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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 Method of collection and legal basis for Processing 

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 

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 Method of collection and legal basis for Processing 

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 

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. 

Sell our products 

• fulfil your orders (including sending receipts) 

• process your payments 

• provide warranty services 

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. 

Provide sales-related services 

• deal with your inquiries and requests 

• correspond with you 

• general administration and troubleshooting 

• relationship management 

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. 

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 

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. 



 

PMI Business Partner and Other Stakeholder Privacy Notice (ENG-TH) (22 June 2021) last revised: 1 June 2021 

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 

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. 

Security and systems monitoring 

• authentication and access controls and logs, 

where applicable 

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 

• monitoring of access to PMI premises, 

deliveries to PMI affiliates, and security-

related 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 

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. 

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 

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. 

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 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 Method of collection and legal basis for Processing 

Understanding your views, opinions, and 

decisions 

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. 

https://www.pmiprivacy.com/en/consumer/affiliates
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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 

we hold 

Further detail (note: certain legal limits to all these rights apply) 

• to request us to give you 

access to it 

This is confirmation of: 

• whether or not we process information about you; 

• 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 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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Right in respect of the 

information about you that 

we hold 

Further detail (note: certain legal limits to all these rights apply) 

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. 

• to request us to erase it 

This applies if: 

• the information we hold is no longer necessary in relation to the purposes 

for which we use 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. 

• to request us to restrict 

our processing of it 

This right applies, temporarily while we look into your case, if you: 

• contest the accuracy of the information we use; or 

• 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 to our 

processing 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. 

• to withdraw your consent 

to our using it 

This applies if the legal basis on which we use the information about you is 

consent. These cases will be clear from the context. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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Right in respect of the 

information about you that 

we hold 

Further detail (note: certain legal limits to all these rights apply) 

• 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… 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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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. 

  

https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage
https://www.pmiprivacy.com/en/business-partner/affiliates
https://www.pmiprivacy.com/en/business-partner/legal/legal-documents
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ประกาศเกีย่วกบันโยบายความเป็นส่วนตัวของหุ้นส่วนทางธุรกจิ  
และผู้มีส่วนได้เสียในทางธุรกจิกบั PMI  

เราให้ความส าคญักบัเร่ืองความเป็นส่วนตวัเป็นอยา่งมาก โดยประกาศฉบบัน้ีจะแจง้ให้คุณทราบว่าเราคือใคร ขอ้มูลใดของ
คุณท่ีเราจดัเก็บ และเราจดัการกบัขอ้มูลเหล่านั้นอย่างไร เราจะใช้ขอ้มูลของคุณเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบั โปรดเลือกหวัขอ้ “ข้อมูลเพ่ิมเติม” ในแต่ละส่วนส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

โปรดอ่านเง่ือนไขการใชบ้ริการของเราส าหรับบริการท่ีคุณสนใจและประกาศเพ่ิมเติมใดๆ เก่ียวกบัการท่ีเราจดัเก็บและใช้
ข้อมูลของคุณ ซ่ึงจะมีข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของเรา รวมถึงข้อจ ากัดสิทธิในการใช้บริการ
ดงักล่าว 

เราอาจมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัคุณหรือนายจา้งของคุณ ตวัอย่างเช่น เน่ืองจากคุณหรือนายจา้งของคุณจดัหาสินคา้หรือ
ให้บริการแก่เรา ซ้ือสินคา้ของ PMI จากเรา หรือมีการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจอื่นใดกบัเรา นอกจากน้ี เราอาจให้ความสนใจ
ในความเห็น ทรรศนะ และการตดัสินใจของคุณซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไป หรือท่ีคุณไดแ้บ่งปันให้กบัเรา ในลกัษณะท่ี
เป็นความเห็นท่ีเป็นสาธารณะ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PMI โดยประกาศ
ฉบับน้ีจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลของคุณท่ีเราจัดเก็บซ่ึงเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวข้างตน้ และวิธีท่ีเราใช้ข้อมูล
เหล่านั้น 

เราคือใคร? 

เราเป็นสมาชิกของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล (Philip Morris International) รายละเอียดต่างๆ ของเรา (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ 
เป็นตน้) จะถูกส่งให้กบัคุณในเวลาท่ีมี (หรือเพื่อยืนยนั) การจดัเก็บขอ้มูลของคุณ ตวัอยา่งเช่น ในประกาศบนแอพพลิเคชัน่
หรือเวบ็ไซต ์ในอีเมลหรือในสัญญาระหว่างเราซ่ึงจะมีลิงกเ์ช่ือมโยงมายงัประกาศฉบบัน้ี อยา่งไรก็ดี คุณอาจถูกน าทางมายงั
ประกาศฉบบัน้ีภายหลงัจากท่ีเราไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของคุณไปแลว้ แต่เน่ืองดว้ยพฤติการณ์ของการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าว เราจึง
ไม่ไดติ้ดต่อคุณในขณะนั้น 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

• PMI หมายถึง ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล (Philip Morris International) ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัยาสูบขา้มชาติชั้นน า 
โดยฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลประกอบไปดว้ยกลุ่มบริษทัหรือท่ีเรียกว่า “บริษทัในเครือ (affiliates)” เป็น
จ านวนมาก 

• บริษัทในเครือ PMI (PMI affiliates) หมายถึง บริษทัแต่ละบริษทัในกลุ่มของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล ซ่ึง
เรียกว่า “บริษทัในเครือ PMI” “เรา” (หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หมายถึงบริษทัในเครือ PMI ซ่ึงเป็นผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มูลของคุณในคร้ังแรก (เช่น บริษทัในเครือ PMI ท่ีไดท้  าสัญญาเพื่อรับสินคา้หรือบริการจากคุณหรือนายจา้งของ
คุณ หรือบริษทัในเครือ PMI ซ่ึงคุณไดติ้ดต่อหรือท่ีคุณเคยเขา้เยี่ยมชมส านกังานดงักล่าว) 

• สินค้าของ PMI หมายถึง สินคา้ของเราหรือของบริษทัในเครือ PMI บริษทัอื่น 

เราจัดเกบ็ข้อมูลของคุณอย่างไร? 

เราอาจจะจดัเก็บขอ้มูลของคุณโดยวิธีต่างๆ เช่น 

• คุณอาจใหข้อ้มูลกบัเราโดยตรง (เช่น ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ติดต่อเราผา่นทางโทรศพัท์ ติดตอ่
ประสานงานกบัเรา หรือเขา้พบกบัพนกังานของเรา) 

• เราอาจจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั (เช่น เม่ือคุณใช้งานระบบของ PMI อุปกรณ์ซ่ึง PMI จดัให้ เช่น แล็ปท็อปหรือ
โทรศพัทมื์อถือ ซอฟตแ์วร์ท่ี PMI จดัให้ (เช่น แอพพลิเคชัน่ของ PMI) หรือเวบ็ไซตข์อง PMI) 
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• เราอาจไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก (เช่น นายจา้งของคุณ ตวัแทนของคุณ หรือแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นท่ีเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ข้อมูลท่ีค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตัวแทนด้านข้อมูลทางธุรกิจ หรือบน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ลิงคอ์ิน (LinkedIn) เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)) 

ในประกาศฉบบัน้ี เราจะเรียกวิธีการทุกวิธีท่ีใชใ้นการติดต่อระหว่างคุณกบัเราว่า “PMI touchpoints” (ช่องทางในการเขา้ถึง
ขอ้มูล) โดย PMI touchpoint จะหมายความรวมถึงช่องทางท่ีเป็นวตัถุ (เช่น ส านักงานของ PMI ร้านคา้ปลีกและกิจกรรม
ต่างๆ) และทางดิจิตลั (เช่น การติดต่อกนัทางอีเมล การใชง้านแอพพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซตต์่างๆ) 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

เราอาจจดัเก็บขอ้มูลท่ีคุณให้โดยตรง ซ่ึงโดยปกติจะเกิดขึ้นเม่ือคุณ 

• ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในฐานขอ้มูลของเรา (ซ่ึงสามารถกระท าไดด้ว้ยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชัน่หรือออนไลน์ เป็น
ตน้) 

• ท าขอ้ตกลงจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการแก่เรา หรือใหข้อ้มูลกบัเราเพื่อการด าเนินการดงักล่าว 
• ท าขอ้ตกลงกบัเราในการขายสินคา้ของ PMI  
• ดาวน์โหลดหรือใช ้digital touchpoint (เช่น แอพพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซต)์ 
• ติดต่อเราผา่น touchpoint หรือผา่นทางอีเมล โซเชียลมีเดียหรือทางโทรศพัท ์
• เขา้พบหรือติดต่อกบัพนกังานของเราเพื่อหารือเก่ียวกบัธุรกิจของคุณ ความเห็นของคุณเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั

ต่อเรา หรือธุรกิจของเรา 
• ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ ของ PMI การแจง้เตือนทางอเีมล หรือการติดต่อส่ือสารทางการตลาด 
• เขา้ร่วมในการท าแบบส ารวจของ PMI หรือกิจกรรมการแข่งขนัหรือการส่งเสริมการขายของ PMI (เท่าท่ีสามารถท า

ไดต้ามกฎหมาย) หรือ   
• เขา้เยี่ยมชมส านกังานของเราหรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัในเครือ PMI จดัขึ้น 

เราอาจจดัเก็บขอ้มูลของคุณโดยอตัโนมติั ซ่ึงโดยปกติจะเกิดขึ้นเม่ือคุณ 

• เขา้เยี่ยมชมส านกังานของเรา (เช่น ผา่นทางวิดีโอ (กลอ้งวงจรปิด CCTV) ท่ีบนัทึกและสร้างบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออก)  
• ท างานท่ีหรือเยี่ยมชมร้านคา้ซ่ึงขายสินคา้ของ PMI (เช่น โดยการจดัเก็บขอ้มูลของคุณ ณ จุดช าระเงินหรือผา่นเซ็นเซอร์

