เราคือใคร?
เราคือบริษัทในเครือของ ฟิ ลลิป มอร์รสิ อินเตอร์เนชั่นแนล ข้อมูล ๆ เกี่ยวกับเรา (เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ และอื่น ๆ)
จะถูกส่งไปให้คณ
ุ หลังจากนีเ้ มื่อมีการเก็บข้อมูลของคุณหรือเมื่อมีการขอให้คณ
ุ ยอมรับการเก็บข้อมูลของคุณ
คุณจะได้รบั รายละเอียดเหล่านัน้ ผ่านทาง การแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชั่นหรือบนเว็บไซต์ หรือในอีเมล หรือ SMS
ซึ่งจะมีลิงก์มายังประกาศนี ้
• พีเอ็มไอ: ฟิ ลลิป มอร์รสิ อินเตอร์เนชั่นแนล
คือกลุม่ บริษัทยาสูบข้ามชาติชนั้ นาที่มีบริษัทในเครือหลายบริษัท
• บริษัทในเครือพีเอ็มไอ: แต่ละบริษัทในเครือ ฟิ ลลิป มอร์รสิ อินเตอร์เนชั่นแนล นัน้ จะถือเป็ น
“บริษัทในเครือพีเอ็มไอ” คาว่า “เรา” (หรือ “ของเรา”)
นัน้ หมายถึงบริษัทในเครือพีเอ็มไอรายแรกที่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
• ผลิตภัณฑ์พีเอ็มไอ: หมายถึงผลิตภัณฑ์ของเรา หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นในเครือพีเอ็มไอ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร?
เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณในหลายรูปแบบ
• คุณสามารถให้ขอ้ มูลกับเราได้โดยตรง (เช่น
หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์พีเอ็มไอหรือการแจ้งเตือนทางอีเมล
เมื่อคุณส่งเนือ้ หาไปยังจุดติดต่อจุดสัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอ หรือกรอกแบบฟอร์ม หรือโทรหาเรา)
• เราอาจรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อคุณใช้แอปหรือเว็บไซต์พีเอ็มไอ)
ในประกาศนี ้ เราเรียกวิธีการที่คณ
ุ ติดต่อกับเรา เช่น แอป เว็บไซต์และอีเมลว่า "จุดสัมผัสบริการของพีเอ็มไอ"
เราอาจรวบรวมข้อมูลที่คณ
ุ ให้โดยตรง โดยทั่วไปจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีคณ
ุ :
• สมัครเป็ นสมาชิกฐานข้อมูลของเรา (ตัวอย่างเช่น
หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ของพีเอ็มไอ หรืออีเมลแจ้งเตือน)

• ส่งเนือ้ หาไปยังจุดสัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอ
• ติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อ หรือทางอีเมล โซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์ หรือ
• เข้าร่วมในการสารวจของพีเอ็มไอ
เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีคณ
ุ :
• สื่อสารกับเรา (ตัวอย่างเช่น ผ่านช่องทางติดต่อหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย); หรือ
• ใช้จดุ สัมผัสบริการของพีเอ็มไอ (เช่น ผ่านกลไกการติดตามในแอปหรือเว็บไซต์)
นอกจากนี ้
เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติผ่านการใช้คกุ กีแ้ ละเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันที่จุดสัมผัส
บริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอคุกกีแ้ ละเทคโนโลยีเฉพาะที่ใช้จะขึน้ อยู่กบั จุดสัมผัสบริการพีเอ็มไอที่เป็ นปัญหา
หากต้องการเรียนรูเ้ กี่ยวกับคุกกี ้ (รวมถึงคุกกีก้ ารวิเคราะห์ของ Google)
และเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลึงกันที่ใช้ในช่องทางจุดสัมผัสบริการ รวมถึงวิธีท่คี ณ
ุ สามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี ้
โปรดดูประกาศเกี่ยวกับคุกกีท้ ่มี ีหรือผ่านจุดสัมผัสบริการนัน้ ๆ
นอกจากนี ้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลในบริบทอื่น ๆ ที่แสดงให้คณ
ุ เห็น ณ เวลานัน้ ๆ ด้วย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง?
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึง:
• ข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการส่งสื่อประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งเตือนทางอีเมลแก่คณ
ุ
• ข้อมูลที่คณ
ุ ให้แก่เราเมื่อคุณส่งข้อมูลคอนเทนต์ผ่านช่องทางจุดสัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมจุดสัมผัสบริการของพีเอ็มไอ
• ข้อมูลที่คณ
ุ ให้แก่เราเมื่อคุณติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์หรือคอลเซ็นเตอร์
• ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณ
• ข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการระบุตวั ตนและอายุของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัตินนั้ โดยทั่วไปแล้วจะมีดงั ต่อไปนี:้
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมหรือการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ (เช่นเวลา และระยะเวลา)
• การใช้จดุ สัมผัสบริการของพีเอ็มไอของคุณ (เช่นหน้าเว็บไซต์ท่เี ข้าชม
หน้าเว็บไซต์ท่สี ง่ คุณมายังหน้าปัจจุบนั หน้าเว็บไซต์ท่คี ณ
ุ เข้าชมต่อ คาที่ใช้ในการค้นหา
หรือลิงก์ท่ีคลิกในแต่ละหน้า เวลาที่คณ
ุ เปิ ด จุดสัมผัสบริการเป็ นครัง้ แรก
ระยะเวลาที่คณ
ุ ใช้งานช่องทางดังกล่าว ปฏิกิรยิ าของคุณต่อข้อความ หรือโฆษณาที่เราส่งไปให้คณ
ุ )
เราอาจใช้คกุ กีแ้ ละเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน (เช่น พิกเซล/เว็บบีคอน) เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี ้
• ข้อมูลการใช้เว็บไซต์บคุ คลที่สามของคุณ
โดยข้อมูลที่เราเก็บจะคล้ายคลึงกับข้อต่างๆที่เราได้ระบุไว้ขา้ งต้น
(เราอาจใช้คกุ กีแ้ ละเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน (เช่น พิกเซล/เว็บบีคอน) เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี ้ )
• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือหรือเดสก์ท็อป และซอฟต์แวร์ของคุณ (เช่น ไอพี แอดเดรส หรือ
หมายเลขประจาเครื่อง (ตัวอย่างเช่น หมายเลข Mobile Advertising Identifier หรือ MAID หมายเลข
Android ID หรือ SSAID) ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่อยู่ (ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลที่มาจากไอพี แอดเดรสของคุณ
หรือข้อมูล ที่คณ
ุ เลือกที่จะแบ่งปันให้ทราบเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น การค้นหาร้าน)
ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ และรุน่ ของอุปกรณ์ท่ีใช้ การตัง้ ค่าแสดงผลของมอนิเตอร์
ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ท่ีใช้ ระบบปฏิบตั ิการ
(ข้อมูลบางอย่างอาจถูกนาไปใช้ในการตรวจสอบลายนิว้ มือดิจิทลั
สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้ขอ้ มูลของเราได้ตามที่ระบุไว้ดา้ นล่าง)
รายละเอียดของคุกกีต้ ่างๆ (หรือเทคโนโลยี การติดตามที่คล้ายกัน) ที่เราติดตัง้ ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่เราเก็บจากบุคคลที่สามจะประกอบไปด้วย ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
(เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณ) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากโพสต์บนสื่อโซเชียล
ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

