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะใช้ขอ้ มูลอีกครั้ง)
คุณจะใช้สิทธิน้ ีได้เช่นกัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
• เราใช้ขอ้ มูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณคัดค้านการลบข้อมูล หรื อ
• เราไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลอีกต่อไป แต่คุณต้องการมีไว้เพื่อการฟ้องร้องดาเนินคดี

• สิ ทธิในการคัดค้านเราใน
การประมวลผลข้อมูล

คุณมีสิทธิ 2 ประการในกรณี ดงั ต่อไปนี้

• สิ ทธิในการถอนความ
ยินยอมของคุณที่ให้เราใช้
ข้อมูล

คุณจะใช้สิทธิน้ ีได้ หากการที่เราใช้ขอ้ มูลของคุณได้น้ นั เกิดขึ้นโดยอาศัยความยินยอม
กรณี เหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

• หากเราใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อการตลาดแบบตรง คุณสามารถ “เลือกไม่ให้เราใช้
ข้อมูล” ได้ (โดยไม่ตอ้ งมีเหตุผลประกอบ) และเราจะดาเนินการตามคาขอของคุณ
และ
• หากเราใช้ ข้ อ มู ล ของคุ ณ โดยชอบด้ ว ยกฎหมายเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ใด
นอกเหนื อจากการตลาดแบบตรง คุณสามารถคัดค้านเราในการใช้ข้อมู ล เพื่ อ
วัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ โดยให้คาอธิ บายถึ งสถานการณ์ ของคุ ณ และเราจะ
พิจารณาคาคัดค้านของคุณ
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สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรา รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจากัดทางกฎหมายบางประการต่ อสิ ทธิ
มีอยู่
ด้ านล่างทั้งหมด)
• สิ ทธิในการโอนย้ายข้อมูล

หากว่า
•
•

คุณได้ให้ขอ้ มูลแก่เรา และ
เราใช้ขอ้ มูลนั้น โดยวิธีการอัตโนมัติ และโดยอาศัยความยินยอมของคุณ หรื อ
โดยการที่เราปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาให้กบั คุณ

เมื่อนั้น คุณจะมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลกลับคืนไปจากเราในรู ปแบบที่ใช้กนั ทัว่ ไป และ
สิ ทธิ ที่จะขอให้เราโอนย้ายข้อมูลไปให้บุคคลอื่นหากเป็ นไปได้ในทางเทคนิคในการ
ดาเนินการดังกล่าว
• สิ ทธิในการร้องเรี ยนต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแลใน
ประเทศของคุณ

ประเทศที่อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจยุโรปแต่ละประเทศจะต้องจัดให้มีหน่วยงานของรัฐอย่าง
น้อยหนึ่งหน่วยงานเพื่อกากับดูแลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์น้ ี
คุณสามารถหารายละเอียดสาหรับการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้ที่นี่
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
สาหรับประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศของคุณ

รายละเอียดเพิม่ เติมเฉพาะบางประเทศ
คุณอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมบางประการตามประเทศที่คุณอยู่
ข้อมูลเพิม่ เติม หากคุณอยูใ่ นประเทศฝรั่งเศส
• หากคุ ณ อยู่ใ นประเทศฝรั่ ง เศส คุ ณ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะออกค าสั่ ง เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ของคุ ณ ที่ เ รามี อ ยู่ใ นกรณี ที่ คุ ณ เสี ย ชี วิ ต
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีกรณี ดงั กล่าว เราควรเก็บข้อมูลหรื อลบข้อมูลออกไปหรื อไม่ และบุคคลอื่นควรจะมีสิทธิ
เห็นข้อมูลนั้นหรื อไม่) คุณอาจจะ
(ก) ออกคาสั่งทัว่ ไปให้แก่ผใู ้ ห้บริ การดิจิตลั ที่จดทะเบียนไว้กบั หน่วยงานกากับดูแลการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของฝรั่งเศส (หรื อที่เรี ยกว่า “CNIL”) (คาสั่งเหล่านี้จะใช้บงั คับกับการใช้ขอ้ มูลของคุณทุกรู ปแบบ) หรื อ
(ข) ออกคาสัง่ โดยเฉพาะที่ใช้บงั คับโดยเฉพาะแก่เราในการใช้ขอ้ มูลของคุณ
คาสั่งของคุณอาจจะเป็ นการให้เราโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอก (แต่หากข้อมูลนั้นมีขอ้ มูลของผูอ้ ื่นอยู่
ด้วย เราก็มีหน้าที่เคารพสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน ซึ่ งหมายความว่า เราจะไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
คาสั่งที่คุณให้ไว้ได้) คุณอาจจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้มารับผิดชอบดูแลเพื่อให้แน่ ใจว่าคาสั่งของคุณได้รับการ
ปฏิบตั ิตาม หากคุณไม่ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกไว้ ผูส้ ื บมรดกของคุณจะสามารถใช้สิทธิ ของคุณในการจัดการกับ
ข้อมูลของคุณหลังจากที่คุณเสี ยชีวิตแล้วได้ (เว้นแต่คุณจะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่นใด)
(1)
(2)