ในร้านคา้ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัเทคโนโลยีอุปกรณ์เคล่ือนท่ี) 
• เขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงบริษทัในเครือ PMI จดัขึ้น (เช่น ผ่านการซ้ือ/ขายสินคา้ท่ีงานกิจกรรม) หรือผ่านเซ็นเซอร์ท่ีงาน

กิจกรรมท่ีมีการเช่ือมต่อกบัเทคโนโลยีอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
• ใช้งานระบบใดๆ ของ PMI ซอฟต์แวร์ท่ี PMI จดัให้ หรืออุปกรณ์ซ่ึง PMI จดัให้ เช่น แล็ปท็อปหรือโทรศพัท์มือถือ 

(เช่น โดยการจดัเก็บขอ้มูลการใชง้านระบบและอุปกรณ์ บนัทึกขอ้มูลการเขา้ถึงไฟล ์และการจดัเก็บการติดต่อส่ือสารท่ี
มีการส่งและรับโดยผา่นระบบและอุปกรณ์ของ PMI)  

• ติดต่อส่ือสารกบัเรา (เช่น ผา่น PMI touchpoint หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ) 
• ใช ้PMI touchpoints (เช่น ผา่นกลไกการติดตามในแอพพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซต)์ หรือ 
• ท าการโพสต์แบบสาธารณะลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ท่ีเราติดตาม (เพื่อท่ีเราจะสามารถเขา้ใจความเห็น

ส่วนรวมหรือสนองตอบความตอ้งการต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้ของ PMI ได ้เป็นตน้) 
 
เราอาจจะจดัเก็บขอ้มูลของคณุโดยอตัโนมติัผา่นการใชคุ้กก้ี (cookies) และเทคโนโลยีติดตามท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนับน digital 
PMI touchpoints คุกก้ีและเทคโนโลยีในแต่ละแบบท่ีจะน ามาใช้จะขึ้นอยู่กบั PMI touchpoints ท่ีเก่ียวขอ้ง โปรดดูประกาศ
เร่ืองคุกก้ีท่ีอยูบ่น touchpoint หรือผา่น touchpoint ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชคุ้กก้ี (รวมถึงคุกก้ีท่ีใชส้ าหรับการ
วิเคราะห์ของ Google) และเทคโนโลยีท่ีคลา้ยกนัใน touchpoint รวมถึงวิธีการท่ีคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธการใชคุ้กก้ีต่างๆ  

ในกรณีท่ีสามารถท าไดต้ามกฎหมาย เราอาจไดม้าซ่ึงขอ้มูลของคุณจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ในการเตรียมการ
เพื่อท าธุรกิจกับคุณหรือนายจา้งของคุณ หรือเก่ียวกับความเห็น ทรรศนะ และการตัดสินใจของคุณซ่ึงเป็นท่ีทราบกนั
โดยทัว่ไปท่ีอาจมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PMI ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจรวมถึงขอ้มูลท่ี
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จดัหามาให้โดยตวัแทนดา้นขอ้มูลทางธุรกิจ ขอ้มูลท่ีถูกแบ่งปันระหว่างบริษทัในเครือ PMI ขอ้มูลส่วนตวัท่ีเป็นท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ท่ีอยูบ่นพ้ืนท่ีโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก (เช่น ลิงคอ์ิน (LinkedIn)) 

เราอาจจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะอืน่ๆ ซ่ึงคุณจะสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะท่ีมีการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

ข้อมูลใดของคุณท่ีเราจัดเกบ็?  

เราอาจจดัเก็บขอ้มูลของคุณหลายประเภท เช่น 

• ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการจดัการและบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างเรากบัคุณ หรือนายจา้งหรือตวัแทนของคุณ (รวมถึงการ
ด าเนินการเพื่อพจิารณาถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว) 

• ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ 
• ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคา้ขายหรือในการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของ PMI (เช่น การท าค าส่ังซ้ือต่างๆ 

ให้สมบูรณ์) 
• ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อให้การสนบัสนุนสินคา้หรือบริการของ PMI หรือเพื่อการรับประกนัสินคา้หรือบริการ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณท าในการประกอบธุรกิจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของเรา สินคา้ของ PMI หรือเก่ียวขอ้งกบัเรา (เช่น 

การให้บริการรับประกนั การแสดงสินคา้ของ PMI และส่ือการขาย ณ จุดขาย เป็นตน้) 
• ขอ้มูลท่ีคุณใหเ้ราไวใ้นสัญญา แบบฟอร์มหรือแบบส ารวจ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้เยี่ยมชมส านกังาน ร้านคา้หรือการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา 
• ขอ้มูลท่ีคุณให้กบัเราในการสนทนาทางโทรศพัทต์่างๆ ท่ีคุณไดติ้ดต่อกบัเรา การประชุมระหว่างคุณและพนกังานของ

เรา หรืออีเมลท่ีคุณส่งให้เรา 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบและความสนใจของคุณ 
• ข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ตรวจสอบอายุ ข้อมูลประจ าตัว และอ านาจของคุณในการกระท าการแทนนายจ้างของคุณ 

แลว้แต่กรณี 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัความเห็น ทรรศนะ และการตดัสินใจของคุณซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปท่ีอาจมีผลกระทบต่อนโยบาย

สาธารณะและประเด็นอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PMI 
• ขอ้มูลท่ีส่งให้กบัเราเม่ือมีการใชง้านระบบขอ้มูลท่ีด าเนินการโดยบริษทัในเครือ PMI  
• ขอ้มูลท่ีบนัทึกโดยอตัโนมติัเก่ียวกบัการท่ีคุณใชง้านระบบขอ้มูลของ PMI รวมถึงอุปกรณ์ซ่ึง PMI จดัให้ 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ขอ้มูลท่ีเราจดัเก็บจากคุณโดยตรงจะปรากฏอยา่งชดัเจนตามวิธีการในการใหข้อ้มูลของคุณ ตวัอยา่งเช่น 

• เพื่อการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างเรากบัคุณ นายจา้งหรือตวัแทนของคุณในกรณีท่ีคุณเป็นผูจ้ดัหาสินคา้หรือบริการ 
(หรือผูท่ี้มีโอกาสเป็นผูจ้ดัหาสินคา้หรือบริการ) คุณจะตอ้งระบุช่ือ รายละเอียดส าหรับการติดต่อ รายละเอียดส าหรับ
การเรียกเก็บค่าสินคา้หรือบริการ และรายละเอียดของสินคา้/บริการ (และรายการเบิกค่าใช้จ่าย หากมี) เพื่อท่ีเราจะ
สามารถด าเนินการตามสัญญาของเราได ้หรือเพื่อท่ีจะพิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าว (เช่น ขอ้มูลเสถียรภาพ
ทางการเงิน ขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการตอบโตท้างการคา้ การตรวจสอบประวติั) และเพื่อท่ีจะบริหารจดัการการท่ีคุณจะ
เขา้ถึงและใชอ้าคาร ระบบขอ้มูล และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของเรา 

• ในกรณีท่ีคุณเป็นบุคคลสาธารณะซ่ึงความเห็นของบุคคลดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะหรือประเด็น
อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PMI เราอาจแจง้ให้ทราบถึงความเห็นท่ีคุณท าให้เป็นสาธารณะ และเวลาและวนัท่ีท่ีคุณไดก้ระท า
การดงักล่าว หรือสถานท่ีท่ีคุณประชุมกบัพนกังานของเรา รายละเอียดโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการประชุมดงักล่าว รวมถึง
ความเห็นท่ีคุณแบ่งปันให้กบัเราในลกัษณะท่ีเป็นความเห็นสาธารณะ 

• คุณอาจให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบและความสนใจ เพื่อท่ีเราจะสามารถน าเสนอแผนการให้รางวลัหรือเชิญชวนให้
คุณเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีอาจตรงกบัความสนใจของคุณได ้

• เราอาจจดัเก็บขอ้มูลท่ีท าให้เราสามารถตรวจสอบอายแุละขอ้มูลประจ าตวัของคุณได ้เช่น ส าเนาเอกสารยืนยนัตวัตน 
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โดยทัว่ไป ขอ้มูลท่ีเราจดัเกบ็โดยอตัโนมติัจะเก่ียวขอ้งกบั 

• รายละเอียดการเยี่ยมชมหรือการติดต่อทางโทรศพัทข์องคุณ (เช่น เวลาและระยะเวลา) 
• ความถ่ี บริเวณและระยะเวลาท่ีคุณเขา้ถึง/เยี่ยมชมส านกังานของเรา ร้านคา้หรือเขา้ร่วมกิจกรรม (รวมถึงบริเวณท่ีอยู่

ใกลก้นั) 
• ขอ้มูลส าหรับระบบควบคุมการเขา้ออกอาคาร 
• ข้อมูลชีวมิติเพื่อวตัถุประสงค์ในการยืนยนัตัวตน (ส าหรับการควบคุมการเขา้ออกอาคาร หรือการเขา้ถึงอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
• digital PMI touchpoints ท่ีคุณใช ้(เช่น หนา้เพจท่ีคุณเขา้เยี่ยมชม หนา้เพจก่อนหนา้ท่ีคุณเขา้ และหนา้เพจสุดทา้ยท่ีคุณ

เขา้ก่อนคุณออกจากระบบ ค าคน้หาขอ้มูล หรือลิงกท่ี์มีการเลือกใน touchpoint) 
• ขอ้มูลท่ีบนัทึกโดยอตัโนมติัเก่ียวกบัการท่ีคุณใชง้านระบบขอ้มูลของ PMI รวมถึงอุปกรณ์ซ่ึง PMI จดัให้ 
• ขอ้มูลท่ีส่งให้กบัเราเม่ือมีการใชง้านระบบขอ้มูลท่ีด าเนินการโดยบริษทัในเครือ PMI  
• ขอ้มูลท่ีส่งให้กบัเราเม่ือมีการใชพ้ื้นท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นบนระบบออนไลน์ของ PMI 
• ขอ้มูลท่ีส่งให้กบัเราในการติดต่อส่ือสาร และ 
• อุปกรณ์ของคุณ (เช่น ท่ีอยูไ่อพี (IP address) หรือหมายเลขประจ าเคร่ือง ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้ง รายละเอียดของคุกก้ีใดๆ 

ท่ีเราอาจจดัเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ) 

โดยทัว่ไป ขอ้มูลท่ีเราจดัเก็บจากบุคคลภายนอกจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ต าแหน่ง
หน้าท่ี ความชอบและความสนใจต่างๆ ของคุณ และความเห็น ทรรศนะ และการตดัสินใจของคุณซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
นโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PMI) เช่น จากโพสตล์งบนส่ือโซเชียลมีเดียสาธารณะต่างๆ 

เราใช้ข้อมูลของคุณเพ่ือวัตถุประสงค์ใด และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใด? 