เรามีวัตถุประสงค์อะไรในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และใช้พนื้ ฐานกฎหมายอะไรในการเก็บข้อมูล?
ในหมวดนี ้ เราจะนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ประกาศนี ้
เป็ นประกาศระดับสากล และหากมีขอ้ กฎหมายของประเทศใดๆที่จากัดหรือห้ามการเก็บข้อมูลบางประเภท
ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี ้ เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวในประเทศนัน้ ๆ
นอกเหนือจากข้อจากัดที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น เราจะใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี:้
• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้ เช่นการยืนยันอายุของคุณ (ในกรณีท่มี ีความเหมาะสม)
• เพื่อจัดการสัญญาสาหรับคอนเทนต์ท่สี ร้างโดยผูใ้ ช้ให้แก่คณ
ุ
(เมื่อคุณส่งคอนเทนต์ให้เราผ่านช่องทางดิจิทลั ของพีเอ็มไอ)
• เพื่อส่งสื่อประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งเตือนทางอีเมลให้แก่คณ
ุ หรือปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
ในการรับสื่อประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งเตือนทางอีเมลจากเรา
• เพื่อให้ทราบว่าคุณยังต้องการติดต่อกับเราอยู่หรือไม่ และยังต้องการได้รบั การติดต่อจากเราต่อไปหรือไม่
• เพื่อให้คณ
ุ สามารถใช้จุดสัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอได้ และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งาน
จุดสัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอของคุณ
• เพื่อการจัดการทางธุรกิจทั่วไป และเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทงั้ หมดที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งรวมไปถึง
การจัดการบัญชีผใู้ ช้ของคุณ การติดต่อกับคุณ การจัดการการนัดหมายกับเรา หรือกับบุคคลที่
สนับสนุนเรา การป้องกันการฉ้อโกง (เช่น ในบริบทของการจัดงานอีเวนต์ของเรา และการสารวจ
ความคิดเห็นของเรา เพื่อให้ม่นั ใจว่าจะไม่มีการเข้าร่วมงาน หรือตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งครัง้
ต่อหนึ่งคน หรือในบริบทของอี-คอมเมิรซ์ เพื่อรักษาข้อมูลของผูถ้ ือบัตร) การอบรมบุคลากร
และการควบคุมคุณภาพ และการจัดการและการแก้ไขปั ญหา
• เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ การเก็บข้อมูลทางสถิติหรือทางวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริการของพีเอ็มไอ จุดสัมผัสบริการและงานอีเวนต์
ของพีเอ็มไอ และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทอื่นๆในเครือของเรา) นาเสนอให้แก่ผทู้ ่สี นใจในบริษัทของเรา
• เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ที่เราจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบ หรือที่คณ
ุ สามารถเข้าใจได้เองจากบริบท
เมื่อเราเริ่มเก็บข้อมูลของคุณเป็ นครัง้ แรก

พืน้ ฐานทางกฎหมายสาหรับการใช้ขอ้ มูลของคุณนัน้ มาจากหนึ่งในข้อที่ระบุไว้ดา้ นล่าง
(ซึ่งเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหมวด“เรียนรูเ้ พิ่มเติม”):
• เพื่อปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เราต้องปฏิบตั ิตาม
• เพื่อดาเนินการตามสัญญาที่คณ
ุ เป็ นคู่สญ
ั ญา
• เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ถกู ลบล้างด้วยผลประโยชน์ของคุณในการรักษาข้อมู
ลดังกล่าว
• หากพืน้ ฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ขา้ งต้นไม่สามารถนามาใช้ได้ หรือในกรณีท่กี ฎหมายบังคับ
เราจะใช้ความยินยอมของคุณมาเป็ นพืน้ ฐานทางกฎหมายแทน
(โดยที่เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่เรา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ท่เี ราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ
และวิธีการเก็บข้อมูลและพืน้ ฐานทางกฎหมายสาหรับการใช้ขอ้ มูล มีดงั ต่อไปนี:้
วัตถุประสงค์

พืน้ ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสาหรับการประมวลผลข้อมูล
โดยทั่วไปแล้ว เราจะได้รบั ข้อมูลนีจ้ ากคุณโดยตรง

เพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมาย
• การยืนยันอายุของคุณ

เราใช้ขอ้ มูลนีเ้ นื่องจากเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับเราในการปฏิบตั ิต
ามข้อกาหนดทางกฎหมาย ในบางส่วนของธุรกิจของเรา
เราจะติดต่อกับผูท้ ่ีบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านัน้
ซึ่งพืน้ ฐานนีจ้ ะไม่ถกู ลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ
และเสรีภาพของคุณในการรักษาข้อมูลดังกล่าว

เราได้ขอ้ มูลนีม้ าจากข้อมูลที่คณ
ุ ให้แก่เราโดยตรง (เช่น
ชื่อและข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดโซเชียลมีเดีย)
และข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เช่น คุกกีแ้ ละพิกเซล/เว็บบีคอน)
เพื่อติดตามการใช้จดุ สัมผัสบริการของพีเอ็มไอของคุณ
• ทาให้คณ
ุ สามารถใช้จุดสัมผัสบริการ และอีเมลที่เราส่งไป) และการใช้เทคโนโลยีท่ีคล้ายกัน
ของพีเอ็มไอได้ (เช่น
เพื่อติดตามการใช้จดุ สัมผัสบริการของบุคคลที่สาม และ
ทาให้คณ
ุ สามารถล็อกอินได้ต่อเนื่อง “การตรวจสอบลายนิว้ มือดิจิทลั ” ตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และ

ส่งและปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณในก
ารใช้จดุ สัมผัสบริการของพีเอ็มไอ
สื่อประชาสัมพันธ์
และการแจ้งเตือนทางอีเมล

ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของจุดสัมผัส (ในกรณีท่กี ฎหมายอนุญาต) ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบุคคลที่สาม
บริการ
(เช่นข้อมูลจากโพสต์บนสื่อโซเชียลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ)
หรือการจัดการการตัง้ ค่าภาษา
เราใช้ขอ้ มูลเหล่านีเ้ นื่องจากเรามีผลประโยชน์อนั ชอบธรรมด้วยกฎ
ของคุณ)
หมายในการดาเนินการจุดสัมผัสบริการของพีเอ็มไอ
• ส่งสื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนท เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณ
เพื่อให้ทราบว่าคุณยังต้องการติดต่อกับเราอยู่หรือไม่
างอีเมล และติดต่อคุณ
และป้องกันการฉ้อโกง
• ปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานจุด โดยวิธีเหล่านีจ้ ะไม่ถกู ลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ
สัมผัสบริการของพีเอ็มไอของคุณ และเสรีภาพของคุณในการรักษาข้อมูลดังกล่าว
(ตัวอย่างเช่น
การตัง้ ค่าการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
เช่น ข้อความต้อนรับ
หรือคาแนะนาเกี่ยวกับสิ่งทีคณ
ุ อาจ
สนใจ)
• เพื่อให้ทราบว่าคุณยังต้องการติดต่อ
กับเราอยู่หรือไม่
และยังต้องการได้รบั การติดต่อจากเ
ราต่อไปหรือไม่
• จัดการบัญชีของคุณและการแก้ไขปั
ญหา
• ป้องกันการฉ้อโกง (ตัวอย่างเช่น
ในบริบทของการจัดงานอีเวนต์ของเ
รา
และการสารวจความคิดเห็นของเรา
เพื่อให้ม่นั ใจว่าจะไม่มีการเข้าร่วมงา
น
หรือตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่ง
ครัง้ ต่อหนึ่งคน หรือในบริบทของอี-

คอมเมิรซ์
เพื่อรักษาข้อมูลของผูถ้ ือบัตร)
โดยทั่วไปแล้ว เราจะได้รบั ข้อมูลนีจ้ ากคุณโดยตรง

ดาเนินการตามสัญญาสาหรับคอนเทนต์ท่สี ร้ เราใช้ขอ้ มูลนีเ้ นื่องจากเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต่อการดาเนินการตามสัญ
างโดยผูใ้ ช้ให้แก่คณ
ุ (ในกรณีทตี่ ้องใช้) ญากับคุณ
และเนื่องจากเรามีผลประโยชน์อนั ชอบธรรมด้วยกฎหมายในการดา
• เมื่อคุณส่งคอนเทนต์ผ่านช่องทางจุด เนินการด้านความสัมพันธ์ การทาตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา
สัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอ
(ซึงรวมไปถึงการใช้คอนเทนต์ท่คี ณ
ุ ส่งผ่านช่องทางจุดสัมผัสบริการ
เราจะใช้ขอ้ มูลของคุณและคอนเทน ดิจิทลั ของพีเอ็มไอ) และเพื่อดาเนิน
ต์ท่คี ณ
ุ นาส่งเพื่อดาเนินการตามเงือ การจุดสัมผัสบริการของพีเอ็มไอ
นไขเกี่ยวกับคอนเทนต์ท่สี ร้างโดยผูใ้ ซึ่งพืน้ ฐานนีจ้ ะไม่ถกู ลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ
ช้ของเรา
และเสรีภาพของคุณในการรักษาข้อมูลของคุณ

การจัดการธุรกิจ
• การจัดการทั่วไปด้านองค์กร
และการบันทึกทางธุรกิจ
• การจัดการและการดาเนินงาน
อีเวนต์

โดยทั่วไปแล้ว เราจะได้รบั ข้อมูลนีจ้ ากคุณโดยตรง

• การสื่อสารโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับควา เราใช้ขอ้ มูลนีเ้ นื่องจากเรามีผลประโยชน์อนั ชอบธรรมด้วยกฎหมาย
ในการดาเนินธุรกิจของเรา จัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ
มสัมพันธ์กบั คุณ
ซึ่งรวมไปถึงการตอบคาถามและคาร้ และรักษาความปลอดภัยและความแข็งแกร่งของระบบไอทีของเรา
ซึ่งพืน้ ฐานนีจ้ ะไม่ถกู ลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพ
องขอ ของคุณ
ของคุณในการรักษาข้อมูลของคุณ
• การพัฒนาระบบไอที
การใช้งานระบบ
การดาเนินงานระบบ
และการรักษาระบบ
• การรักษาความปลอดภัยของระบบแ

