
เราคือใคร? 

เราคือบรษิัทในเครือของ ฟิลลิป มอรร์สิ อินเตอรเ์นชั่นแนล ขอ้มลู ๆ เก่ียวกบัเรา (เช่น ชื่อบรษิัท ที่อยู่ และอ่ืน ๆ) 

จะถกูสง่ไปใหค้ณุหลงัจากนีเ้มื่อมีการเก็บขอ้มลูของคณุหรือเมื่อมีการขอใหค้ณุยอมรบัการเก็บขอ้มลูของคณุ 

คณุจะไดร้บัรายละเอียดเหล่านัน้ผ่านทาง การแจง้เตือนบนแอปพลิเคชั่นหรือบนเว็บไซต ์หรือในอีเมล หรือ SMS 

ซึ่งจะมีลิงกม์ายงัประกาศนี ้ 

• พีเอ็มไอ: ฟิลลิป มอรร์สิ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

คือกลุม่บรษิัทยาสบูขา้มชาติชัน้น าที่มีบริษัทในเครือหลายบรษิัท 

• บริษัทในเครือพีเอ็มไอ: แต่ละบรษิัทในเครือ ฟิลลิป มอรร์สิ อินเตอรเ์นชั่นแนล นัน้จะถือเป็น 

“บรษิัทในเครือพีเอ็มไอ” ค าว่า “เรา” (หรือ “ของเรา”) 

นัน้หมายถึงบรษิัทในเครือพีเอ็มไอรายแรกที่ไดเ้ก็บขอ้มลูเก่ียวกบัคณุ     

• ผลิตภัณฑพ์ีเอ็มไอ: หมายถึงผลิตภณัฑข์องเรา หรือผลิตภณัฑข์องบรษิัทอ่ืนในเครือพีเอ็มไอ 

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร? 

เราอาจรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัคณุในหลายรูปแบบ 

• คณุสามารถใหข้อ้มลูกบัเราไดโ้ดยตรง (เช่น 

หากคณุลงทะเบียนเพื่อรบัข่าวประชาสมัพนัธพ์ีเอ็มไอหรือการแจง้เตือนทางอีเมล 

เมื่อคณุสง่เนือ้หาไปยงัจุดติดต่อจุดสมัผสับริการดิจิทลัของพีเอ็มไอ หรือกรอกแบบฟอรม์ หรือโทรหาเรา) 

• เราอาจรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมติั (เช่น เมื่อคณุใชแ้อปหรือเว็บไซตพ์ีเอ็มไอ) 

ในประกาศนี ้เราเรียกวิธีการที่คณุติดต่อกบัเรา เช่น แอป เว็บไซตแ์ละอีเมลว่า "จุดสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอ" 

เราอาจรวบรวมขอ้มลูที่คณุใหโ้ดยตรง โดยทั่วไปจะเกิดขึน้ในกรณีที่คณุ: 

• สมคัรเป็นสมาชิกฐานขอ้มลูของเรา (ตวัอย่างเช่น 

หากคณุลงทะเบียนเพื่อรบัข่าวประชาสมัพนัธข์องพีเอ็มไอ หรืออีเมลแจง้เตือน) 



• สง่เนือ้หาไปยงัจุดสมัผสับรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอ 

• ติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อ หรือทางอีเมล โซเชียลมีเดียหรือโทรศพัท ์หรือ 

• เขา้รว่มในการส ารวจของพีเอ็มไอ 

เราอาจรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัคณุโดยอตัโนมติั โดยทั่วไปจะเกิดขึน้ในกรณีที่คณุ: 

• สื่อสารกบัเรา (ตวัอย่างเช่น ผ่านช่องทางติดต่อหรือแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดีย); หรือ 

• ใชจ้ดุสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอ (เช่น ผ่านกลไกการติดตามในแอปหรือเว็บไซต)์ 

นอกจากนี ้

เรายงัอาจรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัคณุโดยอตัโนมติัผ่านการใชค้กุกีแ้ละเทคโนโลยีการติดตามที่คลา้ยกนัที่จุดสมัผสั

บรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอคกุกีแ้ละเทคโนโลยีเฉพาะที่ใชจ้ะขึน้อยู่กบัจดุสมัผสับรกิารพีเอ็มไอที่เป็นปัญหา 

หากตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกบัคกุกี ้(รวมถึงคกุกีก้ารวิเคราะหข์อง Google) 

และเทคโนโลยีท่ีคลา้ยคลงึกนัที่ใชใ้นช่องทางจุดสมัผสับริการ รวมถึงวิธีที่คณุสามารถยอมรบัหรือปฏิเสธคกุกี ้

โปรดดปูระกาศเก่ียวกบัคกุกีท้ี่มีหรือผ่านจุดสมัผสับรกิารนัน้ๆ  

นอกจากนี ้เรายงัอาจรวบรวมขอ้มลูในบริบทอ่ืน ๆ ที่แสดงใหค้ณุเห็น ณ เวลานัน้ ๆ ดว้ย 

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง? 
เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูหลากหลายเก่ียวกบัตวัคณุ รวมถึง: 

• ขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัการสง่สื่อประชาสมัพนัธห์รือการแจง้เตือนทางอีเมลแก่คณุ    

• ขอ้มลูที่คณุใหแ้ก่เราเมื่อคณุสง่ขอ้มลูคอนเทนตผ์่านช่องทางจดุสมัผสับริการดิจิทลัของพีเอ็มไอ 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการเย่ียมชมจุดสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอ 

• ขอ้มลูที่คณุใหแ้ก่เราเมื่อคณุติดต่อเราผ่านทางโทรศพัทห์รือคอลเซ็นเตอร ์

• ขอ้มลูเก่ียวกบัความสนใจและความชอบของคณุ 

• ขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัการระบตุวัตนและอายขุองคณุ 

 



ขอ้มลูที่เราเก็บรวบรวมโดยอตัโนมติันัน้ โดยทั่วไปแลว้จะมีดงัต่อไปนี:้ 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการเย่ียมชมหรือการติดต่อผ่านทางโทรศพัท ์(เช่นเวลา และระยะเวลา)  

• การใชจ้ดุสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอของคณุ (เช่นหนา้เว็บไซตท์ี่เขา้ชม 

หนา้เว็บไซตท์ี่สง่คณุมายงัหนา้ปัจจบุนั หนา้เว็บไซตท์ี่คณุเขา้ชมต่อ ค าที่ใชใ้นการคน้หา 

หรือลิงกท์ี่คลิกในแต่ละหนา้ เวลาที่คณุเปิด    จุดสมัผสับรกิารเป็นครัง้แรก 

ระยะเวลาที่คณุใชง้านช่องทางดงักลา่ว ปฏิกิรยิาของคณุต่อขอ้ความ หรือโฆษณาที่เราสง่ไปใหค้ณุ) 

เราอาจใชค้กุกีแ้ละเทคโนโลยีการติดตามที่คลา้ยกนั (เช่น  พิกเซล/เว็บบีคอน) เพื่อเก็บขอ้มลูเหลา่นี ้ 

• ขอ้มลูการใชเ้ว็บไซตบ์คุคลที่สามของคณุ 

โดยขอ้มลูที่เราเก็บจะคลา้ยคลงึกบัขอ้ต่างๆที่เราไดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