ในส่วนน้ี เราจะอธิบายถึงวตัถุประสงค์ในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบบัน้ีเป็นประกาศท่ีใชท้ัว่โลก 
ดงันั้น หากมีกฎหมายของประเทศใดจ ากดัหรือห้ามการด าเนินการบางอยา่งซ่ึงระบุอยูใ่นประกาศฉบบัน้ี เราจะไม่ใชข้อ้มูล
ของคุณเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวในประเทศนั้นๆ 

ภายใตเ้ง่ือนไขดงัท่ีระบุไวข้า้งตน้โดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างเรากบัคุณ เราอาจจะใช้ขอ้มูลของคุณเพื่อ
วตัถุประสงคต์่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

• เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบอายุและขอ้มูลประจ าตวั ด าเนินการตรวจสอบตามนโยบาย “รู้จกัผู ้
จดัหาสินคา้หรือบริการของคุณ (know your supplier)” และบริหารจดัการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ตามสัญญาระหว่างเรา
กบัคุณหรือนายจา้งของคุณ 

• เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การเก็บรักษาและการใชบ้นัทึกขอ้มูลของคณุในกรณีท่ีอาจจะมีขอ้พิพาทใดๆ เกิดขึ้น เพ่ือ
ขอค าแนะน าจากทนายความของเราและท่ีปรึกษาอ่ืน 

• เพ่ือซ้ือสินคา้หรือบริการจากคุณหรือนายจา้งของคุณ รวมถึงการติดต่อคุณเพ่ือบริหารจดัการความสัมพนัธ์ของเรา 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายและเพื่อช าระเงินค่าสินคา้ ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ให้กบัคุณ (หาก
มี) 

• เพื่อขายสินคา้ของเราให้กบัคุณ รวมถึงการท าค าส่ังซ้ือต่างๆ ของคุณให้สมบูรณ์ และด าเนินการช าระเงินของคุณ 

• เพื่อจัดให้มีบริการเก่ียวกับการขายแก่คุณ รวมถึงการจัดการเก่ียวกับข้อสงสัยและค าขอต่างๆ ของคุณ และการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการรับประกนั 

• เพื่อแจง้ให้คุณทราบถึงขอ้มูลใหม่ๆ การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมต่างๆ และเพื่อบริหารจดัการความสัมพนัธ์ของ
เราในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการบริหารจดัการกลยทุธ์มดัใจลูกคา้ (Loyalty program) การพฒันาปรับปรุงสินคา้ 
การวิจยัตลาด การพฒันากลยุทธ์การตลาดต่างๆ การบริหารจดัการแคมเปญดา้นการตลาดต่างๆ และการด าเนินการ
ตามความตอ้งการของคุณท่ีงานกิจกรรมต่างๆ  
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• เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุขา้งตน้ รวมถึงการบริหารจดัการบญัชีของคุณหรือนายจา้งของ
คุณ การท าให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoints และขายสินคา้ของ PMI ได ้การติดต่อกบัคุณ การด าเนินการตามความ
ตอ้งการของคุณในการใช ้PMI touchpoints การบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาต่างๆ การเก็บบนัทึกขอ้มูลทัว่ไป และ
การจดัการการเขา้ถึงระบบใดๆ ท่ีคุณไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึง  

• เพ่ือการวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงการปรับปรุงสินคา้ของ PMI ส านกังาน การด าเนินการ ร้านคา้
และกิจกรรมต่างๆ และขอ้มูล ระบบ และอุปกรณ์ท่ีเรา (หรือบริษทัในเครือของเรา) จดัหาให้กบัลูกคา้ของเรา ผูจ้ดัหา
สินคา้หรือบริการ ผูใ้ห้บริการ ผูรั้บจา้งซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ร้านคา้ปลีกและผูเ้ขา้เยี่ยมชม 

• เพื่อท าให้คุณสามารถใชง้านระบบของ PMI ซอฟต์แวร์ท่ี PMI จดัให้ อุปกรณ์ของ PMI และขอ้มูลของ PMI และเพื่อ
บริหารจดัการการด าเนินการดงักล่าว 

• เพื่อติดตามตรวจสอบการท่ีคุณใช้งานระบบและอุปกรณ์ของ PMI  เช่น เพื่อท าให้แน่ใจว่ามีการใช้ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ตและอีเมล อยา่งเหมาะสม และการจดัการขอ้มูลบริษทัอยา่งเหมาะสม 

• เพื่อดูแลการรักษาความปลอดภยัของระบบ อุปกรณ์ ขอ้มูล และอาคารของ PMI 

• เพื่อท่ีเราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะไดแ้จง้ให้คุณทราบถึงโอกาสในการเขา้มามีส่วนร่วมในการตลาดหรือการ
ส่งเสริมการขายสินคา้ของ PMI 

• เพื่อท าความเขา้ใจความเห็น ทรรศนะ และการตดัสินใจของคุณ และท าความเขา้ใจว่าความเห็น ทรรศนะ และการ
ตดัสินใจดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PMI อยา่งไร 

• ส าหรับวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ท่ีเราจะแจง้ให้คุณทราบหรือจะปรากฏอย่างชดัเจนตามวิธีการการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณใน
คร้ังแรก 

เราใช้ขอ้มูลของคุณโดยอาศยัฐานทางกฎหมายขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี (ซ่ึงเราจะอธิบายในรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วน 
“ขอ้มูลเพ่ิมเติม”) 

• การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะเราจะตอ้งปฏิบติัตาม 
• การปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงคุณเป็นคู่สัญญา 
• เป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายท่ีไม่ถูกจ ากดัโดยผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีคุณพึงมีในการคุม้ครองขอ้มูล 
• ความยินยอมของคุณ (ซ่ึงเราจะขอก่อนท่ีจะประมวลผลขอ้มูล) หากไม่เป็นไปตามขอ้หน่ึงขอ้ใดขา้งตน้ หรือเป็นกรณี

ท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งขอความยินยอม 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

เราใชข้อ้มูลของคุณเพื่อวตัถุประสงคต์่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีการจดัเก็บขอ้มูลและฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

 

วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมายส าหรับการประมวลผล 

เพือ่ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 

• ตรวจสอบอายุ ขอ้มูลประจ าตวัและสถานะความ

เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณ 

• หนา้ท่ีในการจดัท าบญัชีภาษีและธุรกิจ 

• “รู้จักผู ้จัดหาสินค้าหรือบริการของคุณ (know 

your supplier)” 

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู ้ให้ข้อมูลเหล่าน้ีกับเราโดยตรงใน

ช่วงเวลาท่ีคุณมีความสัมพนัธ์หรือมีการติดต่อส่ือสารกบัเรา 

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเพราะเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับเราในการ

ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องค้าขายสินค้าให้กับ

ผูใ้หญ่เท่านั้นและด าเนินธุรกิจของเราให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

(รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายบริษทัและภาษี) ในการเก็บ
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วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมายส าหรับการประมวลผล 

• มาตรการตอบโตท้างการคา้ 

• การตรวจสอบประวติั 

• การจดัการดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

• การร้องขอให้มีการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย 

• ผลประโยชน์ขดักนั 

• การบันทึกเวลาท างาน (timesheets) และใบแจง้

หน้ี (invoices) กรณีท่ีคุณเป็นท่ีปรึกษาภายนอก 

• การเก็บรักษาสัญญาและเอกสารประกอบต่างๆ 

ท่ีคุณอาจถูกอา้งถึงในเอกสาร 

• การตรวจสอบข้อกล่าวหาท่ีว่ามีการกระท า

ความผิดเกิดขึ้น 

รักษาขอ้มูลทางการเงินและภาษี ปฏิบติัตามมาตรการตอบโต้

ทางการคา้ ปฏิบติัตามกฎหมายดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

(ซ่ึงอาจรวมถึงการเก็บบนัทึกขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น) จดัท า

รายงาน ปฏิบติัตามค าร้องขอขอ้มูลจากพนักงานเจา้หน้าท่ีและ

จัดการกับกรณีท่ีมีผลประโยชน์ขดักันเกิดขึ้น ทั้งน้ี ถึงแม้ใน

หลายประเทศจะไม่ไดก้ าหนดให้เป็นหน้าท่ีตามกฎหมายก็ตาม 

แต่เน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายในการ

ด า เ นินธุร กิจตามแนวปฏิบัติ ท่ี ดี  ซ่ึ งจะไม่ถูกจ ากัดโดย

ผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมีในการคุม้ครอง

ขอ้มูลของคุณ 

เพือ่ซ้ือสินค้าและบริการ 

• ติดต่อคุณในช่วงท่ีคุณหรือนายจา้งของคุณจดัหา

สินคา้หรือให้บริการกบัเรา 

• บริหารจัดการบัญชีท่ีอยู่กับเราให้กับคุณหรือ

นายจา้งของคุณ 

• ด าเนินการเก่ียวกบัการช าระเงิน 

• บริหารจดัการความสัมพนัธ์ 

• ติดตามตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามขอ้ตกลง 

นโยบายและโปรแกรมภายในต่างๆ ของเรา (เช่น 

โปรแกรม GAP ของเรา หากคุณเป็นชาวไร่ท่ี

จดัหาวตัถุดิบให้กบัเรา) 

• ตรวจสอบกรณีมีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

นโยบายและโปรแกรมภายในต่างๆ ของเรา 

รวมถึงประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ น

ต่างๆ 

โดยทั่วไป เราจะได้รับข้อมูลเหล่าน้ีจากคุณโดยตรงหรือโดย

ผ่านทางนายจา้งของคุณ (ซ่ึงโดยปกติคือ ช่ือ ต าแหน่งหน้าท่ี ท่ี

อยู่ติดต่อทางธุรกิจ ท่ีอยู่อีเมลทางธุรกิจ ค าส่ังซ้ือ บริการ ขอ้มูล

การช าระเงิน (รายละเอียดค่าใชจ้่าย หากมี) หนงัสือติดต่อ)  

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาระหว่างเรา

กับคุณหรือนายจ้างของคุณในฐานะท่ีเราเป็นผูซ้ื้อสินค้าหรือ

บริการของคุณหรือของนายจ้างของคุณ ทั้งน้ี ถึงแม้จะไม่มี

หน้าท่ีดังกล่าวก็ตาม แต่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเน่ืองจากเรามี

เป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนินธุรกิจ ใน

การติดต่อคุณในเร่ืองเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีเราไดรั้บจาก

คุณหรือจากนายจา้งของคุณ ในการด าเนินการช าระเงิน ในการ

จดัการความสัมพนัธ์ระหว่างเรากบัคุณหรือนายจา้งของคุณ และ

ในการติดตามตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง 

นโยบาย และโปรแกรมต่างๆ ของเราหรือไม่ ซ่ึงจะไม่ถูกจ ากดั

โดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมีในการ

คุม้ครองขอ้มูลของคุณ 
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วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมายส าหรับการประมวลผล 

• จดัการแกไ้ขการไม่ปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้ตกลง 

นโยบายและโปรแกรมภายในต่างๆ ของเรา 

รวมถึงประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ น

ต่างๆ 

เพือ่การขายสินค้าของเรา 

• ด าเนินการเก่ียวกบัค าส่ังซ้ือของคุณ (รวมถึงการ

จดัส่งใบเสร็จรับเงิน)  

• ด าเนินการเก่ียวกบัการช าระเงินของคุณ 

• จดัให้มีการรับประกนั 

โดยทัว่ไป คุณจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเหล่าน้ีกบัเราโดยตรงหรือโดย

ผ่านทางนายจ้างของคุณ แล้วแต่กรณี (ซ่ึงโดยปกติคือ ช่ือ 

ต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีอยู่ติดต่อทางธุรกิจ ท่ีอยู่อีเมลทางธุรกิจ ค าส่ัง

ซ้ือ ขอ้มูลการช าระเงิน หนงัสือติดต่อ) 

เราใชข้อ้มูลเหล่าน้ีเพ่ือด าเนินการตามหนา้ท่ีในสัญญาท่ีมีต่อคุณ

หรือนายจา้งของคุณในฐานะท่ีคุณหรือนายจา้งของคุณเป็นผูซ้ื้อ

สินคา้ของเรา 

เพือ่จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการขาย 

• จดัการกบัขอ้สงสัยและค าขอของคุณ 

• ติดต่อกบัคุณ 

• การบริหารงานและการแกไ้ขปัญหาทัว่ไป 

• บริหารจดัการความสัมพนัธ์ 

โดยทัว่ไป คุณจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเหล่าน้ีกบัเราโดยตรงหรือโดย

ผา่นทางนายจา้งของคุณ 

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ย

กฎหมายในการจดัให้มีบริการเก่ียวกับการขายให้กับคุณหรือ

นายจา้งของคุณซ่ึงจะไม่ถูกจ ากดัโดยผลประโยชน์ สิทธิ และ

เสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมีในการคุม้ครองขอ้มูลของคุณ 

เพื่อการส่งเสริมการขายทางธุรกิจและการบริหาร

จัดการความสัมพันธ์  (เท่าที่สามารถท าได้ตาม

กฎหมาย) 

• แจง้ให้คุณทราบถึงขอ้มูลใหม่ๆ การส่งเสริมการ

ขาย และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• บริหารจดัการความสัมพนัธ์ของเรา 

• ท าความเขา้ใจความชอบของคุณ (เช่น สินคา้หรือ

กิจกรรมท่ีอาจท าให้คุณสนใจหรือท่ีอาจมีการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความตอ้งการของคุณ)  

โดยทัว่ไป ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีคุณให้กบัเรา (เช่น ช่ือ

และรายละเอียดการติดต่อและโซเชียลมีเดียของคุณ) ขอ้มูลท่ีเรา

จดัเก็บโดยอตัโนมติั (เช่น การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อติดตามการใช้  

PMI touchpoints) และขอ้มูลท่ีเราไดรั้บจากบุคคลภายนอก (เช่น 

โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ) (เท่าท่ีสามารถท าได้ตาม

กฎหมาย) 

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ย

กฎหมายในการบริหารจัดการความสัมพนัธ์และแจ้งให้คุณ

ทราบถึงธุรกิจ สินคา้ และงานกิจกรรมต่างๆ ของเรา ในการใช้ 
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• บริหารจัดการกลยุทธ์มัดใจลูกค้า  (Loyalty 

program) 

• เชิญชวนคุณให้เข้าร่วมและด าเนินการส ารวจ

หรือแคมเปญการวิจยัตลาด 

• เพื่อการวิจยัตลาด 

• พฒันากลยทุธ์การตลาด 

• บริหารจดัการแคมเปญดา้นการตลาด 

• การด าเนินการตามความตอ้งการของคุณในการ

ใช ้PMI touchpoints (เช่น ปรับแต่งให้การเขา้ใช้

เป็นแบบท่ีคุณชอบ ยกตัวอย่างเช่น การทักทาย

หรือการแนะน าท่ีอาจท าให้คุณสนใจ) 

PMI touchpoints และในการด าเนินการตามความตอ้งการของ

คุณในลักษณะท่ีจะไม่ถูกจ ากัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และ

เสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมีในการคุม้ครองขอ้มูลของคุณ 

 

เพื่อการส่งเสริมการขายทางธุรกิจและการบริหาร

จัดการความสัมพันธ์  (เท่าที่สามารถท าได้ตาม

กฎหมาย) 

• ให้ขอ้มูลกบัคุณเก่ียวกบับริษทัในเครือ PMI และ

เพื่อการจัดการการส่งเสริมการขายสินค้าและ

บริการ  ร้ านค้า  กิจกรรม  และการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเพื่อพฒันาและปรับปรุง

เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ดงักล่าว 

โดยทัว่ไป ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีคุณให้กบัเรา (เช่น ช่ือ

และรายละเอียดการติดต่อ การจัดการโซเชียลมีเดียของคุณ) 

ขอ้มูลท่ีเราจดัเก็บโดยอตัโนมติั (เช่น การใชคุ้กก้ีและเทคโนโลยี

ท่ีคล้ายกัน) และข้อมูลท่ีเราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น 

โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ) (เท่าท่ีสามารถท าได้ตาม

กฎหมาย) 

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ย

กฎหมายในการท่ีจะแจง้ให้คุณทราบถึงส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงจะไม่ถูก

จ ากดัโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพท่ีคุณมีในการคุม้ครอง

ขอ้มูลของคุณ 

ในบางประเทศซ่ึงมีกฎหมายก าหนดไว ้เราจะส่งเอกสารเหล่าน้ี

ให้คุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมของ

คุณแลว้เท่านั้น 

เพือ่การบริหารจัดการธุรกิจ 

• การบริหารจัดการองค์กรทั่วไปและการเก็บ

บนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจ 

โดยทั่วไป เราจะได้รับข้อมูลเหล่าน้ีจากคุณโดยตรงหรือโดย

ผา่นทางนายจา้งของคุณ 
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• การจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้ง (ตั้งแต่การเร่ิม

ว่าจา้งไปจนถึงการเลิกสัญญา) 

• การบริหารจดัการผูเ้ยี่ยมชมและการเก็บบนัทึก

ขอ้มูล 

• การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม การ

ฝึ กอบ รมและ โป รแกรมก า รป ฏิบั ติ ต าม

กฎระเบียบต่างๆ  

• การติดต่อกันตามความสัมพนัธ์ระหว่างเรากับ

คุณหรือนายจา้งของคุณ รวมถึงการจดัการกบัขอ้

สงสัยและค าร้องขอของคุณ 

• การพฒันา การน ามาใช ้การด าเนินการ และการ

ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ  อุปกรณ์  

ขอ้มูลและอาคารต่างๆ  

• การด าเนินการเก่ียวกบัฐานขอ้มูลการติดต่อและ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

• การปฏิบติังานในต่างประเทศและการเดินทาง 

• จดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 

• ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยและความ

ปลอดภยัของพนกังาน ลูกคา้ ผูจ้ดัหาสินคา้หรือ

บริการ ผูเ้ยี่ยมชมของบริษทัในเครือ PMI และ

ทรัพยสิ์นของบุคคลเหล่านั้น 

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ย

กฎหมายในการด าเนินธุรกิจของเรา ในการจดัการความสัมพนัธ์

ระหว่างเรากบัคุณและในการดูแลดา้นการรักษาความปลอดภยั

และความมั่นคงของอาคาร ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของเราซ่ึงจะไม่ถูกจ ากดัโดยผลประโยชน์ สิทธิ และ

เสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมีในการจ ากดัการใชข้อ้มูลของคุณ 
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เพื่อการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ

ระบบต่างๆ 

• การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้า ถึง 

รวมถึงการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล หากมี 

• การตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ อินเตอร์เน็ตและ

อีเมลต่างๆ ของ PMI ท่ีคุณไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึง 

• การตรวจสอบการเขา้ถึงสถานท่ีต่างๆ ของ PMI 

การจัดส่งสินค้าให้กับบริษทัในเครือ PMI และ

การด าเนินการเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั 

ณ สถานท่ีต่างๆ ของเรา 

• การท าให้คุณสามารถใช้งานระบบของ PMI 

ซอฟตแ์วร์ท่ี PMI จดัให้ (รวมถึงอินเตอร์เน็ตและ

อีเมล) อุปกรณ์ของ PMI และข้อมูลของ PMI 

และการบริหารจัดการการด าเนินการดังกล่าว 

การติดตามตรวจสอบการใช้งาน ส่ิงต่ า งๆ 

เหล่านั้น รวมถึงเพ่ือท าให้แน่ใจว่ามีการใช้ส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต

และอีเมล รวมถึงการจัดการข้อมูลบริษทัอย่าง

เหมาะสม (เช่น เพื่อประเมินว่ามีการละเมิด

นโยบายของบริษทัเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูล

บริษัทหรือไม่ (ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อ)) 

ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติผ่านทางวิธีการท่ี

หลากหลาย เช่น การติดตามระบบและอุปกรณ์โดยอตัโนมติั 

และกล้องวงจรปิด CCTV ท่ีบันทึกภาพและเสียง ณ สถานท่ี

ต่างๆ ของเรา 

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ย

กฎหมายเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการเก็บรักษาความลบั ความมั่นคง 

และการรักษาความปลอดภยัส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอ้มูล

และสถานท่ีต่างๆ ของเราทั้งทางกายภาพและทางดิจิตลั ซ่ึงจะ

ไม่ถูกจ ากดัโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมีใน

การคุม้ครองขอ้มูลของคุณ 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์

ทั้งหมดท่ีระบุข้างต้น 

• บริหารจดัการบญัชีของคุณ 

• ท าให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoints ได้ (เช่น 

ท าให้คุณยงัคงสามารถอยู่ในระบบในส่วนท่ี

โดยทัว่ไป ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีคุณให้กบัเรา (โดยปกติ

คือช่ือและรหัสผ่าน (หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเหมือนกนั)) และขอ้มูลท่ี

เราจัดเก็บโดยอตัโนมัติ (เช่น ข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์ของคุณ 

คุกก้ีและเทคโนโลยีติดตามท่ีคลา้ยกนัต่างๆ) 
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สงวนไวส้ าหรับผูใ้ชท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น การ

จัดการภาษาท่ีคุณเลือกใช้ และใช้ระบบตะกร้า

สินคา้) 

• ติดต่อกบัคุณ 

• ด าเนินการตามความตอ้งการของคุณ 

• การบริหารและการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

เ ร า ใช้ข้อมู ล ดังกล่ า ว เพื่ อสนับสนุนการใช้ข้อมู ลตาม

วตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น หากเราบริหารจดัการบญัชีของคุณเพื่อ

สนับสนุนการซ้ือหรือจัดให้มีบริการหลังการขาย เราจะใช้

ขอ้มูลเหล่านั้นเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีในสัญญาของเราท่ีมีต่อคุณใน

ฐานะท่ีคุณเป็นผูซ้ื้อสินคา้ของเรา หากเราบริหารจดัการบญัชี

ของคุณเพื่อน าเสนอขอ้มูลใหม่ๆ เก่ียวกบัสินคา้ของเราให้กับ

คุณ เราจะด าเนินการสนบัสนุนการพฒันาทางธุรกิจ เป็นตน้ โดย

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ย

กฎหมายในการท่ีจะท าการตลาดสินคา้ต่างๆ ของเราซ่ึงจะไม่ถูก

จ ากดัโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมีในการ

คุม้ครองขอ้มูลของคุณ เป็นตน้ 

การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น 

• เพื่อให้เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราสามารถ

แจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วน

ร่วมกบัการส่งเสริมการขายสินคา้ของ PMI 

• เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น (ซ่ึง
รวมถึงสินค้า ระบบ การด าเนินการ ส านักงาน
ของ PMI ร้ านค้า ท่ีขายสินค้าของ  PMI การ
ฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ digital PMI touchpoints 
อุปกรณ์และขอ้มูลท่ีเรา (หรือบริษทัในเครือของ
เรา) จดัหาให้กบัคุณหรือนายจา้งของคุณ) 

โดยทัว่ไป ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีคุณให้กบัเรา ขอ้มูลท่ีเรา

จัดเก็บโดยอตัโนมัติและขอ้มูลท่ีเราได้รับจากบุคคลภายนอก

(เท่าท่ีสามารถท าไดต้ามกฎหมาย) 

เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบดว้ย

กฎหมายในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินธุรกิจ 

สินค้า ระบบ การด าเนินการ ส านักงานของเรา ร้านค้า การ

ฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ PMI touchpoints รวมถึงอุปกรณ์และ

ขอ้มูลท่ีเราจดัให้ให้ดีย่ิงขึ้น และเพ่ือเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนๆ เขา้

มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI ท่ีไม่ถูก

จ ากดัโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมีในการ

คุม้ครองขอ้มูลของคุณ 

เพื่อท าความเข้าใจความเห็น ทรรศนะ และการ

ตัดสินใจของคุณ 

โดยทัว่ไป ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีเราไดรั้บจากแหล่งขอ้มูล

ท่ีเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น จาก

เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลท่ีค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือ

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ลิงคอ์ิน (LinkedIn) เฟซบุ๊ก 

(Facebook) และทวิตเตอร์  (Twitter) หรือท่ี เราได้รับได้รับ
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วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมายส าหรับการประมวลผล 

โดยตรงจากคุณ เช่น ความเห็นของคุณท่ีคุญแบ่งปันกบัเราใน

ลกัษณะท่ีเป็นความเห็นสาธารณะ 

 เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเน่ืองจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชอบ

ด้วยกฎหมายในการติดตามตรวจสอบและประเมินความเห็น

และการตดัสินใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และไตร่ตรองโดยละเอียด

เก่ียวกบัลกัษณะท่ีความเห็นและการตดัสินใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อ PMI และอุตสาหกรรมของ PMI ซ่ึง

จะไม่ถูกจ ากดัโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ท่ีคุณมี

ในการคุม้ครองขอ้มูลของคุณ 

หากเราไม่ไดใ้ช้ขอ้มูลของคุณโดยอาศยัฐานทางกฎหมายใดดงักล่าวขา้งตน้ หรือในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งขอ
ความยินยอม เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนท่ีจะประมวลผลขอ้มูล (ซ่ึงกรณีเหล่าน้ีจะปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนจาก
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ในบางกรณี เราอาจจะใชข้อ้มูลของคุณในลกัษณะท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น เราจะจดัให้มีประกาศเก่ียวกบั
ความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมเพ่ืออธิบายการใช้ขอ้มูลในลกัษณะดังกล่าว คุณควรอ่านประกาศเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องร่วมกบั
ประกาศฉบบัน้ี 

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กบัใคร และเพ่ือวัตถุประสงค์ใด?  

เราอาจจะแบ่งปันขอ้มูลของคุณให้กบั 

• บริษทัในเครือ PMI 
• บุคคลภายนอกท่ีจดัหาสินคา้หรือให้บริการแก่บริษทัในเครือ PMI หรือแก่คุณ (เช่น ท่ีปรึกษามืออาชีพ ผูใ้ห้บริการ

ดา้นการช าระเงิน ผูใ้ห้บริการจดัส่งสินคา้ ผูส้อบบญัชี และผูใ้ห้บริการขอ้มูล) 
• หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผูโ้ฆษณาของบริษทัในเครือ PMI ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาอย่างระมดัระวงั (ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสินคา้ของเรา หรือสอดคลอ้งกบัรูปแบบและภาพลกัษณ์ของบริษทัในเครือ PMI) เพื่อให้หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู ้
โฆษณาสามารถติดต่อคุณพร้อมขอ้เสนอเก่ียวกบัโปรแกรมการคา้ (trade programs) ส่ือการเรียนรู้ และการฝึกอบรม
ต่างๆ ท่ีพวกเขาคิดว่าอาจท าให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได ้และ 

• บุคคลภายนอกอื่นใด ตามท่ีก าหนดหรือตามท่ีสามารถท าไดต้ามกฎหมาย (เช่น หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติัตาม
กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และท่ีปรึกษามืออาชีพ) 

เราจะแบ่งปันขอ้มูลของคุณให้กบับุคคลอื่นเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บงัคบั ดงันั้น ในกรณีท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดให้ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากคุณ เราจะขอความยินยอมดงักล่าวก่อน 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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การแบ่งปันข้อมลูให้กับบริษัทในเครือ PMI  

• จะมีการแบ่ ง ปันข้อมูลของคุณให้กับ  Philip Morris Products S.A. (ซ่ึ งตั้ งอยู่ ใน เ มืองเนอชาแตล ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด)์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับริษทัในเครือ PMI นอกจากน้ี อาจจะมีการ
แบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (ซ่ึงตั้งอยู่ในเมืองโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์) ในฐานะเป็นผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีแก่บริษทัในเครือ PMI โดย Philip Morris International 
Products S.A. และ Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (เท่าท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได)้ จะด าเนินการ
ประมวลผลขอ้มูลของคุณ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ั้งหมดท่ีระบุในประกาศฉบบัน้ี 

• หากเราด าเนินการจดัเตรียมการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (เช่น กรณีท่ีคุณจะเขา้เยี่ยมชมบริษทัในเครือ PMI 
บริษทัอื่น) อาจจะมีการแบ่งปันขอ้มูลของคุณให้กับบริษทัในเครือ PMI ท่ีเป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานในระดบั
ภูมิภาคของเรา (ในกรณีท่ีบริษัทในเครือ PMI นั้นไม่ได้เป็นผูร้วบรวมข้อมูลไว้ตั้ งแต่แรก) เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ั้งหมดท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี รวมถึง บริษทัในเครือ PMI ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานในระดบั
ภูมิภาคให้กบับริษทัในเครือ PMI ท่ีคุณก าลงัจะเดินทางไป บริษทัในเครือ PMI ท่ีคุณก าลงัจะเดินทางไป และบริษทัใน
เครือ PMI ท่ีรับผิดชอบจดัการดา้นการรักษาความปลอดภยัส าหรับการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

• อาจจะมีการแบ่งปันขอ้มูลของคุณให้กบับริษทัในเครือ  PMI อื่นใดท่ีคุณติดต่อหรือท าธุรกิจดว้ย (เช่น หากคุณขาย
สินคา้หรือบริการให้แก่บริษทัในเครือ PMI อื่นใดหรือเดินทางไปยงัส านักงานของ PMI อื่นใดในช่วงเวลาท่ีคุณมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในเครือ PMI) 

คุณสามารถดูรายละเอียดของบริษทัในเครือ PMI และประเทศท่ีบริษทันั้นตั้งอยูไ่ด ้ท่ีนี่ 

รายละเอียดเพิม่เติมเฉพาะบางประเทศ 

เราตอ้งการใหคุ้ณทราบเก่ียวกบัรายละเอียดเพ่ิมเติมบางประการส าหรับประเทศท่ีคุณอยู ่

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่ น โปรดดูข้อมูลเพิม่เติม... 

หากคุณอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น โปรดทราบว่าเราจะแบ่งปันขอ้มูลของคุณกบับริษทัในเครือ PMI อื่น บนฐานของ “การใช้
ร่วมกนั” ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ตามท่ีระบุใน
ประกาศฉบบัน้ี ในกรณีท่ีเราด าเนินการดังกล่าว Philip Morris Japan Limited (PMJ) จะยงัคงเป็นผูจ้ดัการกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของคุณดว้ยความระมดัระวงั และเราจะก าหนดให้บริษทัในเครือ PMI อื่นใดท่ีเราแบ่งปันขอ้มูลให้มีการด าเนินการ
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี หากว่าบริษทัในเครือ PMI ดงักล่าวไม่ไดต้ั้งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น เราจะด าเนินการต่างๆ ตามสมควร
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การแบ่งปันข้อมลูให้กับบุคคลภายนอก 

• เราอาจจะแบ่งปันขอ้มูลของคุณให้กบับุคคลภายนอกท่ีจดัหาสินคา้หรือให้บริการแก่บริษทัในเครือ PMI หรือแก่คุณ 
เท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ตามกฎหมายท่ีใช้บังคบั (เช่น นายจ้างของคุณ ท่ีปรึกษา ผูใ้ห้บริการการช าระเงิน  ผู ้
ให้บริการจดัส่งสินคา้ ผูข้ายปลีก ผูใ้ห้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ ผูใ้ห้บริการขอ้มูลและผูใ้ห้บริการตรวจสอบอาย)ุ  

• เราอาจจะแบ่งปันขอ้มูลของคุณให้กบัหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผูโ้ฆษณาของบริษทัในเครือ PMI ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาอยา่งระมดัระวงั เท่าท่ีจะสามารถกระท าไดต้ามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั (ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีคุณ
อาจจะน ามาเช่ือมโยงกบัสินคา้ของเรา ตวัอย่างเช่น ดว้ยภาพลกัษณ์ รูปแบบ หรือหน้าท่ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัหรือใช้
ร่วมกนั) เพ่ือให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถติดต่อคุณเพ่ือน าเสนอสินคา้ บริการและการส่งเสริมการขายท่ีพวกเขาคิดว่า
อาจท าให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได ้

• เราอาจจะแบ่งปันขอ้มูลของคุณให้กบับุคคลภายนอกอื่นใด ตามท่ีก าหนดหรือตามท่ีสามารถท าไดต้ามกฎหมาย เช่น 
หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล เพื่อตอบรับค าร้องขอจากเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย
หรือเจา้หน้าท่ีรัฐอ่ืนใด เม่ือเราพิจารณาแลว้เห็นว่าการเปิดเผยนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือป้องกนัมิให้เกิด
อนัตรายต่อร่างกาย หรือความสูญเสียทางการเงินหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการสืบสวนสอบสวนกิจกรรมท่ีตอ้ง
สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงในการปรับโครงสร้างองคก์ร 

https://www.pmiprivacy.com/en/consumer/affiliates
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• หากเราด าเนินการจดัเตรียมการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (เช่น กรณีท่ีคุณจะเขา้เยี่ยมชมบริษทัในเครือ PMI 
บริษทัอื่น) อาจจะมีการแบ่งปันขอ้มูลของคุณให้กบับุคคลภายนอกท่ีเป็นผูจ้ดัเตรียมการเดินทาง ให้บริการดา้นการ
ขนส่งหรือให้บริการอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง เช่น ตวัแทนท่องเที่ยว ผูใ้ห้บริการจองเท่ียวการเดินทางออนไลน์ 
ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋ สายการบิน บริษทัให้บริการรถเช่า ผูใ้ห้บริการรถไฟและโรงแรม บุคคลภายนอกเหล่าน้ีจะใช้
ขอ้มูลของคุณตามวตัถุประสงคข์องตน (เช่น เพื่อปฏิบติัตามหนา้ท่ีในการให้บริการการเดินทางหรือท่ีพกัแก่คุณ) และ
คุณควรจะตรวจสอบประกาศเก่ียวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกเหล่าน้ีเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลของคุณ 

ข้อมูลของคุณอาจจะถูกส่งไปยังท่ีใด? 

บริษทัในเครือ PMI จะถ่ายโอนขอ้มูลให้แก่กนัทัว่โลก เช่นเดียวกนักบับรรษทัขา้มชาติอ่ืน ดงันั้น ขอ้มูลของคุณอาจจะถูก
ถ่ายโอนไปทัว่โลก (เช่น หากคุณอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรป (“EEA”) ขอ้มูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยงัภายนอกเขต EEA 
ได ้หากคุณอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย ขอ้มูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยงัภายนอกประเทศออสเตรเลียได)้ 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

เม่ือมีการใชข้อ้มูลตามท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ขอ้มูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยงัภายในหรือภายนอกประเทศหรือ
อาณาเขตท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้รวมถึงไปยงัประเทศหรืออาณาเขตท่ีอาจจะไม่ไดมี้มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลท่ีเทา่
เทียมกนั 

บริษทัในเครือ PMI ซ่ึงอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ EEA จะถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทัในเครือ PMI และผู ้
ให้บริการของบริษทัในเครือ PMI ดงักล่าว ท่ีอยู่นอก EEA ก็ได ้เช่น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทัว่โลก 
ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม การถ่ายโอนจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

• เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง European Commission adequacy decision 
• อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น ตามสัญญาต้นแบบของกลุ่มสหภาพยโุรป (EU Model Contracts) หรือ

กฎเกณฑก์ารให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองคก์ร (binding corporate rules) หรือ 
• เป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบติัตามหน้าท่ีในสัญญาระหว่างเรากบัคุณ (หรือการด าเนินการตามค ามัน่ก่อนการท าสัญญา

ตามค าขอของคุณ) หรือเพื่อการท าสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลภายนอกเพื่อ
ผลประโยชน์ของคุณ เช่น การจดัเตรียมการเดินทาง 

ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไร จะตอ้งมีการบงัคบัใชม้าตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสมส าหรับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบัในประเทศหรืออาณาเขตท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผู ้ให้บริการของเราตั้ งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ใน EEA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย 

เราจะคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร? 

เราจะด าเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององคก์รท่ีเหมาะสมในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรามีอยู่
จากการถูกเปิดเผย การใช ้การเปล่ียนแปลง หรือการท าลายโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ในกรณีท่ีเหมาะสม เราจะใชวิ้ธีการเขา้รหสั
ข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นใดท่ีสามารถช่วยคุ้มครองข้อมูลท่ีคุณให้มาได้ เราก าหนดให้ผูใ้ห้บริการของเราปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัดดว้ยเช่นกนั 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
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ข้อมูลของคุณจะถูกเกบ็ไว้นานเท่าใด? 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลของคุณไวใ้นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
หลงัจากนั้นเราจะลบขอ้มูลดงักล่าว ระยะเวลาท่ีก าหนดอาจแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดงักล่าว ทั้งน้ี ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิท่ีจะร้องขอให้เราลบขอ้มูลได ้นอกจากน้ี ในบางกรณีเรามีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ี
จะตอ้งเก็บขอ้มูลไว ้เช่น เพื่อวตัถุประสงคท์างภาษีและการบญัชี เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

โดยปกติแลว้ เราจะเก็บขอ้มูลไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 

ลักษณะ ค าอธิบาย/หลักเกณฑ์ในการเก็บข้อมูล 

• บนัทึกฐานขอ้มูล หากคุณเป็นบุคคลท่ีให้บริการกับเรา (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือเพื่อนายจ้างของคุณ) 
ขอ้มูลส่วนตวัของคุณส่วนใหญ่จะถูกเก็บไวใ้นช่วงระยะเวลาท่ีเรามีความสัมพนัธ์กบั
คุณ ตวัอย่างเช่น ในขณะท่ีคุณยงัคงให้บริการ ซ้ือสินคา้ ใช ้digital touchpoints หรือมี
การตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารของเรา อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลส่วนตวัดา้นการตลาด
บางประเภทของคุณ เช่น ประวติัการซ้ือสินคา้ของคุณ โดยหลกัจะลา้สมยัเม่ือพน้ช่วง
ระยะเวลาหน่ึงไป ดังนั้น เราก็จะลบขอ้มูลดงักล่าวออกโดยอตัโนมัติ หลงัจากพน้
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว 