ละอุปกรณ์
• การดาเนินงานฐานข้อมูลการติดต่อ
บุคคล

ข้อมูลนีจ้ ะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านหลายวิธี เช่น

การตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ

ระบบอัตโนมัติ และการตรวจสอบอุปกรณ์

• ระบบยืนยันตัวตนและการควบคุมก
เราใช้ขอ้ มูลนีเ้ นื่องจากเรามีผลประโยชน์อนั ชอบธรรมด้วยกฎหมาย
ารเข้าถึง และการลงบันทึก
ในการทาให้ม่นั ใจว่าจะสามารถรักษาความลับ ความแข็งแกร่ง
ในกรณีท่ีตอ้ งใช้
และความปลอดภัยของระบบดิจิทลั พืน้ ฐานของเราได้
ซึ่งพืน้ ฐานนีจ้ ะไม่ถกู ลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ
และเสรีภาพของคุณใน การรักษาข้อมูลของคุณ
เราได้ขอ้ มูลนีม้ าจากข้อมูลที่คณ
ุ ให้แก่เรา (เช่น
ข้อมูลจากการสื่อสารของคุณผ่านทางจุดสัมผัสบริการของพีเอ็มไอ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจและการปรับปรุ หรือข้อมูล ทางประชากร เช่นอายุและเพศของคุณ
งให้ดียิ่งขึน้
และเมืองที่คณ
ุ อาศัยอยู่) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
(ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลที่ได้มาจากการใช้คกุ กี ้ พิกเซล
• เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ
และเทคโนโลยีต่างๆที่คล้ายกัน) และ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติหรือท
(ในกรณีท่กี ฎหมายอนุญาต) ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบุคคลที่สาม
างวิทยาศาสตร์
หากเรามีขอ้ มูลมากกว่าหนึ่งประเภทจากหมวดหมู่เหล่านี ้
(ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขผลิต
เราจะรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน
ภัณฑ์และบริการของพีเอ็มไอ
เพื่อทาให้การวิเคราะห์ของเราดียิ่งขึน้
ร้านค้าทีจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของพีเอ็
มไอ งานอีเวนต์ของพีเอ็มไอ
เรามีสิทธิ์ใช้ขอ้ มูลนีเ้ นื่องจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี:้
จุดสัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอ
และข้อมูลที่เรา
• เราได้รบั ความยินยอมจากคุณแล้ว หรือ
(หรือบริษัทอื่นๆในเครือของเรา)
นาเสนอให้แก่ลกู ค้าของเรา)
• เนื่องจากเรามีผลประโยชน์อนั ชอบธรรมด้วยกฎหมาย
ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการดาเนินธุรกิจของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา จุดสัมผัสบริการของพีเอ็มไอ ร้านค้า
และงานอีเวนต์
และเพื่อเชิญชวนให้ผอู้ ่ืนเข้ามามีสว่ นรวมในการส่งเสริมผลิ
ตภัณฑ์ของพีเอ็มไอ
ซึ่งพืน้ ฐานนีจ้ ะไม่ถูกลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ
และเสรีภาพของคุณใน การรักษาข้อมูลของคุณ

ในกรณีท่เี ราไม่ได้ยึดพืน้ ฐานทางกฎหมายที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นในการเก็บข้อมูลของคุณ
หรือในกรณีท่กี ฎหมายบังคับให้ตองเก็บข้อมูล เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะประมวลข้อมูลนัน้ ๆ
(ซึ่งคุณจะสามารถเข้าใจได้เอง จากบริบท)
ในบางครัง้ เราอาจใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณในประเภทวิธีท่ไี ม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น ในกรณีนี ้ เราจะแจ้งประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวเพิ่มเติมให้คณ
ุ ได้ทราบ เพื่ออธิบายถึงการใช้งานข้อมูลของเรา คุณควรอ่านประกาศเสริม
ควบคู่ไปกับประกาศฉบับนี ้

เราแบ่งปั นข้อมูลของคุณกับใคร และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?
เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กบั :
• บริษัทในเครือพีเอ็มไอ
• บุคคลที่สามที่ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่บริษัทในเครือพีเอ็มไอ
• บุคคลที่สามอื่นๆ ในกรณีท่ีกฎหมายบังคับหรือให้อนุญาต
เราแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กบั ผูอ้ ่นื ตามที่กฎหมายอนุญาต ดังนัน้ หากกฎหมายระบุว่าเราต้องได้รบั
ความยินยอมจากคุณ เราจะขออนุญาตจากคุณก่อน

การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นในเครือพีเอ็มไอ
• เราแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กบั บริษัท Philip Morris Products S.A. (ตัง้ อยู่ท่เี มืองเนอชาแตล
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งเป็ นสถานที่กลางของการจัดการการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่

บริษัทในเครือพีเอ็มไอ Philip Morris Products S.A. ประมวลข้อมูลของคุณ โดยมีวตั ถุประสงค์
ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี ้
• เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กบั บริษัทในเครือพีเอ็มไอที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบประเทศที่คณ
ุ อาศัยอยู่
(ในกรณีท่ีบริษัทในเครือนัน้ ไม่ใช่ผทู้ ่รี เิ ริ่มเก็บข้อมูล) โดยมีวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี ้
• เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กบั บริษัทในเครือพีเอ็มไออื่นๆ ที่คณ
ุ ได้ติดต่อ (ตัวอย่างเช่น
หากคุณเดินทางและต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทในเครือพีเอ็มไอในประเทศอื่น)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบริการของเราให้ดียิ่งขึน้ สาหรับคุณ