(เราอาจใชค้กุกีแ้ละเทคโนโลยีการติดตามที่คลา้ยกนั (เช่น  พิกเซล/เว็บบีคอน) เพื่อเก็บขอ้มลูเหลา่นี ้) 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัอปุกรณม์ือถือหรือเดสกท์็อป และซอฟตแ์วรข์องคณุ (เช่น ไอพี แอดเดรส หรือ 

หมายเลขประจ าเครื่อง (ตวัอย่างเช่น หมายเลข Mobile Advertising Identifier หรือ  MAID หมายเลข 

Android ID หรือ SSAID) ขอ้มลูเก่ียวกบัต าแหน่งที่อยู่ (ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูที่มาจากไอพี แอดเดรสของคณุ 

หรือขอ้มลู ที่คณุเลือกที่จะแบ่งปันใหท้ราบเพื่อวตัถปุระสงคบ์างอย่าง เช่น การคน้หารา้น) 

ขอ้มลูเก่ียวกบัแบรนด ์  และรุน่ของอปุกรณท์ี่ใช ้การตัง้ค่าแสดงผลของมอนิเตอร ์

ประเภทของเว็บเบราวเ์ซอรท์ี่ใช ้ระบบปฏิบติัการ 

(ขอ้มลูบางอย่างอาจถกูน าไปใชใ้นการตรวจสอบลายนิว้มือดิจิทลั 

สามารถอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัวตัถปุระสงคก์ารใชข้อ้มลูของเราไดต้ามที่ระบไุวด้า้นล่าง) 

รายละเอียดของคกุกีต่้างๆ (หรือเทคโนโลย ีการติดตามที่คลา้ยกนั) ที่เราติดตัง้ไวใ้นอปุกรณข์องคณุ 

 

โดยทั่วไปแลว้ ขอ้มลูที่เราเก็บจากบุคคลที่สามจะประกอบไปดว้ย ขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะ                      

(เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัความสนใจและความชอบของคณุ)  ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูจากโพสตบ์นสื่อโซเชียล                     

ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 

 

 

 



เรามีวัตถุประสงคอ์ะไรในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และใช้พืน้ฐานกฎหมายอะไรในการเก็บข้อมูล? 

 

ในหมวดนี ้เราจะน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารเก็บขอ้มลูส่วนตวั อย่างไรก็ตาม ประกาศนี ้      

เป็นประกาศระดบัสากล และหากมีขอ้กฎหมายของประเทศใดๆที่จ  ากดัหรือหา้มการเก็บขอ้มลูบางประเภท         

ที่ระบไุวใ้นประกาศฉบบันี ้เราจะไม่ใชข้อ้มลูของคณุเพื่อวตัถปุระสงคด์งักล่าวในประเทศนัน้ ๆ    

นอกเหนือจากขอ้จ ากดัที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ เราจะใชข้อ้มลูของคณุเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี:้    

• เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้เช่นการยืนยนัอายขุองคณุ (ในกรณีที่มีความเหมาะสม) 

• เพื่อจดัการสญัญาส าหรบัคอนเทนตท์ี่สรา้งโดยผูใ้ชใ้หแ้ก่คณุ 

(เมื่อคณุสง่คอนเทนตใ์หเ้ราผ่านช่องทางดิจิทลัของพีเอ็มไอ) 

• เพื่อสง่สื่อประชาสมัพนัธห์รือการแจง้เตือนทางอีเมลใหแ้ก่คณุ หรือปรบัแต่งประสบการณข์องคณุ          

ในการรบัสื่อประชาสมัพนัธห์รือการแจง้เตือนทางอีเมลจากเรา 

• เพื่อใหท้ราบว่าคณุยงัตอ้งการติดต่อกบัเราอยู่หรือไม่ และยงัตอ้งการไดร้บัการติดต่อจากเราต่อไปหรือไม่ 

• เพื่อใหค้ณุสามารถใชจุ้ดสมัผสับรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอได ้และปรบัแต่งประสบการณก์ารใชง้าน       

จดุสมัผสับรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอของคณุ 

• เพื่อการจดัการทางธุรกิจทั่วไป และเพื่อสนบัสนนุวตัถุประสงคท์ัง้หมดที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ ซึ่งรวมไปถึง   

การจดัการบญัชีผูใ้ชข้องคณุ การติดต่อกบัคณุ การจดัการการนดัหมายกบัเรา หรือกบับคุคลที่    

สนบัสนนุเรา การปอ้งกนัการฉอ้โกง (เช่น ในบรบิทของการจดังานอีเวนตข์องเรา และการส ารวจ       

ความคิดเห็นของเรา เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไม่มีการเขา้รว่มงาน หรือตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งครัง้     

ต่อหนึ่งคน หรือในบริบทของอี-คอมเมิรซ์ เพื่อรกัษาขอ้มลูของผูถื้อบตัร) การอบรมบุคลากร                

และการควบคมุคณุภาพ และการจดัการและการแกไ้ขปัญหา 

• เพื่อการวิเคราะหข์อ้มลูทางธุรกิจ การเก็บขอ้มลูทางสถิติหรือทางวิทยาศาสตร ์และการปรบัปรุงแกไ้ข    

ซึ่งรวมไปถึงการปรบัปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑแ์ละบริการของพีเอ็มไอ จดุสมัผสับรกิารและงานอีเวนต ์        

ของพีเอ็มไอ และขอ้มลูที่เรา (หรือบรษิัทอ่ืนๆในเครือของเรา) น าเสนอใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจในบรษิัทของเรา  

• เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ที่เราจะแจง้ใหค้ณุทราบ หรือที่คณุสามารถเขา้ใจไดเ้องจากบรบิท 

เมื่อเราเริ่มเก็บขอ้มลูของคณุเป็นครัง้แรก 



พืน้ฐานทางกฎหมายส าหรบัการใชข้อ้มลูของคณุนัน้มาจากหนึ่งในขอ้ที่ระบไุวด้า้นล่าง                        

(ซึ่งเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไวใ้นหมวด“เรียนรูเ้พิ่มเติม”):  

• เพื่อปฏิบติัตามขอ้กฎหมายที่เราตอ้งปฏิบติัตาม 

• เพื่อด าเนินการตามสญัญาที่คณุเป็นคู่สญัญา  

• เพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีไม่ถกูลบลา้งดว้ยผลประโยชนข์องคณุในการรกัษาขอ้มู

ลดงักลา่ว  

• หากพืน้ฐานทางกฎหมายที่ระบไุวข้า้งตน้ไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้หรือในกรณีที่กฎหมายบงัคบั 

เราจะใชค้วามยินยอมของคณุมาเป็นพืน้ฐานทางกฎหมายแทน 

(โดยที่เราจะขอความยินยอมจากคณุก่อนที่เรา  จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล)  