เพื่อการบริ หารจัดการทรัพย์มรดกของคุณ (ในกรณี ดงั กล่าว ผูส้ ื บมรดกของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ
ได้เพื่อการพิสูจน์และรับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการทรัพย์มรดกของคุณ รวมถึงสิ นค้าหรื อข้อมูล
ดิจิตลั ใดๆ ที่ถือว่าเป็ นความทรงจาของครอบครัวซึ่งสามารถโอนย้ายไปยังผูส้ ื บมรดกของคุณได้) และ
เพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาที่ใช้ขอ้ มูลของคุณได้รับทราบเกี่ยวกับการเสี ยชีวิตของคุณแล้ว (เช่น การปิ ดบัญชี และ
การจากัดการใช้หรื อการอัปเดตข้อมูลของคุณ)
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คุณอาจจะแก้ไขหรื อยกเลิกคาสั่งของคุณเมื่อใดก็ได้ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของ
คุณในกรณี ที่คุณเสี ยชีวิต โปรดดูมาตรา 40-1 ตามกฎหมาย 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 เมื่อคุณเสี ยชีวิตแล้ว
คุณจะหยุดใช้บัญชี ของคุณไปโดยปริ ยายและเราก็จะลบข้อมูลของคุณตามนโยบายการเก็บรั กษาข้อมูลของเรา
(สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ “ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด”)
ข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
• หากคุณอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลดังต่อไปนี้อาจเกี่ยวข้องกับคุณ
(ก) หากคุณไม่ได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับเรา เราอาจจะไม่สามารถให้ขอ้ มูล สิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ (ถ้ามี) กับคุณ
ตามที่คุณร้องขอ หรื อริ เริ่ มหรื อบริ หารจัดการกับความสัมพันธ์ทางการค้าหรื อทางธุรกิจกับคุณ (หรื อนายจ้าง
ของคุณ) ได้ และ
(ข) นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเรา (สามารถตรวจสอบรายละเอี ย ดได้ที่ https://www.pmiprivacy.com/enau/privacy-policy) ได้อธิ บาย (1) วิธีที่คุณอาจเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ (2) วิธีที่คุณ
สามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับการที่เราจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ และ (3) วิธีที่เราจะจัดการกับเรื่ องร้องเรี ยน
ใดๆ

หากคุณมีคาถามหรื อข้อสงสั ย ควรติดต่อใคร?
หากคุณมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อต้องการใช้สิทธิ ใดๆ ของคุณ คุณสามารถหารายละเอียดการติดต่อบริ ษทั ในเครื อ PMI ที่
เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (หากมี) ได้ ที่นี่ นอกจากนี้ คุณจะได้รับรายละเอียดการติดต่อเมื่อบริ ษทั
ในเครื อ PMI มีการติดต่อสื่ อสารใดๆ กับคุณ
หากประเทศของคุณมีหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อหน่วยงานนั้นได้เมื่อมีคาถาม ข้อสงสัยหรื อข้อ
กังวลใดๆ นอกจากนี้ หากบริ ษทั ในเครื อ PMI ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรื อข้อกังวลของคุณได้ คุณก็มีสิทธิ ที่จะ
ขอให้มีการพิจารณาคดีต่อศาลในประเทศได้

การเปลีย่ นแปลงประกาศฉบับนี้
เราอาจจะอัปเดตประกาศฉบับนี้ (และประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัว) เป็ นครั้งคราว และในกรณี ที่มี
กฎหมายกาหนดไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดไว้ เราก็จะขอ
ความยินยอมของคุณสาหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
แก้ไขล่าสุ ดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คุณสามารถหาประกาศฉบับก่อนๆ ได้ ที่นี่

PMI Business Partner and Other Stakeholder Privacy Notice (ENG-TH) (22 June 2021)

last revised: 1 June 2021