การแบ่งปันข้อมูลให้กบั บุคคลที่สาม
• เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กบั บุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้
เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กบั บุคคลที่สามที่นาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่คณ
ุ หรือบริษัทใ
นเครือพีเอ็มไอ (เช่น ผูใ้ ห้คาปรึกษา ผูใ้ ห้บริการการชาระเงิน ผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้า ผูใ้ ห้บริการข้อมูล
และผูใ้ ห้บริการการยืนยันอายุ)
• เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กบั บุคคลอื่นๆตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ ตัวอย่างเช่น
หน่วยงานผูก้ ากับดูแลด้านกฎหมาย และหน่วยงานของรัฐ หรือในกรณีท่ไี ด้รบั คาขอจากหน่วยงาน
ด้านกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือในกรณีท่เี ราเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นสิ่งจาเป็ นหรือเหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือเกิดความเสียหายทางการเงิน หรือในกรณีท่เี กี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าผิดกฎหมาย และในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กร

ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปทีไ่ หน?
เนื่องจากพีเอ็มไอเป็ นบริษัทข้ามชาติ บริษัทในเครือพีเอ็มไอจึงมีการส่งข้อมูลไปทั่วโลก ดังนัน้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณอาจถูกส่งไปทั่วโลก (ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)
ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งต่อออกไปนอกเขต EEA หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย
ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งออกนอกประเทศออสเตรเลีย)
เมื่อเราใช้ขอ้ มูลตามจุดประสงค์ท่ไี ด้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี ้
ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งต่อไปยังภายในหรือภายนอกประเทศหรือเขตดินแดนที่ขอ้ มูลถูกเก็บรวบรวมมา
ซึ่งรวมไปถึงประเทศและเขตดินแดนที่อาจไม่มีมาตรฐาน การคุม้ ครองข้อมูลที่เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น

บริษัทในเครือพีเอ็มไอที่อยู่ในเขต EEA อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวไปยังบริษัทในเครือพีเอ็มไอที่อยู่ นอกเขต EEA
ในกรณีเหล่านี ้ การส่งต่อข้อมูลจะ:
• ทาได้บนพืน้ ฐานของการพิจารณามาตรฐานการคุม้ ครองที่เพียงพอ (Adequacy Decision)
ของคณะกรรมาธิการยุโรป
• ทาโดยมีการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข EU Model Contracts หรือ
• ทาได้โดยจาเป็ นที่จะต้องปลดปล่อยข้อผูกมัดภายใต้สญ
ั ญาระหว่างคุณกับเรา
(หรือการใช้มาตรการก่อนทาสัญญาตามที่คณ
ุ ร้องขอ)
หรือเพื่อการสิน้ สุดหรือการทาตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลที่สาม
ที่ได้สนิ ้ สุดลงโดยมีคณ
ุ เป็ นฝ่ ายที่ได้รบั ประโยชน์ เช่นในกรณีท่เี กี่ยวข้องกับการเตรียมการเดินทาง
ในทุกกรณี จะมีการใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณในประเทศหรือเขตดินแดนเหล่านัน้
ภายใต้กฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลที่นามาใช้ได้
เราปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?
เราใช้มาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มา เพื่อไม่ให้ขอ้ มูล
ถูกเปิ ดเผย นาไปใช้ แก้ไข หรือทาลายโดยไม่ได้รบั อนุญาต เราใช้การใส่รหัสข้อมูลและเทคโนโลยีอ่ืนๆ
เพื่อรักษาข้อมูลที่คณ
ุ ได้ให้แก่เรา
นอกจากนีเ้ รายังได้กาหนดให้ผใู้ ห้บริการของเราต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
และการปกป้องข้อมูลอย่างเคร่งคัด

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานเท่าใด?
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่เี ราเก็บรวบรวม
ไว้หลังจากที่สาเร็จวัตถุประสงค์แล้ว เราจะลบข้อมูลทิง้
ระยะเวลาที่ขอ้ มูลจะถูกเก็บรักษาจะขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ท่ขี อ้ มูลถูกเก็บ ขอเรียนให้คณ
ุ ทราบว่า
ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ท่จี ะขอให้เราลบข้อมูล และในบางครัง้
เราจาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนด ตัวอย่างเช่นการเก็บข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นภาษี
และการทาบัญชี

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในตารางด้านล่างนี:้
ประเภท

คาอธิบาย/เกณฑ์การเก็บรักษา

หากคุณได้ลงทะเบียนใช้บริการรับการแจ้งเตือนทางอีเมล (หรือบริการที่คล้ายกัน)
หรือใช้จดุ สัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอ
ข้อมูลส่วนใหญ่ในโปรไฟล์ของคุณจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่คณ
ุ ยังคงรับการแจ้งเตือ
นดังกล่าว ใช้จดุ สัมผัสดิจิทลั หรือโต้ตอบกับการสื่อสารของเรา อย่างไรก็ตาม
• บันทึกฐาน
ข้อมูลบางส่วนของโปรไฟล์ของคุณ อย่างเช่นประวัติ
ข้อมูล
การใช้จดุ สัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอ
จะหมดอายุไปเองตามธรรมชาติหลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่ง
ดังนัน้ เราจะลบข้อมูลเหล่านีโ้ ดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาที่กาหนดว่าเหมาะสมสาหรับวัตถุ
ประสงค์ท่ขี อ้ มูลได้ถูกเก็บมา
• บันทึกการ
โดยทั่วไปแล้ว
ตรวจสอบร
บันทึกการตรวจสอบระบบจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นระยะเวลาเพียงสองถึงสามเดือน
ะบบ
โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจจะถูกเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้
จุดสัมผัสบริการดิจิทลั ของพีเอ็มไอ และข้อมูลจะถูกทาให้เป็ นข้อมูลนิรนาม/รวบรวมไว้ทนั ที
ข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจส่วนใหญ่จะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่เรายังมีความ
สัมพันธ์กบั คุณ ตามที่ได้ระบุไว้ในบรรทัดแรกของตารางข้างบนนี ้ อย่างไรก็ตาม
• การวิเครา บางส่วนของข้อมูลเหล่านี ้ เช่น
ะห์ขอ้ มูลท ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการที่คณ
ุ เปิ ดดูการสื่อสารที่เราส่งไปให้คณ
ุ หรือไม่
างธุรกิจ (ในกรณีท่ีคณ
ุ เลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลนีก้ บั เรา)
จะหมดอายุไปเองตามธรรมชาติหลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่ง ดังนัน้ เราจะลบข้อมูลเหล่านี ้
โดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาที่กาหนด (โดยปกติแล้ว ข้อมูลการเปิ ดดูอีเมลจะถูกลบภายใน
2 ปี ) ว่าเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ท่ขี อ้ มูลได้ถกู เก็บมา

คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้าง?
คุณอาจมีสิทธิในข้อมูลที่เราเก็บบางประการหรือทัง้ หมดตามรายละเอียดต่อไปนี:้
• สิทธิในการขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• สิทธิในการขอแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• สิทธิในการขอจากัดการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ ในบางกรณี
• สิทธิในการคัดค้านการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
• สิทธิในการเพิกถอนการยินยอมให้ใช้ขอ้ มูล
• สิทธิในการขอโอนข้อมูลในบางกรณี
• สิทธิในการเลือกไม่ให้เราใช้ขอ้ มูลของคุณในการทาตลาดโดยตรง และ
• สิทธิในการร้องทุกข์กบั หน่วยงานที่มีอานาจดูแลในประเทศของคุณ (ในกรณีท่มี ี)
เรานาเสนอวิธีท่งี ่ายดายที่คณ
ุ สามารถใช้สิทธิ์ดงั กล่าวข้างต้น เช่น การให้ลิงก์ “ยกเลิกการรับบริการ ”
หรือการให้ท่ีอยู่ติดต่อไว้ในข้อความที่คณ
ุ ได้รบั
แอปพลิเคชันบางประเภทที่เรานาเสนออาจส่งข้อความ ให้แก่ท่าน
ตัวอย่างเช่นข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
คุณสามารถปิ ดการส่งข้อความเหล่านีไ้ ด้โดยการเข้าเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่าในโทรศัพท์ของคุณหรื อในแอปพลิเคชั
น
สิทธิท่คี ณ
ุ มีขนึ ้ อยู่กบั กฎหมายของประเทศของคุณ หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป
คุณจะมีสิทธิ์ตามที่ได้ระบุไว้ในตารางด้านล่าง หากคุณอยู่ในเขตอื่นๆ คุณสามารถติดต่อเรา (กรุณาดูท่ีย่อหน้า
“หากมีคาถาม คุณควรติดต่อใคร?” ตรงท้ายประกาศนี)้ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

สิทธิในเรื่องข้อมูลของคุณที่
เราเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ:
อาจมีข้อจากัดทางกฎหมายบางประการทีจ่ ากัดสิทธิเหล่านี)้
นี่คือการยืนยันในเรื่อง:

• สิทธิ์ในการเรียกร้องก
ารเข้าถึงข้อมูล

• เราประมวลข้อมูลของคุณหรือไม่
• ชื่อและข้อมูลติดต่อของเรา
• วัตถุประสงค์ของการประมวลข้อมูล
• ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ประเภทของบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลให้
และในกรณีท่เี ป็ นบุคคลที่อยู่นอกเหนือเขตเศรษฐกิจยุโรปและไม่ได้รบั ผล

ประโยชน์จากการพิจารณามาตรฐานการคุม้ ครองที่เพียงพอ
(Adequacy Decision) ของคณะกรรมาธิการยุโรป
เราจะใช้มาตรการการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม
• (ในกรณีท่เี รามี) แหล่งที่มาของข้อมูล
ในกรณีท่เี ราไม่ได้เก็บข้อมูลมาจากคุณ
• (ในกรณีท่เี ราใช้ขอ้ นี ้ ซึ่งหากเราใช้ คุณจะได้รบั การแจ้งก่อน)
การใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
ซึ่งรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ (Profiling)
ซึ่งมีผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือส่งผลต่อคุณอย่างมีนยั ยะสาคั
ญในทางเดียวกัน และข้อมูลเกี่ยวกับตรรกะที่เกี่ยวข้อง
และความสาคัญและผลลัพธ์ท่คี าดหวังจาก การประมวลข้อมูล และ
• หลักเกณฑ์ในการกาหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูล
คุณสามารถเรียกร้องให้เรานาส่งสาเนาข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราใช้ให้แก่คณ
ุ
(โดยมีโดยมีเงื่อนไขว่า การให้สาเนานีจ้ ะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น)
• สิทธิ์ในการเรียกร้องใ
คุณสามารถใช้สิทธิ์นไี ้ ด้หากข้อมูลที่เราเก็บนัน้ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่สมบูรณ์
ห้เราแก้ไข
หรือปรับเปลี่ยนข้อมูล
คุณจะสามารถใช้สิทธิ์นไี ้ ด้ในกรณีดงั ต่อไปนี:้