วตัถุประสงคท์ี่เราจะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของคณุ 

และวิธีการเก็บขอ้มลูและพืน้ฐานทางกฎหมายส าหรบัการใชข้อ้มลู มีดงัต่อไปนี:้ 

วัตถุประสงค ์ พืน้ฐานอันชอบด้วยกฎหมายส าหรับการประมวลผลข้อมูล 

เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย  

• การยืนยนัอายขุองคณุ 

โดยทั่วไปแลว้ เราจะไดร้บัขอ้มลูนีจ้ากคณุโดยตรง 

เราใชข้อ้มลูนีเ้นื่องจากเป็นขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัเราในการปฏิบติัต
ามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ในบางสว่นของธุรกิจของเรา 
เราจะติดต่อกบัผูท้ี่บรรลนุิติภาวะแลว้เท่านัน้ 
ซึ่งพืน้ฐานนีจ้ะไม่ถกูลบลา้งดว้ยผลประโยชน ์สิทธิ 
และเสรีภาพของคณุในการรกัษาขอ้มลูดงักลา่ว 
 

สง่และปรบัเปลี่ยนประสบการณข์องคณุในก
ารใชจ้ดุสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอ 
สื่อประชาสมัพนัธ ์
และการแจง้เตือนทางอีเมล  

• ท าใหค้ณุสามารถใชจุ้ดสมัผสับรกิาร
ของพีเอ็มไอได ้(เช่น 
ท าใหค้ณุสามารถล็อกอินไดต่้อเนื่อง

เราไดข้อ้มลูนีม้าจากขอ้มลูที่คณุใหแ้ก่เราโดยตรง (เช่น 
ชื่อและขอ้มลูติดต่อ และรายละเอียดโซเชียลมีเดีย) 
และขอ้มลูที่เราจดัเก็บโดยอตัโนมติั (ตวัอย่างเช่น 
การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ (เช่น คกุกีแ้ละพิกเซล/เว็บบีคอน) 
เพื่อติดตามการใชจ้ดุสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอของคณุ 
และอีเมลที่เราสง่ไป) และการใชเ้ทคโนโลยีท่ีคลา้ยกนั   
เพื่อติดตามการใชจ้ดุสมัผสับรกิารของบุคคลที่สาม และ           
“การตรวจสอบลายนิว้มือดิจิทลั” ตามที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ และ    



ไม่ว่าจะอยู่ในสว่นไหนของจุดสมัผสั
บรกิาร 
หรือการจดัการการตัง้ค่าภาษา   
ของคณุ)  

• สง่สื่อประชาสมัพนัธแ์ละแจง้เตือนท
างอีเมล และติดต่อคณุ 

• ปรบัแต่งประสบการณก์ารใชง้านจดุ
สมัผสับรกิารของพีเอ็มไอของคณุ 
(ตวัอย่างเช่น 
การตัง้ค่าการเขา้ชมเว็บไซตข์องคณุ 
เช่น ขอ้ความตอ้นรบั 
หรือค าแนะน าเก่ียวกบัสิ่งทีคณุอาจ
สนใจ)  

• เพื่อใหท้ราบว่าคณุยงัตอ้งการติดต่อ
กบัเราอยู่หรือไม่ 
และยงัตอ้งการไดร้บัการติดต่อจากเ
ราต่อไปหรือไม่ 

• จดัการบญัชีของคณุและการแกไ้ขปั
ญหา 

• ปอ้งกนัการฉอ้โกง (ตวัอย่างเช่น 

ในบรบิทของการจดังานอีเวนตข์องเ

รา 

และการส ารวจความคิดเห็นของเรา 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไม่มีการเขา้รว่มงา

น 

หรือตอบแบบสอบถามมากกว่าหน่ึง

ครัง้ต่อหนึ่งคน หรือในบรบิทของอี-

(ในกรณีที่กฎหมายอนญุาต) ขอ้มลูที่เราจดัเก็บจากบคุคลที่สาม 
(เช่นขอ้มลูจากโพสตบ์นสื่อโซเชียลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ)  

เราใชข้อ้มลูเหลา่นีเ้นื่องจากเรามีผลประโยชนอ์นัชอบธรรมดว้ยกฎ
หมายในการด าเนินการจดุสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอ 
เพื่อปรบัแต่งประสบการณก์ารใชง้านของคณุ 
เพื่อใหท้ราบว่าคณุยงัตอ้งการติดต่อกบัเราอยู่หรือไม่ 
และปอ้งกนัการฉอ้โกง 
โดยวิธีเหลา่นีจ้ะไม่ถกูลบลา้งดว้ยผลประโยชน ์สิทธิ 
และเสรีภาพของคณุในการรกัษาขอ้มลูดงักลา่ว 



คอมเมิรซ์ 

เพื่อรกัษาขอ้มลูของผูถื้อบตัร)  

   

ด าเนินการตามสญัญาส าหรบัคอนเทนตท์ี่สร้
างโดยผูใ้ชใ้หแ้ก่คณุ (ในกรณีทีต่้องใช้) 

• เมื่อคณุสง่คอนเทนตผ์่านช่องทางจดุ
สมัผสับรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอ 
เราจะใชข้อ้มลูของคณุและคอนเทน
ตท์ี่คณุน าสง่เพื่อด าเนินการตามเงือ
นไขเก่ียวกบัคอนเทนตท์ี่สรา้งโดยผูใ้
ชข้องเรา 

โดยทั่วไปแลว้ เราจะไดร้บัขอ้มลูนีจ้ากคณุโดยตรง 

เราใชข้อ้มลูนีเ้นื่องจากเป็นขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อการด าเนินการตามสญั
ญากบัคณุ 
และเนื่องจากเรามีผลประโยชนอ์นัชอบธรรมดว้ยกฎหมายในการด า
เนินการดา้นความสมัพนัธ ์การท าตลาดผลิตภณัฑข์องเรา 
(ซงึรวมไปถึงการใชค้อนเทนตท์ี่คณุสง่ผ่านช่องทางจุดสมัผสับรกิาร
ดิจิทลัของพีเอ็มไอ) และเพื่อด าเนิน     
การจดุสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอ 
ซึ่งพืน้ฐานนีจ้ะไม่ถกูลบลา้งดว้ยผลประโยชน ์สิทธิ 
และเสรีภาพของคณุในการรกัษาขอ้มลูของคณุ 

การจดัการธุรกิจ 

• การจดัการทั่วไปดา้นองคก์ร 
และการบนัทกึทางธุรกิจ 

• การจดัการและการด าเนินงาน        
อีเวนต ์

• การสื่อสารโตต้อบที่เก่ียวขอ้งกบัควา
มสมัพนัธก์บัคณุ 
ซึ่งรวมไปถึงการตอบค าถามและค าร้
องขอ    ของคณุ  

• การพฒันาระบบไอที 
การใชง้านระบบ 
การด าเนินงานระบบ        
และการรกัษาระบบ 

• การรกัษาความปลอดภยัของระบบแ

โดยทั่วไปแลว้ เราจะไดร้บัขอ้มลูนีจ้ากคณุโดยตรง 

เราใชข้อ้มลูนีเ้นื่องจากเรามีผลประโยชนอ์นัชอบธรรมดว้ยกฎหมาย
ในการด าเนินธุรกิจของเรา จดัการความสมัพนัธข์องเรากบัคณุ  
และรกัษาความปลอดภยัและความแข็งแกรง่ของระบบไอทีของเรา 
ซึ่งพืน้ฐานนีจ้ะไม่ถกูลบลา้งดว้ยผลประโยชน ์สิทธิ และเสรีภาพ 
ของคณุในการรกัษาขอ้มลูของคณุ 