• บนัทึกทางธุรกิจและการ
ช าระเงิน 

เราจะเก็บบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัใบแจง้หน้ี การขาย การซ้ือ การช าระเงินท่ีเกิดขึ้นและ
ได้รับการช าระแล้ว รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ (เช่น สัญญาและอีเมล) ตาม
ข้อก าหนดของบริษัทและข้อก าหนดด้านภาษี ซ่ึงโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ 11 ปี 
นอกจากน้ี เราจะเก็บบนัทึกขอ้มูลการตรวจสอบท่ีไดด้ าเนินการกบัผูจ้ดัหาสินคา้หรือ
บริการตราบเท่าท่ีเราจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบ
ต่างๆ 

• บนัทึกผูเ้ขา้เยี่ยมชม หากคุณเขา้เยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบนัทึกผูเ้ขา้เยี่ยมชมไว ้ซ่ึงโดยปกติแลว้
จะเก็บไวเ้พียงไม่ก่ีเดือนเท่านั้น 

• กลอ้งวงจรปิด CCTV หากคุณเขา้เยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งวงจรปิด CCTV 
ซ่ึงโดยปกติแลว้จะเก็บไวเ้พียงไม่ก่ีวนัเท่านั้น หรือไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กบั
วตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะของการเก็บบนัทึกนั้นๆ 

• การซ้ือและการรับประกนั
สินคา้ 

เม่ือคุณซ้ือส้ินคา้ไป เราจะเก็บรักษาขอ้มูลรายละเอียดการซ้ือสินคา้น้ีไว ้ตราบเท่าท่ี
จ าเป็นส าหรับการขายสินคา้ และเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีใดๆ ตามกฎหมาย (เช่น เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการเก็บบนัทึกขอ้มูลทางภาษีและการบญัชี) หากคุณไดล้งทะเบียน
การรับประกันส าหรับสินค้าของ PMI ไว ้เราจะเก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดการ
รับประกนัน้ีไวต้ราบเท่าท่ีมีการรับประกนัสินคา้ดงักล่าว 
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ลักษณะ ค าอธิบาย/หลักเกณฑ์ในการเก็บข้อมูล 

• การบริการลูกคา้ เม่ือคุณติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ เราจะเก็บบนัทึกรายละเอียดค าถามของคุณ และเก็บ
รักษาข้อมูลนั้นไวใ้นขณะท่ีขอ้มูลนั้นยงัคงมีความส าคญักับความสัมพนัธ์ของเรา 
ตวัอย่างเช่น เม่ือคุณตอ้งการให้เราเปล่ียนอุปกรณ์ให้ตามการรับประกนั บนัทึกอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการลูกคา้ (เช่น การบนัทึกเสียงทางโทรศพัท์โดยอตัโนมติัเม่ือ
คุณขอให้เราช่วยติดต่อไปยงัร้านคา้ปลีก) อาจจะมีความส าคญัจนกว่าจะมีการบนัทึกท่ี
ถาวรมากขึ้น และจะถูกเก็บรักษาไวเ้พียงชัว่คราวเท่านั้น  

• บนัทึกการตรวจสอบระบบ บนัทึกการตรวจสอบระบบจะเกบ็รักษาไวเ้ป็นระยะเวลา 18 เดือน 

• การวิเคราะห์ธุรกิจ โดยปกติแลว้ ขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจจะถูกเก็บรวบรวมไวโ้ดยอตัโนมติัเม่ือคุณ
ใช ้PMI touchpoints และไม่นานหลงัจากนั้นก็จะถูกท าให้เป็นนิรนามหรือเป็นขอ้มูล
รวม 

คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้าง? 

คุณอาจจะมีสิทธิบางประการหรือทั้งหมดในขอ้มูลของคุณท่ีเรามีอยู ่ดงัต่อไปน้ี 
• สิทธิท่ีจะขอให้เราให้สิทธิคุณในการเขา้ถึงขอ้มูล 
• สิทธิท่ีจะขอให้เราแกไ้ข อปัเดต หรือลบขอ้มูล 
• สิทธิในการจ ากดัการใชข้อ้มูลในบางสถานการณ์ 
• สิทธิในการคดัคา้นเราในการใชข้อ้มูลในบางสถานการณ์ 
• สิทธิในการถอนความยินยอมของคุณท่ีให้เราใชข้อ้มูล 
• สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลในบางสถานการณ์ 
• สิทธิในการเลือกท่ีจะไม่ใหเ้ราใชข้อ้มูลเพื่อการตลาดแบบตรง และ 
• สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลในประเทศของคุณ (หากมี) 

เรามีวิธีง่ายๆ ให้กบัคุณในการใชสิ้ทธิดงักล่าว เช่น ลิงก์ส าหรับ “การยกเลิกการเป็นสมาชิก” หรือให้ท่ีอยู่ติดต่อกบัคุณใน
ข้อความท่ีคุณได้รับ หรือโดยการใช้ช่องทางการติดต่อในหัวข้อ “หากคุณมีค าถามหรือข้อสงสัย ควรติดต่อใคร” ท้าย
ประกาศฉบบัน้ี 

แอพพลิเคชัน่บนมือถือบางอยา่งท่ีเราน าเสนออาจจะส่งขอ้ความแจง้เตือนให้คุณ เช่น ขอ้ความแจง้เตือนเก่ียวกบัสินคา้หรือ
บริการใหม่ คุณสามารถปิดการใชข้อ้ความแจง้เตือนเหล่าน้ีไดผ้า่นทางการตั้งค่าในโทรศพัทข์องคุณหรือบนแอพพลิเคชัน่ 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

สิทธิท่ีคุณมีจะขึ้นอยู่กบักฎหมายในประเทศของคุณ หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณจะมีสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
ดา้นล่างน้ี หากคุณอยู่ในประเทศอ่ืน คุณสามารถติดต่อเราเพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้(โปรดดูในหวัขอ้ “หากคุณมีค าถามหรือ
ขอ้สงสัย ควรติดต่อใคร” ทา้ยประกาศฉบบัน้ี) 



 

PMI Business Partner and Other Stakeholder Privacy Notice (ENG-TH) (22 June 2021) last revised: 1 June 2021 

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณท่ีเรา
มีอยู่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการต่อสิทธิ
ด้านล่างท้ังหมด) 

• สิทธิท่ีจะขอให้เราให้สิทธิ
คุณในการเขา้ถึงขอ้มูล 

เพ่ือเป็นการยืนยนัดงัน้ี 

• ไม่ว่าเราจะประมวลผลขอ้มูลของคุณหรือไม่ก็ตาม 

• ช่ือของเราและรายละเอียดส าหรับการติดต่อของเรา 

• วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล 

• ประเภทของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ประเภทของบุคคลท่ีเราจะแบ่งปันขอ้มูลให้ และบุคคลอื่นท่ีอยู่นอกเขตเศรษฐกิจ
ยุโรปและไม่ได้รับประโยชน์จาก  European Commission adequacy decision  
ภายใตม้าตรการท่ีเหมาะสมในการคุม้ครองขอ้มูล 

• แหล่งท่ีมาของขอ้มูล (หากมี) เม่ือเราไม่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากคณุ 

• การตดัสินใจท่ีเกิดขึ้นโดยอตัโนมติั รวมถึงการวิเคราะห์ลกัษณะของบุคคล ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณ หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
คุณในลกัษณะท่ีคล้ายกัน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง ความส าคญัและผลท่ี
ตามมาจากการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว (เท่าท่ีเราจะด าเนินการซ่ึงเราจะแจง้ให้
คุณทราบ) และ 

• หลกัเกณฑใ์นการก าหนดระยะเวลาท่ีเราจะเก็บรักษาขอ้มูลไว ้

เม่ือได้รับค าขอจากคุณ เราจะให้ส าเนาข้อมูลของคุณตามท่ีเราใช้ (โดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขท่ีว่าจะไม่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ื่น) 

• สิทธิท่ีจะขอให้เราแกไ้ข
หรืออปัเดตขอ้มูล 

คุณจะใชสิ้ทธิน้ีไดห้ากขอ้มูลท่ีเรามีอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ 

• สิทธิท่ีจะขอให้เราลบขอ้มูล คุณจะใชสิ้ทธิน้ีไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลท่ีเรามีอยู่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใช้
ขอ้มูลอีกต่อไป 

• เราใชข้อ้มูลโดยไดรั้บความยินยอมจากคุณและคุณไดถ้อนความยินยอมของคุณท่ี
ให้เราใช้ขอ้มูลนั้น (ในกรณีน้ี เราจะบนัทึกไวว่้าจะไม่ติดต่อคุณอีก เวน้แต่คุณ

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณท่ีเรา
มีอยู่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการต่อสิทธิ
ด้านล่างท้ังหมด) 

จะแจง้ให้เราทราบว่าคุณตอ้งการให้เราลบขอ้มูลทั้งหมดของคุณซ่ึงเราจะเคารพ
ความตอ้งการของคุณ) 

• เราใช้ขอ้มูลโดยชอบดว้ยกฎหมายและเม่ือเราพบว่าไม่มีความจ าเป็นในการใช้
ขอ้มูลนั้นอีกต่อไป หลงัจากท่ีคุณคดัคา้น 

• เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บหรือใชอ้ยา่งผิดกฎหมาย หรือ 