• สิทธิ์ในการเรียกร้องใ
ห้เราลบล้างข้อมูล

• ข้อมูลที่เราเก็บไม่มีความจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ท่เี ราใช้ขอ้ มูลนัน้
อีกต่อไป
• เราใช้ขอ้ มูลโดยยึดจากความยินยอมของคุณ และคุณได้เพิกถอน
ความยินยอม (ในกรณีนี ้ เราจะจาไว้ว่าเราจะไม่ติดต่อคุณอีกต่อไป
ยกเว้นว่าคุณแจ้งเราว่าคุณต้องการที่จะให้เราลบข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณทัง้ หมด ซึ่งในกรณีนี ้ เราจะปฏิบตั ิตามคาขอของคุณ)
• เราใช้ขอ้ มูลบนพืน้ ฐานของผลประโยชน์ท่ชี อบด้วยกฎหมาย
และหลังจากที่คณ
ุ คัดค้านการใช้ขอ้ มูลของ
เราพบว่าไม่มีผลประโยชน์ท่ีจะดาเนิน การใช้ขอ้ มูลของคุณต่อไป

• ข้อมูลนัน้ ได้มาหรือถูกใช้ดว้ ยวิธีท่ไี ม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกมัดตามกฎหมาย
คุณจะสามารถใช้สิทธิ์นไี ้ ด้ช่ วั คราวในระหว่างที่เราตรวจสอบกรณีของคุณในกรณี
ดังต่อไปนี:้
• คัดค้านความถูกต้องของข้อมูลที่เราใช้ หรือ
• คัดค้านการใช้ขอ้ มูลของเรา
โดยมีเหตุผลในเรื่องผลประโยชน์ท่ชี อบด้วยกฎหมาย
• สิทธิ์ในการเรียกร้องใ
ห้เราจากัดการประมว
ลข้อมูล

(หากคุณใช้สิทธิ์ของคุณในกรณีเหล่านี ้ เราจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบก่อนที่
จะใช้ขอ้ มูลของคุณอีกครัง้ )
คุณสามารถใช้สิทธิ์นไี ้ ด้ ในกรณีท่ี:
• การใช้ขอ้ มูลของเรานัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคุณไม่เห็นด้วยกับ
การลบข้อมูล หรือ
• เราไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลอีกต่อไป แต่คณ
ุ ต้องการข้อมูลเพื่อ
ที่จะนาไปใช้ในคดีความทางกฎหมาย
คุณมีสิทธิส์ องข้อดังนี:้

• สิทธิ์ในคัดค้านการปร
ะมวลผลข้อมูลของเรา

• ในกรณีท่เี ราใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณเพื่อทาการตลาดโดยตรง
คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้เราใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อจุดประสงค์นี ้
(โดยไม่มีความจาเป็ นต้องอธิบายเหตุผลใดๆ)
และเราจะปฏิบตั ิตามคาขอของคุณ และ
• ในกรณีท่เี ราใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณโดยมีเหตุผลในเรื่องผลประโยชน์ท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์อ่นื ๆที่ไม่ใช่ทาการตลาดโดยตรง
คุณสามารถคัดค้านไม่ให้เราใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อจุดประสงค์เหล่านัน้
โดยอธิบายถึงสถานการณ์ของคุณ

แล้วเราจะพิจารณาการคัดค้านของคุณ
.
• สิทธิ์ในการเพิกถอนก คุณจะสามารถใช้สิทธิ์นไี ้ ด้
ารยินยอมให้ใช้ขอ้ มูล ในกรณีท่เี ราใช้ขอ้ มูลโดยมีพืน้ ฐานทางกฎหมายคือความยินยอมจากคุณ
กรณีเหล่านีจ้ ะมีความชัดเจนเมื่อดูจากบริบท
หาก:

• สิทธิ์ในการขอถ่ายโอน
ข้อมูล

• คุณเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่เรา และ
• เราใช้ขอ้ มูลนัน้ ด้วยวิธีอตั โนมัติ เนื่องจากได้รบั ความยินยอมจากคุณ
หรือเนื่องจากเป็ นการสิน้ สุดข้อผูกมัดตามสัญญาต่อคุณ
คุณมีสิทธิ์ขอข้อมูลนัน้ คืนจากเราได้ โดยใช้รูปแบบที่ใช้กนั ทั่วๆไป
และคุณมีสิทธิ์ขอให้เราส่งข้อมูลให้บคุ คลอื่น หากเราสามารถทาให้ได้
แต่ละประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปต้องมีหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจดูแลเรื่อ
งนีอ้ ย่างน้อยหนึ่งหน่วยงาน

คุณสามารถพบข้อมูลเพื่อติดต่อหน่วยงานเหล่านีไ้ ด้ท่ีน่ี:
์
• สิทธิในการร้องทุกข์กั
บหน่วยงานที่มีอานาจ http://ec.europa.eu/justice/dataดูแลในประเทศของคุ protection/bodies/authorities/index_en.htm
ณ
สาหรับประเทศอื่นๆ กรุณาดูเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีอานาจดูแลในประเทศ
ของคุณ

ประเด็นเพิ่มเติมเฉพาะบางประเทศ
คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม ขึน้ อยู่กบั ว่าคุณอยู่ประเทศใด

หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส กรุณาอ่านเพิ่มเติม...
หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณมีสิทธิ์ท่จี ะแจ้งขัน้ ตอนให้เราทราบว่าควรจัดการกับข้อมูลของคุณอย่างไร
เมื่อคุณได้เสียชีวิตลง (กล่าวคือ คุณต้องการให้เราเก็บหรือลบข้อมูลของคุณ และควรให้สิทธิ์ผอู้ ่นื เห็นข้อมูล
ของคุณหรือไม่) คุณสามารถเลือกทาได้ดงั ต่อไปนี:้
(A) ออกคาสั่งขัน้ ตอนทั่วไปให้ผบู้ ริการดิจิทลั ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานกากับดูแลการปกป้องข้อมูลของฝรั่งเศส
(มีช่อื เรียกว่า “CNIL”) (คาสั่งขัน้ ตอนเหล่านีจ้ ะถูกนามาใช้กบั การใช้ขอ้ มูลของคุณทุกอย่าง) หรือ
(B) แจ้งให้เราทราบถึงขัน้ ตอนที่สามารถใช้ได้กบั การใช้ขอ้ มูลของคุณเท่านัน้
ขัน้ ตอนที่คณ
ุ ระบุอาจทาให้เราต้องถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สาม
(แต่ในกรณีท่ขี อ้ มูลนัน้ ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวข้องกับผูอ้ ่นื เราต้องเคารพสิทธิ์ของพวกเขาด้วย
ดังนัน้ เราจึงไม่สามารถทาตามคาสั่งของคุณได้อย่างครบถ้วน)
คุณสามารถแต่งตัง้ บุคคลที่สามที่มีหน้าที่ตดิ ตามว่าคาสั่งของคุณได้ถกู ปฏิบตั ิตามหรือไม่
หากคุณไม่แต่งตัง้ บุคคลที่สามเพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าว ทายาทของคุณ (ยกเว้นในกรณีท่ีคณ
ุ ระบุเป็ นอื่น)
จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ทางข้อมูลของคุณหลังจากที่คณ
ุ ได้เสียชีวิตลง:
(i) เพื่อจัดการมรดกของคุณ (ในกรณีนี ้ ทายาทของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ เพื่อตรวจสอบ
และหาข้อมูลที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการมรดกของคุณ ซึ่งรวมไปถึงสินค้าดิจิทลั
หรือข้อมูลที่อาจเห็นว่าเป็ นความทรงจาของครอบครัวที่สามารถถ่ายโอนไปยังทายาทของคุณได้) และ
(ii) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ ายที่ใช้ขอ้ มูลของคุณนัน้ รับรูถ้ ึงการเสียชีวิตของคุณ (เช่นการปิ ดบัญชีของคุณ
และการจากัดการใช้หรือแก้ไขข้อมูลของคุณ)
คุณสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคาสั่งของคุณได้ทกุ เมื่อ
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับคุณในกรณีท่คี ณ
ุ ได้เสียชีวิตลง กรุณาดูมาตรา 40-1
ของกฎหมาย 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม 2521 เมื่อคุณเสียชีวิตลง คุณจะหยุดใช้บญ
ั ชีของคุณ
และเราจะลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายการเก็บข้อมูลของเรา (ดูรายละเอียดได้ท่ยี ่อหน้า
“ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานเท่าใด?”)

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปนุ่ กรุณาอ่านเพิ่มเติม...
หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปนุ่ ขอเรียนให้ทราบว่าเราแบ่งปั นข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยมีวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ระบุ
ไว้ในประกาศฉบับนี ้ โดยที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้กบั บริษัทในเครือพีเอ็มไอ โดยมีพนื ้ ฐานมาจากการ “ใช้ร่วมกัน”
ภายใต้กฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลของประเทศญี่ปนุ่ เมื่อเราแบ่งปันข้อมูล Philip Morris Japan Limited (PMJ)
จะเป็ นผูจ้ ดั การข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
และเราได้กาหนดให้ผทู้ ่เี ราแบ่งปันข้อมูลให้ปฏิบตั ิในทางเดียวกัน นอกจากนี ้
หากผูท้ ่เี ราแบ่งปันข้อมูลให้มีหลักแหล่งอยู่นอกประเทศญี่ปนุ่
จะเราใช้มาตรการที่มีเหตุผลในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย กรุณาอ่านเพิ่มเติม...
หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนีจ้ ะใช้ได้กบั คุณ:
(A) หากคุณไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนตัวกับเรา เราอาจจะไม่สามารถนาเสนอบริการข้อมูลที่คณ
ุ ขอได้ และ
(B) นโยบายความเป็ นส่วนของเรา (พบได้ท่ี https://www.pmiprivacy.com/en-au/privacy-policy) ได้อธิบายถึง
(i) วิธีท่ีคณ
ุ สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เก็บรวบรวม (ii)
วิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ และ (iii) วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของเรา

หากคุณอยู่ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ กรุณาอ่านเพิ่มเติม...
• หากคุณอยู่ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี ้
ตามที่ได้กาหนดไว้โดยกฎหมายความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลของฟิ ลิปปิ นส์
และข้อกาหนดการบังคับใช้และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงประกาศ Privacy Policy Office Advisory
Opinion No. 2018-031 ของคณะกรรมการความเป็ นส่วนตัวแห่งชาติ

“หากมีคาถาม คุณควรติดต่อใคร?”
หากคุณมีคาถาม หรือมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อบริษัทในเครือพีเอ็มไอ
ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่รกั ษาข้อมูลได้ท่นี ่ี นอกจากนี ้ คุณจะได้รบั ข้อมูลการติดต่อในการสื่อสารที่บริษัท
ในเครือพีเอ็มไอส่งไปให้คณ
ุ ด้วย

หากประเทศของคุณมีหน่วยงานที่ดแู ลกากับการปกป้องรักษาข้อมูล คุณมีสิทธิ์ท่จี ะติดต่อหน่วยงานนัน้
เพื่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ หากบริษัทในเครือพีเอ็มไอที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตอบคาถามของคุณได้
คุณมีสิทธิ์ท่จี ะหาทางออกทางกฎหมาย โดยให้ศาลในประเทศเป็ นผูต้ ดั สิน

การเปลี่ยนแปลงประกาศนี้
เราอาจอัปเดตประกาศนี ้ (และประกาศเสริมอื่น ๆ เกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว) เป็ นระยะๆ
ในกรณีท่กี ฎหมายกาหนด เราจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ ในกรณีท่กี ฎหมายกาหนด
เราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คุณสามารถอ่านเวอร์ช่นั ก่อนของประกาศฉบับนีไ้ ด้ท่นี ่ี