ละอปุกรณ ์

• การด าเนินงานฐานขอ้มลูการติดต่อ
บคุคล 

การตรวจสอบความปลอดภยัและระบบ 

• ระบบยืนยนัตวัตนและการควบคมุก
ารเขา้ถึง และการลงบนัทึก 
ในกรณีที่ตอ้งใช ้ 

 

ขอ้มลูนีจ้ะถกูเก็บรวบรวมโดยอตัโนมติัผ่านหลายวิธี เช่น         

ระบบอตัโนมติั และการตรวจสอบอปุกรณ ์

 

เราใชข้อ้มลูนีเ้นื่องจากเรามีผลประโยชนอ์นัชอบธรรมดว้ยกฎหมาย
ในการท าใหม้ั่นใจว่าจะสามารถรกัษาความลบั ความแข็งแกรง่  
และความปลอดภยัของระบบดิจิทลัพืน้ฐานของเราได ้
ซึ่งพืน้ฐานนีจ้ะไม่ถกูลบลา้งดว้ยผลประโยชน ์สิทธิ 
และเสรีภาพของคณุใน   การรกัษาขอ้มลูของคณุ 

 
การวิเคราะหข์อ้มลูทางธุรกิจและการปรบัปรุ
งใหดี้ยิ่งขึน้ 

• เพื่อการวิเคราะหข์อ้มลูทางธุรกิจ 
เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นสถิติหรือท
างวิทยาศาสตร ์ 
(ซึ่งรวมไปถึงการปรบัปรุงแกไ้ขผลิต
ภณัฑแ์ละบรกิารของพีเอ็มไอ 
รา้นคา้ทีจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องพีเอ็
มไอ งานอีเวนตข์องพีเอ็มไอ 
จดุสมัผสับรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอ 
และขอ้มลูที่เรา 
(หรือบรษิัทอ่ืนๆในเครือของเรา) 
น าเสนอใหแ้ก่ลกูคา้ของเรา) 

เราไดข้อ้มลูนีม้าจากขอ้มลูที่คณุใหแ้ก่เรา (เช่น 
ขอ้มลูจากการสื่อสารของคณุผ่านทางจดุสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอ 
หรือขอ้มลู ทางประชากร เช่นอายแุละเพศของคณุ 
และเมืองที่คณุอาศยัอยู่) ขอ้มลูที่เราเก็บรวบรวมโดยอตัโนมติั 
(ซึ่งอาจรวมไปถึงขอ้มลูที่ไดม้าจากการใชค้กุกี ้พิกเซล 
และเทคโนโลยีต่างๆที่คลา้ยกนั) และ      
(ในกรณีที่กฎหมายอนญุาต) ขอ้มลูที่เราจดัเก็บจากบคุคลที่สาม 
หากเรามีขอ้มลูมากกว่าหน่ึงประเภทจากหมวดหมู่เหล่านี ้           
เราจะรวบรวมขอ้มลูเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อท าใหก้ารวิเคราะหข์องเราดียิ่งขึน้  

เรามีสิทธิ์ใชข้อ้มลูนีเ้นื่องจากขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี:้  
 

• เราไดร้บัความยินยอมจากคณุแลว้ หรือ 

• เนื่องจากเรามีผลประโยชนอ์นัชอบธรรมดว้ยกฎหมาย     
ในการวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงการด าเนินธุรกิจของเรา 



ผลิตภณัฑข์องเรา จดุสมัผสับรกิารของพีเอ็มไอ รา้นคา้ 
และงานอีเวนต ์ 
และเพื่อเชิญชวนใหผู้อ่ื้นเขา้มามีสว่นรวมในการสง่เสรมิผลิ
ตภณัฑข์องพีเอ็มไอ 
ซึ่งพืน้ฐานนีจ้ะไม่ถูกลบลา้งดว้ยผลประโยชน ์สิทธิ 
และเสรีภาพของคณุใน   การรกัษาขอ้มลูของคณุ 

  

ในกรณีที่เราไม่ไดย้ึดพืน้ฐานทางกฎหมายที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ในการเก็บขอ้มลูของคณุ 

หรือในกรณีที่กฎหมายบงัคบัใหต้องเก็บขอ้มลู เราจะขอความยินยอมจากคณุก่อนที่จะประมวลขอ้มลูนัน้ ๆ 

(ซึ่งคณุจะสามารถเขา้ใจไดเ้อง  จากบรบิท) 

ในบางครัง้ เราอาจใชข้อ้มลูเก่ียวกบัคณุในประเภทวิธีที่ไม่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ ในกรณีนี ้เราจะแจง้ประกาศ         

ความเป็นสว่นตวัเพิ่มเติมใหค้ณุไดท้ราบ เพื่ออธิบายถึงการใชง้านขอ้มลูของเรา คณุควรอ่านประกาศเสรมิ    

ควบคู่ไปกบัประกาศฉบบันี ้

 

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร และเพ่ือวัตถุประสงคอ์ะไร?  

เราอาจแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุใหก้บั: 

• บรษิัทในเครือพีเอ็มไอ   

• บคุคลที่สามที่ใหบ้รกิารหรือผลิตภณัฑแ์ก่บรษิัทในเครือพีเอ็มไอ 

•  บคุคลที่สามอ่ืนๆ ในกรณีที่กฎหมายบงัคบัหรือใหอ้นญุาต  

เราแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุใหก้บัผูอ่ื้นตามที่กฎหมายอนญุาต ดงันัน้หากกฎหมายระบวุ่าเราตอ้งไดร้บั       

ความยินยอมจากคณุ เราจะขออนญุาตจากคณุก่อน 

การแบ่งปันขอ้มลูกบับรษิัทอ่ืนในเครือพีเอ็มไอ  

• เราแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุใหก้บับรษิัท Philip Morris Products S.A. (ตัง้อยู่ที่เมืองเนอชาแตล  

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด)์ ซึ่งเป็นสถานที่กลางของการจดัการการประมวลขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่       



บรษิัทในเครือพีเอ็มไอ Philip Morris Products S.A. ประมวลขอ้มลูของคณุ โดยมีวตัถปุระสงค ์      

ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นประกาศฉบบันี ้ 

• เราอาจแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุใหก้บับรษิัทในเครือพีเอ็มไอที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบประเทศที่คณุอาศยัอยู่ 

(ในกรณีที่บรษิัทในเครือนัน้ไม่ใช่ผูท้ี่รเิริ่มเก็บขอ้มลู) โดยมีวตัถุประสงคต์ามที่ไดร้ะบไุวใ้นประกาศฉบบันี ้ 

• เราอาจแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุใหก้บับรษิัทในเครือพีเอ็มไออ่ืนๆ ที่คณุไดติ้ดต่อ (ตวัอย่างเช่น 

หากคณุเดินทางและตอ้งการทราบขอ้มลูเก่ียวกบักิจกรรมของบรษิัทในเครือพีเอ็มไอในประเทศอ่ืน)                 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสริมบรกิารของเราใหดี้ยิ่งขึน้ส  าหรบัคณุ 