• เป็นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

• สิทธิในการขอให้เราจ ากดั
การประมวผลขอ้มูล 

คุณจะใชสิ้ทธิน้ีไดช้ัว่คราวขณะท่ีเราตรวจสอบกรณีของคุณอยู ่เม่ือคุณ 

• โตแ้ยง้ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเราใช ้หรือ 

• ไดค้ดัคา้นการท่ีเราใชข้อ้มูลโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(หากคุณใชสิ้ทธิในกรณีน้ี เราจะแจง้ให้คุณทราบก่อนท่ีเราจะใชข้อ้มูลอีกคร้ัง) 

คุณจะใชสิ้ทธิน้ีไดเ้ช่นกนั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• เราใชข้อ้มูลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและคุณคดัคา้นการลบขอ้มูล หรือ 

• เราไม่จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลอีกต่อไป แต่คุณตอ้งการมีไวเ้พื่อการฟ้องร้องด าเนินคดี 

• สิทธิในการคดัคา้นเราใน
การประมวลผลขอ้มูล 

คุณมีสิทธิ 2 ประการในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• หากเราใช้ขอ้มูลของคุณเพื่อการตลาดแบบตรง คุณสามารถ “เลือกไม่ให้เราใช้
ขอ้มูล” ได ้(โดยไม่ตอ้งมีเหตุผลประกอบ) และเราจะด าเนินการตามค าขอของคณุ 
และ 

• หากเราใช้ข้อมูลของคุณโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือจากการตลาดแบบตรง คุณสามารถคดัค้านเราในการใช้ข้อมูลเพื่อ
วตัถุประสงค์เหล่านั้นได้ โดยให้ค  าอธิบายถึงสถานการณ์ของคุณ และเราจะ
พิจารณาค าคดัคา้นของคุณ 

• สิทธิในการถอนความ
ยินยอมของคุณท่ีให้เราใช้
ขอ้มูล 

คุณจะใชสิ้ทธิน้ีได ้หากการท่ีเราใชข้อ้มูลของคุณไดน้ั้นเกิดขึ้นโดยอาศยัความยินยอม 
กรณีเหล่าน้ีจะปรากฏอยา่งชดัเจนในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณท่ีเรา
มีอยู่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการต่อสิทธิ
ด้านล่างท้ังหมด) 

• สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล หากว่า 

• คุณไดใ้หข้อ้มูลแก่เรา และ 
• เราใช้ขอ้มูลนั้น โดยวิธีการอตัโนมติั และโดยอาศยัความยินยอมของคุณ หรือ

โดยการท่ีเราปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาให้กบัคุณ 

เม่ือนั้น คุณจะมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนไปจากเราในรูปแบบท่ีใชก้นัทัว่ไป และ
สิทธิท่ีจะขอให้เราโอนยา้ยขอ้มูลไปให้บุคคลอื่นหากเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคในการ
ด าเนินการดงักล่าว 

• สิทธิในการร้องเรียนต่อ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลใน
ประเทศของคุณ 

ประเทศท่ีอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรปแต่ละประเทศจะตอ้งจดัใหมี้หน่วยงานของรัฐอยา่ง
นอ้ยหน่ึงหน่วยงานเพ่ือก ากบัดูแลให้เป็นไปตามวตัถุประสงคน้ี์ 

คุณสามารถหารายละเอียดส าหรับการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ไดท่ี้น่ี 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

ส าหรับประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อเวบ็ไซตข์องหน่วยงานของรัฐในประเทศของคุณ 

รายละเอยีดเพิม่เติมเฉพาะบางประเทศ 

คุณอาจจะมีสิทธิเพ่ิมเติมบางประการตามประเทศท่ีคุณอยู ่

ขอ้มูลเพ่ิมเติม หากคุณอยูใ่นประเทศฝร่ังเศส 

• หากคุณอยู่ในประเทศฝร่ังเศส คุณมีสิทธิท่ีจะออกค าส่ังเก่ียวกับข้อมูลของคุณท่ีเรามีอยู่ในกรณีท่ีคุณเสียชีวิต 
(โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากมีกรณีดงักล่าว เราควรเก็บขอ้มูลหรือลบขอ้มูลออกไปหรือไม่ และบุคคลอ่ืนควรจะมีสิทธิ
เห็นขอ้มูลนั้นหรือไม่) คุณอาจจะ 
(ก) ออกค าส่ังทัว่ไปให้แก่ผูใ้ห้บริการดิจิตลัท่ีจดทะเบียนไวก้บัหน่วยงานก ากบัดูแลการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของฝร่ังเศส (หรือท่ีเรียกว่า “CNIL”) (ค าส่ังเหล่าน้ีจะใชบ้งัคบักบัการใชข้อ้มูลของคุณทุกรูปแบบ) หรือ 
(ข) ออกค าส่ังโดยเฉพาะท่ีใชบ้งัคบัโดยเฉพาะแก่เราในการใชข้อ้มูลของคุณ 

ค าส่ังของคุณอาจจะเป็นการให้เราโอนยา้ยขอ้มูลของคุณไปยงับุคคลภายนอก (แต่หากขอ้มูลนั้นมีขอ้มูลของผูอ่ื้นอยู่
ดว้ย เราก็มีหน้าท่ีเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัของผูอ้ื่นดว้ยเช่นกนั ซ่ึงหมายความว่า เราจะไม่สามารถปฏิบติัตาม
ค าส่ังท่ีคุณให้ไวไ้ด)้ คุณอาจจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้มารับผิดชอบดูแลเพ่ือให้แน่ใจว่าค าส่ังของคุณไดรั้บการ
ปฏิบติัตาม หากคุณไม่ไดแ้ต่งตั้งบุคคลภายนอกไว ้ผูสื้บมรดกของคุณจะสามารถใช้สิทธิของคุณในการจดัการกบั
ขอ้มูลของคุณหลงัจากท่ีคุณเสียชีวิตแลว้ได ้(เวน้แต่คุณจะมีค าส่ังเป็นอยา่งอ่ืนใด) 

(1) เพื่อการบริหารจดัการทรัพยม์รดกของคุณ (ในกรณีดงักล่าว ผูสื้บมรดกของคุณจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของคุณ
ไดเ้พื่อการพิสูจน์และรับขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารจดัการทรัพยม์รดกของคุณ รวมถึงสินคา้หรือขอ้มูล 
ดิจิตลัใดๆ ท่ีถือว่าเป็นความทรงจ าของครอบครัวซ่ึงสามารถโอนยา้ยไปยงัผูสื้บมรดกของคุณได)้ และ 

(2) เพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาท่ีใชข้อ้มูลของคุณไดรั้บทราบเก่ียวกบัการเสียชีวิตของคุณแลว้ (เช่น การปิดบญัชี และ
การจ ากดัการใชห้รือการอปัเดตขอ้มูลของคุณ) 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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คุณอาจจะแกไ้ขหรือยกเลิกค าส่ังของคุณเม่ือใดก็ได ้ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลของ
คุณในกรณีท่ีคุณเสียชีวิต โปรดดูมาตรา 40-1 ตามกฎหมาย 78-17 ลงวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2521 เม่ือคุณเสียชีวิตแลว้ 
คุณจะหยุดใช้บัญชีของคุณไปโดยปริยายและเราก็จะลบขอ้มูลของคุณตามนโยบายการเก็บรักษาขอ้มูลของเรา 
(ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูหวัขอ้ “ขอ้มูลของคุณจะถูกเก็บไวน้านเท่าใด”) 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม หากคุณอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย 

• หากคุณอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัคุณ 

(ก) หากคุณไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัเรา เราอาจจะไม่สามารถให้ขอ้มูล สินคา้หรือบริการต่างๆ (ถา้มี) กบัคุณ
ตามท่ีคุณร้องขอ หรือริเร่ิมหรือบริหารจดัการกบัความสัมพนัธ์ทางการคา้หรือทางธุรกิจกบัคุณ (หรือนายจา้ง
ของคุณ) ได ้และ 

(ข) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ี https://www.pmiprivacy.com/en-
au/privacy-policy) ไดอ้ธิบาย (1) วิธีท่ีคุณอาจเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีเรามีอยู่ (2) วิธีท่ีคุณ
สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการท่ีเราจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ และ (3) วิธีท่ีเราจะจดัการกบัเร่ืองร้องเรียน
ใดๆ 

หากคุณมคี าถามหรือข้อสงสัย ควรติดต่อใคร? 

หากคุณมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือตอ้งการใชสิ้ทธิใดๆ ของคุณ คุณสามารถหารายละเอียดการติดต่อบริษทัในเครือ PMI ท่ี
เก่ียวขอ้ง และเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (หากมี) ได ้ท่ีนี่  นอกจากน้ี คุณจะไดรั้บรายละเอียดการติดต่อเม่ือบริษทั
ในเครือ PMI มีการติดต่อส่ือสารใดๆ กบัคุณ 

หากประเทศของคุณมีหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อหน่วยงานนั้นไดเ้ม่ือมีค าถาม ขอ้สงสัยหรือขอ้
กงัวลใดๆ นอกจากน้ี หากบริษทัในเครือ PMI ท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหรือขอ้กงัวลของคุณได ้คุณก็มีสิทธิท่ีจะ
ขอให้มีการพิจารณาคดีต่อศาลในประเทศได ้

การเปลีย่นแปลงประกาศฉบับนี้ 

เราอาจจะอปัเดตประกาศฉบบัน้ี (และประกาศเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายความเป็นส่วนตวั) เป็นคร้ังคราว และในกรณีท่ีมี
กฎหมายก าหนดไว ้เราจะแจง้ให้คุณทราบถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว ้เราก็จะขอ
ความยินยอมของคุณส าหรับการเปล่ียนแปลงใดๆ 

แกไ้ขล่าสุดเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 คุณสามารถหาประกาศฉบบัก่อนๆ ได ้ท่ีนี ่
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