การแบ่งปันขอ้มลูใหก้บับคุคลที่สาม 

• เราอาจแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุใหก้บับคุคลที่สามตามที่กฎหมายอนญุาตใหท้ าได ้

เราอาจแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุใหก้บับคุคลที่สามที่น าเสนอบริการหรือผลิตภณัฑใ์หแ้ก่คณุหรือบรษิัทใ

นเครือพีเอ็มไอ     (เช่น ผูใ้หค้  าปรกึษา ผูใ้หบ้รกิารการช าระเงิน ผูใ้หบ้รกิารขนสง่สินคา้ ผูใ้หบ้ริการขอ้มลู 

และผูใ้หบ้รกิารการยืนยนัอายุ) 

• เราอาจแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุใหก้บับคุคลอื่นๆตามที่กฎหมายอนญุาตใหท้ าได ้ตวัอย่างเช่น 

หน่วยงานผูก้  ากบัดแูลดา้นกฎหมาย และหน่วยงานของรฐั หรือในกรณีที่ไดร้บัค าขอจากหน่วยงาน     

ดา้นกฎหมายหรือเจา้หนา้ที่ของรฐั หรือในกรณีที่เราเห็นว่าการเปิดเผยขอ้มลูเป็นสิ่งจ าเป็นหรือเหมาะสม 

เพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อรา่งกาย หรือเกิดความเสียหายทางการเงิน หรือในกรณีที่เก่ียวขอ้งกบั 

การตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสยัว่าผิดกฎหมาย และในบรบิทของการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 

 

ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปทีไ่หน?  

เนื่องจากพีเอ็มไอเป็นบริษัทขา้มชาติ บรษิัทในเครือพีเอ็มไอจึงมีการสง่ขอ้มลูไปทั่วโลก ดงันัน้ขอ้มลูเก่ียวกบั     

คณุอาจถกูสง่ไปทั่วโลก (ตวัอย่างเช่น หากคณุอยู่ในเขตเศรษฐกิจยโุรป  (European Economic Area หรือ EEA) 

ขอ้มลูของคณุอาจถกูสง่ต่อออกไปนอกเขต EEA หากคณุอยู่ในออสเตรเลีย 

ขอ้มลูของคณุอาจถกูสง่ออกนอกประเทศออสเตรเลีย) 

เมื่อเราใชข้อ้มลูตามจุดประสงคท์ี่ไดร้ะบไุวใ้นประกาศฉบบันี ้

ขอ้มลูของคณุอาจถกูสง่ต่อไปยงัภายในหรือภายนอกประเทศหรือเขตดินแดนที่ขอ้มลูถกูเก็บรวบรวมมา 

ซึ่งรวมไปถึงประเทศและเขตดินแดนที่อาจไม่มีมาตรฐาน การคุม้ครองขอ้มลูที่เท่าเทียมกนั ตวัอย่างเช่น 



บรษิัทในเครือพีเอ็มไอที่อยู่ในเขต EEA อาจสง่ต่อขอ้มลูสว่นตวัไปยงับริษัทในเครือพีเอ็มไอที่อยู่   นอกเขต EEA 

ในกรณีเหลา่นี ้การสง่ต่อขอ้มลูจะ: 

• ท าไดบ้นพืน้ฐานของการพิจารณามาตรฐานการคุม้ครองที่เพียงพอ (Adequacy Decision)                

ของคณะกรรมาธิการยโุรป  

• ท าโดยมีการปอ้งกนัขอ้มลูที่เหมาะสม  ตวัอย่างเช่นการปฏิบติัตามเงื่อนไข EU Model Contracts หรือ 

• ท าไดโ้ดยจ าเป็นที่จะตอ้งปลดปล่อยขอ้ผกูมดัภายใตส้ญัญาระหว่างคณุกบัเรา 

(หรือการใชม้าตรการก่อนท าสญัญาตามที่คณุรอ้งขอ) 

หรือเพื่อการสิน้สดุหรือการท าตามสญัญาระหว่างเรากบับคุคลที่สาม          

ที่ไดส้ิน้สดุลงโดยมีคณุเป็นฝ่ายท่ีไดร้บัประโยชน ์เช่นในกรณีที่เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมการเดินทาง 

ในทกุกรณี จะมีการใชม้าตรการความปลอดภยัที่เหมาะสม 

เพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนตวัของคณุในประเทศหรือเขตดินแดนเหลา่นัน้ 

ภายใตก้ฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูที่น ามาใชไ้ด ้ 

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร? 

เราใชม้าตรการทางเทคนิคและทางองคก์รที่เหมาะสมเพื่อปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลที่เราไดม้า เพื่อไม่ใหข้อ้มลู    

ถกูเปิดเผย น าไปใช ้แกไ้ข หรือท าลายโดยไม่ไดร้บัอนญุาต เราใชก้ารใสร่หสัขอ้มลูและเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

เพื่อรกัษาขอ้มลูที่คณุไดใ้หแ้ก่เรา 

นอกจากนีเ้รายงัไดก้ าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารของเราตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดา้นการรกัษาความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู

และการปกป้องขอ้มลูอย่างเครง่คดั 

 

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด? 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่เราเก็บรวบรวม    

ไวห้ลงัจากท่ีส าเรจ็วตัถุประสงคแ์ลว้ เราจะลบขอ้มลูทิง้ 

ระยะเวลาที่ขอ้มลูจะถกูเก็บรกัษาจะขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคท์ี่ขอ้มลูถกูเก็บ ขอเรียนใหค้ณุทราบว่า 

ในบางสถานการณ ์คณุมีสิทธิ์ท่ีจะขอใหเ้ราลบขอ้มลู และในบางครัง้      

เราจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูตามที่กฎหมายก าหนด ตวัอย่างเช่นการเก็บขอ้มลูไวเ้พื่อวตัถปุระสงคด์า้นภาษี   

และการท าบญัชี  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en


โดยทั่วไปแลว้ เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นตารางดา้นล่างนี:้ 

 ประเภท  ค าอธิบาย/เกณฑก์ารเก็บรักษา 

• บนัทกึฐาน
ขอ้มลู 

หากคณุไดล้งทะเบียนใชบ้รกิารรบัการแจง้เตือนทางอีเมล (หรือบรกิารที่คลา้ยกนั)          
หรือใชจ้ดุสมัผสับรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอ 
ขอ้มลูสว่นใหญ่ในโปรไฟลข์องคณุจะถกูเก็บรกัษาตลอดระยะเวลาที่คณุยงัคงรบัการแจง้เตือ
นดงักลา่ว ใชจ้ดุสมัผสัดิจิทลั หรือโตต้อบกบัการสื่อสารของเรา อย่างไรก็ตาม 
ขอ้มลูบางสว่นของโปรไฟลข์องคณุ อย่างเช่นประวติั 
การใชจ้ดุสมัผสับรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอ 
จะหมดอายไุปเองตามธรรมชาติหลงัจากท่ีผ่านไประยะหนึ่ง 
ดงันัน้เราจะลบขอ้มลูเหลา่นีโ้ดยอตัโนมติัภายในระยะเวลาที่ก าหนดว่าเหมาะสมส าหรบัวตัถุ
ประสงคท์ี่ขอ้มลูไดถู้กเก็บมา 

• บนัทกึการ
ตรวจสอบร
ะบบ 

โดยทั่วไปแลว้ 
บนัทกึการตรวจสอบระบบจะถกูเก็บรกัษาไวเ้ป็นระยะเวลาเพียงสองถึงสามเดือน 

•  การวิเครา
ะหข์อ้มลูท
างธุรกิจ  

 โดยทั่วไปแลว้ ขอ้มลูการวิเคราะหข์อ้มลูทางธุรกิจจะถกูเก็บโดยอตัโนมติัเมื่อคณุใช ้         
จดุสมัผสับรกิารดิจิทลัของพีเอ็มไอ และขอ้มลูจะถกูท าใหเ้ป็นขอ้มลูนิรนาม/รวบรวมไวท้นัที 
ขอ้มลูการวิเคราะหข์อ้มลูทางธุรกิจสว่นใหญ่จะถกูเก็บรกัษาตลอดระยะเวลาที่เรายงัมีความ
สมัพนัธก์บัคณุ ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นบรรทดัแรกของตารางขา้งบนนี ้อย่างไรก็ตาม 
บางสว่นของขอ้มลูเหลา่นี ้เช่น 
ขอ้มลูบางอย่างเก่ียวกบัการที่คณุเปิดดกูารสื่อสารที่เราส่งไปใหค้ณุหรือไม่ 
(ในกรณีที่คณุเลือกที่จะแบ่งปันขอ้มลูนีก้บัเรา) 
จะหมดอายไุปเองตามธรรมชาติหลงัจากท่ีผ่านไประยะหนึ่ง ดงันัน้เราจะลบขอ้มลูเหล่านี ้
โดยอตัโนมติัภายในระยะเวลาที่ก าหนด (โดยปกติแลว้ ขอ้มลูการเปิดดูอีเมลจะถกูลบภายใน 
2 ปี) ว่าเหมาะสมส าหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ขอ้มลูไดถ้กูเก็บมา 
 

 

คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้าง? 

 คณุอาจมีสิทธิในขอ้มลูที่เราเก็บบางประการหรือทัง้หมดตามรายละเอียดต่อไปนี:้ 

• สิทธิในการขอการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุ 



• สิทธิในการขอแกไ้ข หรือลบขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุ 

• สิทธิในการขอจ ากดัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของคณุ ในบางกรณี 

• สิทธิในการคดัคา้นการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุในบางกรณี 

• สิทธิในการเพิกถอนการยินยอมใหใ้ชข้อ้มลู  

• สิทธิในการขอโอนขอ้มลูในบางกรณี 

• สิทธิในการเลือกไม่ใหเ้ราใชข้อ้มลูของคณุในการท าตลาดโดยตรง และ 

• สิทธิในการรอ้งทกุขก์บัหน่วยงานที่มีอ  านาจดแูลในประเทศของคณุ (ในกรณีที่มี) 

 

เราน าเสนอวิธีท่ีง่ายดายท่ีคณุสามารถใชส้ิทธิ์ดงักลา่วขา้งตน้ เช่น การใหล้ิงก ์“ยกเลิกการรบับรกิาร ”              

หรือการใหท้ี่อยู่ติดต่อไวใ้นขอ้ความที่คณุไดร้บั  

แอปพลิเคชนับางประเภทที่เราน าเสนออาจสง่ขอ้ความ ใหแ้ก่ท่าน 

ตวัอย่างเช่นขอ้ความเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิารใหม่ 

คณุสามารถปิดการสง่ขอ้ความเหลา่นีไ้ดโ้ดยการเขา้เปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าในโทรศพัทข์องคณุหรือในแอปพลิเคชั

น 

สิทธิที่คณุมีขึน้อยู่กบักฎหมายของประเทศของคณุ หากคณุอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป 

คณุจะมีสิทธิ์ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นตารางดา้นล่าง  หากคณุอยู่ในเขตอ่ืนๆ คณุสามารถติดต่อเรา (กรุณาดทูี่ย่อหนา้ 

“หากมีค าถาม คณุควรติดต่อใคร?” ตรงทา้ยประกาศนี)้ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม 

 

สิทธิในเร่ืองข้อมูลของคุณที่
เราเก็บ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (หมายเหตุ: 
อาจมีข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการทีจ่ ากัดสิทธิเหล่านี)้ 

• สิทธิ์ในการเรียกรอ้งก
ารเขา้ถึงขอ้มลู 

นี่คือการยืนยนัในเรื่อง:  

• เราประมวลขอ้มลูของคณุหรือไม่ 

• ชื่อและขอ้มลูติดต่อของเรา 

• วตัถุประสงคข์องการประมวลขอ้มลู 

• ประเภทของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 

• ประเภทของบุคคลที่เราแบ่งปันขอ้มลูให ้
และในกรณีที่เป็นบุคคลที่อยู่นอกเหนือเขตเศรษฐกิจยุโรปและไม่ไดร้บัผล



ประโยชนจ์ากการพิจารณามาตรฐานการคุม้ครองที่เพียงพอ  
(Adequacy Decision) ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
เราจะใชม้าตรการการปกปอ้งขอ้มลูที่เหมาะสม 

• (ในกรณีที่เรามี) แหลง่ที่มาของขอ้มลู 
ในกรณีที่เราไม่ไดเ้ก็บขอ้มลูมาจากคณุ 

• (ในกรณีที่เราใชข้อ้นี ้ซึ่งหากเราใช ้คณุจะไดร้บัการแจง้ก่อน) 
การใชก้ารตดัสินใจโดยอตัโนมติั 
ซึ่งรวมไปถึงการรวบรวมขอ้มลูเพื่อวิเคราะห ์(Profiling) 
ซึ่งมีผลทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุหรือสง่ผลต่อคณุอย่างมีนยัยะส าคั
ญในทางเดียวกนั และขอ้มลูเก่ียวกบัตรรกะที่เก่ียวขอ้ง 
และความส าคญัและผลลพัธท์ี่คาดหวงัจาก การประมวลขอ้มลู และ 

• หลกัเกณฑใ์นการก าหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรกัษาขอ้มลู  
คณุสามารถเรียกรอ้งใหเ้ราน าสง่ส าเนาขอ้มลูเก่ียวกบัคณุที่เราใชใ้หแ้ก่คณุ    
(โดยมีโดยมีเงื่อนไขว่า การใหส้  าเนานีจ้ะไม่สง่ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ  
ของบคุคลอ่ืน) 

• สิทธิ์ในการเรียกรอ้งใ
หเ้ราแกไ้ข 
หรือปรบัเปลี่ยนขอ้มลู 

 คณุสามารถใชส้ิทธิ์นีไ้ดห้ากขอ้มลูท่ีเราเก็บนัน้ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สมบรูณ ์ 

• สิทธิ์ในการเรียกรอ้งใ
หเ้ราลบลา้งขอ้มลู 

คณุจะสามารถใชส้ิทธิ์นีไ้ดใ้นกรณีดงัต่อไปนี:้ 

• ขอ้มลูที่เราเก็บไม่มีความจ าเป็นส าหรบัวตัถปุระสงคท์ี่เราใชข้อ้มลูนัน้   
อีกต่อไป 

• เราใชข้อ้มลูโดยยดึจากความยินยอมของคณุ และคณุไดเ้พิกถอน    
ความยินยอม (ในกรณีนี ้เราจะจ าไวว้่าเราจะไม่ติดต่อคณุอีกต่อไป 
ยกเวน้ว่าคณุแจง้เราว่าคณุตอ้งการที่จะใหเ้ราลบขอ้มลูเก่ียวกบั          
คณุทัง้หมด ซึ่งในกรณีนี ้เราจะปฏิบติัตามค าขอของคณุ) 

• เราใชข้อ้มลูบนพืน้ฐานของผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมาย 

และหลงัจากท่ีคณุคดัคา้นการใชข้อ้มลูของ 

เราพบว่าไม่มีผลประโยชนท์ี่จะด าเนิน  การใชข้อ้มลูของคณุต่อไป 



• ขอ้มลูนัน้ไดม้าหรือถกูใชด้ว้ยวิธีที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  หรือ  

เพื่อปฏิบติัตามขอ้ผกูมดัตามกฎหมาย 

• สิทธิ์ในการเรียกรอ้งใ
หเ้ราจ ากดัการประมว
ลขอ้มลู 

คณุจะสามารถใชส้ิทธิ์นีไ้ดช้ั่วคราวในระหว่างท่ีเราตรวจสอบกรณีของคณุในกรณี
ดงัต่อไปนี:้ 

• คดัคา้นความถกูตอ้งของขอ้มลูที่เราใช ้หรือ  

• คดัคา้นการใชข้อ้มลูของเรา 
โดยมีเหตผุลในเรื่องผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

(หากคณุใชส้ิทธิ์ของคณุในกรณีเหลา่นี ้เราจะแจง้ใหค้ณุทราบก่อนที่    
จะใชข้อ้มลูของคณุอีกครัง้) 

คณุสามารถใชส้ิทธิ์นีไ้ด ้ในกรณีท่ี: 

• การใชข้อ้มลูของเรานัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และคณุไม่เห็นดว้ยกบั     
การลบขอ้มลู หรือ  

• เราไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูอีกต่อไป แต่คณุตอ้งการขอ้มลูเพื่อ      
ที่จะน าไปใชใ้นคดีความทางกฎหมาย  

• สิทธิ์ในคดัคา้นการปร
ะมวลผลขอ้มลูของเรา 

คณุมีสิทธิ์สองขอ้ดงันี:้ 

• ในกรณีที่เราใชข้อ้มลูเก่ียวกบัคณุเพื่อท าการตลาดโดยตรง 
คณุสามารถเลือกที่จะไม่ใหเ้ราใชข้อ้มลูของคณุเพื่อจุดประสงคน์ี ้
(โดยไม่มีความจ าเป็นตอ้งอธิบายเหตผุลใดๆ) 
และเราจะปฏิบติัตามค าขอของคณุ และ    

 

• ในกรณีที่เราใชข้อ้มลูเก่ียวกบัคณุโดยมีเหตผุลในเรื่องผลประโยชนท์ี่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย เพื่อจุดประสงคอ่ื์นๆที่ไม่ใช่ท าการตลาดโดยตรง 
คณุสามารถคดัคา้นไม่ใหเ้ราใชข้อ้มลูของคณุเพื่อจดุประสงคเ์หลา่นัน้ 
โดยอธิบายถึงสถานการณข์องคณุ 



แลว้เราจะพิจารณาการคดัคา้นของคณุ  

• สิทธิ์ในการเพิกถอนก
ารยินยอมใหใ้ชข้อ้มลู 

. 

คณุจะสามารถใชส้ิทธิ์นีไ้ด ้
ในกรณีที่เราใชข้อ้มลูโดยมีพืน้ฐานทางกฎหมายคือความยินยอมจากคณุ 
กรณีเหลา่นีจ้ะมีความชดัเจนเมื่อดจูากบริบท  

• สิทธิ์ในการขอถ่ายโอน
ขอ้มลู  

หาก: 

• คณุเป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่เรา และ 

• เราใชข้อ้มลูนัน้ดว้ยวิธีอตัโนมติั เนื่องจากไดร้บัความยินยอมจากคณุ   
หรือเนื่องจากเป็นการสิน้สดุขอ้ผกูมดัตามสญัญาต่อคณุ  

 
คณุมีสิทธิ์ขอขอ้มลูนัน้คืนจากเราได ้โดยใชรู้ปแบบท่ีใชก้นัทั่วๆไป 
และคณุมีสิทธิ์ขอใหเ้ราสง่ขอ้มลูใหบ้คุคลอ่ืน หากเราสามารถท าใหไ้ด ้

• สิทธิ์ในการรอ้งทกุขก์ั
บหน่วยงานที่มีอ  านาจ
ดแูลในประเทศของคุ
ณ  

แต่ละประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยโุรปตอ้งมีหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจดแูลเรื่อ
งนีอ้ย่างนอ้ยหนึ่งหน่วยงาน 

คณุสามารถพบขอ้มลูเพื่อติดต่อหน่วยงานเหล่านีไ้ดท้ี่นี่:  

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

ส าหรบัประเทศอ่ืนๆ กรุณาดเูว็บไซตข์องหน่วยงานที่มีอ  านาจดแูลในประเทศ  
ของคณุ 

 

 

 

 

 

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


ประเด็นเพ่ิมเติมเฉพาะบางประเทศ 

คณุอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม ขึน้อยู่กบัว่าคณุอยู่ประเทศใด  

หากคณุอยู่ในประเทศฝรั่งเศส กรุณาอ่านเพิ่มเติม... 

หากคณุอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คณุมีสิทธิ์ท่ีจะแจง้ขัน้ตอนใหเ้ราทราบว่าควรจดัการกบัขอ้มลูของคณุอย่างไร     

เมื่อคณุไดเ้สียชีวิตลง (กลา่วคือ คณุตอ้งการใหเ้ราเก็บหรือลบขอ้มลูของคณุ และควรใหส้ิทธิ์ผูอ่ื้นเห็นขอ้มลู     

ของคณุหรือไม่) คณุสามารถเลือกท าไดด้งัต่อไปนี:้ 

(A)  ออกค าสั่งขัน้ตอนทั่วไปใหผู้บ้รกิารดิจิทลัที่จดทะเบียนกบัหน่วยงานก ากบัดแูลการปกป้องขอ้มลูของฝรั่งเศส  

(มีชื่อเรียกว่า “CNIL”)  (ค าสั่งขัน้ตอนเหลา่นีจ้ะถกูน ามาใชก้บัการใชข้อ้มลูของคณุทุกอย่าง) หรือ 

(B) แจง้ใหเ้ราทราบถึงขัน้ตอนที่สามารถใชไ้ดก้บัการใชข้อ้มลูของคณุเท่านัน้  

ขัน้ตอนที่คณุระบุอาจท าใหเ้ราตอ้งถ่ายโอนขอ้มลูของคณุไปยงับคุคลที่สาม 

(แต่ในกรณีท่ีขอ้มลูนัน้ประกอบไปดว้ยขอ้มลูเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น เราตอ้งเคารพสิทธิ์ของพวกเขาดว้ย 

ดงันัน้เราจึงไม่สามารถท าตามค าสั่งของคณุไดอ้ย่างครบถว้น) 

คณุสามารถแต่งตัง้บคุคลที่สามที่มีหนา้ที่ติดตามว่าค าสั่งของคณุไดถ้กูปฏิบติัตามหรือไม่ 

หากคณุไม่แต่งตัง้บุคคลที่สามเพื่อท าหนา้ที่ดงักลา่ว ทายาทของคณุ (ยกเวน้ในกรณีที่คณุระบเุป็นอ่ืน) 

จะเป็นผูม้ีสิทธิ์ใชส้ิทธิ์ทางขอ้มลูของคณุหลงัจากท่ีคณุไดเ้สียชีวิตลง:  

(i) เพื่อจดัการมรดกของคณุ (ในกรณีนี ้ทายาทของคณุจะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของคณุ เพื่อตรวจสอบ             

และหาขอ้มลูที่อาจเป็นประโยชนต่์อการจดัการมรดกของคณุ ซึ่งรวมไปถึงสินคา้ดิจิทลั 

หรือขอ้มลูที่อาจเห็นว่าเป็นความทรงจ าของครอบครวัที่สามารถถ่ายโอนไปยงัทายาทของคณุได)้ และ 

(ii) เพื่อใหแ้น่ใจว่าทกุฝ่ายที่ใชข้อ้มลูของคณุนัน้รบัรูถ้ึงการเสียชีวิตของคณุ (เช่นการปิดบญัชีของคณุ               

และการจ ากดัการใชห้รือแกไ้ขขอ้มลูของคณุ) 

คณุสามารถแกไ้ขหรือยกเลิกค าสั่งของคณุไดท้กุเมื่อ 

ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประมวลขอ้มลูเก่ียวกบัคณุในกรณีที่คณุไดเ้สียชีวิตลง กรุณาดมูาตรา 40-1 

ของกฎหมาย 78-17 ลงวนัที่ 6 มกราคม 2521 เมื่อคณุเสียชีวิตลง คณุจะหยุดใชบ้ญัชีของคณุ 

และเราจะลบขอ้มลูเก่ียวกบัคณุตามนโยบายการเก็บขอ้มลูของเรา (ดรูายละเอียดไดท้ี่ย่อหนา้ 

“ขอ้มลูของคณุจะถกูเก็บรกัษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด?”) 

 



หากคณุอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น กรุณาอ่านเพิ่มเติม... 

หากคณุอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ขอเรียนใหท้ราบว่าเราแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัคณุโดยมีวตัถปุระสงคต์ามที่ไดร้ะบุ     

ไวใ้นประกาศฉบบันี ้โดยที่เราจะแบ่งปันขอ้มลูใหก้บับริษัทในเครือพีเอ็มไอ โดยมีพืน้ฐานมาจากการ “ใชร้่วมกนั” 

ภายใตก้ฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูของประเทศญ่ีปุ่ น เมื่อเราแบ่งปันขอ้มลู  Philip Morris Japan Limited (PMJ) 

จะเป็นผูจ้ดัการขอ้มลูส่วนตวัของคณุดว้ยความรบัผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

และเราไดก้ าหนดใหผู้ท้ี่เราแบ่งปันขอ้มลูใหป้ฏิบติัในทางเดียวกนั นอกจากนี ้

หากผูท้ี่เราแบ่งปันขอ้มลูใหม้ีหลกัแหลง่อยู่นอกประเทศญ่ีปุ่ น 

จะเราใชม้าตรการที่มีเหตผุลในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับที่เก่ียวขอ้ง  

หากคณุอยู่ในประเทศออสเตรเลีย กรุณาอ่านเพิ่มเติม... 

หากคณุอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ขอ้มลูเพิ่มเติมต่อไปนีจ้ะใชไ้ดก้บัคณุ: 

(A) หากคณุไม่ไดเ้ป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่นตวักบัเรา เราอาจจะไม่สามารถน าเสนอบรกิารขอ้มลูที่คณุขอได ้และ 
(B) นโยบายความเป็นส่วนของเรา (พบไดท้ี่ https://www.pmiprivacy.com/en-au/privacy-policy) ไดอ้ธิบายถึง 

(i) วิธีที่คณุสามารถเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัที่เราไดเ้ก็บรวบรวม (ii) 

วิธีการรอ้งเรียนเก่ียวกบัการจดัการขอ้มลูสว่นตวัของคณุ และ (iii) วิธีการจดัการขอ้รอ้งเรียนของเรา 

หากคณุอยู่ในประเทศฟิลิปปินส ์กรุณาอ่านเพิ่มเติม... 

• หากคณุอยู่ในประเทศฟิลิปปินส ์คณุอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมจากท่ีไดร้ะบไุวใ้นประกาศฉบบันี ้

ตามที่ไดก้ าหนดไวโ้ดยกฎหมายความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของฟิลิปปินส ์

และขอ้ก าหนดการบงัคบัใชแ้ละกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงประกาศ Privacy Policy Office Advisory 

Opinion No. 2018-031 ของคณะกรรมการความเป็นสว่นตวัแห่งชาติ 

 

“หากมีค าถาม คุณควรติดต่อใคร?”  

หากคณุมีค าถาม หรือมีความประสงคจ์ะใชส้ิทธิ์ของคณุ คณุสามารถหาขอ้มลูการติดต่อบรษัิทในเครือพีเอ็มไอ   

ที่เก่ียวขอ้ง หรือเจา้หนา้ที่รกัษาขอ้มลูไดท้ี่นี่  นอกจากนี ้คณุจะไดร้บัขอ้มลูการติดต่อในการสื่อสารที่บรษิัท         

ในเครือพีเอ็มไอสง่ไปใหค้ณุดว้ย 

https://www.pmiprivacy.com/en-au/privacy-policy


หากประเทศของคณุมีหน่วยงานท่ีดแูลก ากบัการปกปอ้งรกัษาขอ้มลู คณุมีสิทธิ์ท่ีจะติดต่อหน่วยงานนัน้            

เพื่อสอบถามขอ้สงสยัต่างๆ หากบริษัทในเครือพีเอ็มไอที่เก่ียวขอ้งไม่สามารถตอบค าถามของคณุได ้                

คณุมีสิทธิ์ท่ีจะหาทางออกทางกฎหมาย โดยใหศ้าลในประเทศเป็นผูต้ดัสิน  

 

การเปล่ียนแปลงประกาศนี ้

เราอาจอปัเดตประกาศนี ้(และประกาศเสรมิอื่น ๆ เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั) เป็นระยะๆ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนด เราจะแจง้ใหค้ณุทราบถึงการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ในกรณีที่กฎหมายก าหนด 

เราจะขอความยินยอมจากคณุเพื่อยอมรบัการเปลี่ยนแปลง  

แกไ้ขครัง้สดุทา้ยเมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2563 คณุสามารถอ่านเวอรช์ั่นก่อนของประกาศฉบบันีไ้ดท้ี่นี่ 


