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นโยบายดา้นความเป็นสว่นตวัของ CHEAPTICKETS.CO.TH 

 

นีค่อืนโยบายดา้นความเป็นสว่นตวัของ Cheaptickets.co.th 

นโยบายดา้นความเป็นสว่นตัวของเราอธบิายวธิกีารรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

อปัเดตลา่สดุ: พฤษภาคม 2018 

 

1. นโยบายดา้นความเป็นสว่นตวัมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ไหร ่

2. ใครคอืผูร้บัผดิชอบส าหรบัขอ้มลูของคณุ 

3. ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมและวธิกีารรวบรวมคอือะไร 

4. เรามวีธิกีารใชข้อ้มลูของคณุอยา่งไร 

5. บคุคลภายนอกทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูของคณุไดค้อือะไร 

6. เรามวีธิกีารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูของคณุอยา่งไร 

7. คณุมวีธิกีารยืน่ใชส้ทิธิต์ามกฎหมายของคณุอยา่งไร 

 

1. นโยบายดา้นความเป็นสว่นตวัมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ไหร ่

 

นโยบายดา้นความเป็นสว่นตัวนีม้ผีลใชก้บัขอ้มลูใดๆ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดทีเ่รารวบรวม ใช ้แบง่ปัน 

และจัดเก็บเกีย่วกบัคณุในขณะทีค่ณุจองตัว๋สายการบนิกบัเรา เมือ่คณุเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

หรอืเมือ่คณุตดิตอ่เรา 

 

เว็บไซตข์องเรามลีงิกไ์ปยงัเว็บไซตข์องบคุคลภายนอก 

นโยบายดา้นความเป็นสว่นตัวนีไ้มม่ผีลบงัคับใชก้บัการรวบรวมขอ้มลูผา่นเว็บไซตด์งักลา่ว 

และเราจะไมรั่บผดิชอบส าหรับความเป็นสว่นตัวของเว็บไซตเ์หลา่นัน้ 

โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายดา้นความเป็นสว่นตัวของเว็บไซตเ์หลา่นัน้ (หากม)ี 

 

นโยบายดา้นความเป็นสว่นตัวไดรั้บการปรับปรงุลา่สดุเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2018 

และมาแทนทีเ่วอรช์นักอ่นหนา้ 

เราอาจมกีารปรับปรงุนโยบายนีเ้ป็นครัง้คราวและจะแจง้ใหค้ณุทราบถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ 

โดยการโพสตก์ารประกาศทีเ่กีย่วขอ้งบนเว็บไซตน์ี ้

และแจง้ใหค้ณุทราบทางอเีมลกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงจะมผีลใช ้ 

.  

 

2. ใครคอืผูร้บัผดิชอบส าหรบัขอ้มลูของคณุ 

Cheaptickets.co.th 
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ใหบ้รกิารดา้นการจองตัว๋ส าหรับสายการบนิราคาถกูส าหรับลกูคา้มาอยา่งยาวนาน 

เราเปรยีบเทยีบตัว๋สายการบนิจากมากกวา่ 800 สายการบนิส าหรับมากกวา่ 9,000 

จดุหมายปลายทางทัว่โลก คน้หาตัว๋ของคณุไดอ้ยา่งงายดาย 

เพยีงเปรยีบเทยีบราคาและจองเทีย่วบนิของคณุ 

ตอ้งการจองโรงแรมหรอืรถเชา่พรอ้มกบัตั๋วของคณุดว้ยใชไ่หม ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

 

Cheaptickets.co.th เป็นแบรนดห์นึง่ภายใต ้Travix Travix 

เป็นตวัแทนบรกิารดา้นการเดนิทางทางออนไลนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเนเธอรแ์ลนดโ์ดยมเีว็บไซตอ์ิ

สระ 5 เว็บไซต:์ Cheaptickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen และ Vayama 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์อง Travix 

 

Travix Nederland B.V., มทีีต่ัง้อยูท่ี ่Piet Heinkade 55 

ในอมัสเตอรด์ัมเป็นผูรั้บผดิชอบนการรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามทีอ่ธบิายไวใ้นนโย

บายดา้นความเป็นสว่นตัวนี ้หากคณุมคี าถาม ขอ้คดิเห็น หรอืขอ้รอ้งเรยีนใดๆ 

เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุลของคณุโดย Travix โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา 

 

 

3. ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมและวธิกีารรวบรวมคอือะไร 

เรารวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุ 5 หมวดหมู:่ (1) ชือ่และรายละเอยีดการตดิตอ่ (2) 

รายละเอยีดการจอง 

(3) ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมเมือ่คณุตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา (4) 

ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมเมือ่คณุเยีย่มชมเว็บไซตข์องเราหรอือา่นจดหมายขา่วของเรา และ (5) 

รายละเอยีดบนสือ่สงัคม 

 

1.  ชือ่และรายละเอยีดการตดิตอ่ 

ขอ้มลูเหลา่นีเ้ป็นขอ้มลูทีค่ณุป้อนเมือ่ท าการจองตัว๋สายการบนิ เชน่ ชือ่และนามสกลุของคณุ 

วันเดอืนปีเกดิ ทีอ่ยูล่ะสถานทีพ่ านักอาศัย และหมายเลขโทรศัพทน์วมถงึทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ 

 

เมือ่คณุสรา้งบญัช ีMy Trip เราจะลงทะเบยีนรายละเอยีดการเขา้สูร่ะบบและขอ้มลูอืน่ๆ 

ทีค่ณุป้อนหรอืเปลีย่นแปลงในบญัชขีองคณุ ถา้คณุเดนิทางเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ 

คณุสามารถป้อนชือ่บรษัิทของคณุในขณะท าการจองได ้ถา้คณุเดนิทางพรอ้มกบับคุคลอืน่ 

เรายงัจะรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัเพือ่นรว่มเดนิทางของคณุดว้ยภายใตข้อ้มลูในหมวดหมูน่ีด้ว้ย 

 

 

2.  รายละเอยีดการจอง 

รายละเอยีดการจองเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัตัว๋สายการบนิทีค่ณุซือ้ผา่นเรา เชน่ ขอ้มลูเทีย่วบนิ 

(วันทีเ่ทีย่วบนิ จดุหมายปลายทาง ราคา ฯลฯ) ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงแรมทีค่ณุจอง (จ านวนคนืทีพ่กั 

https://www.cheaptickets.co.th/
http://www.travix.com/
https://www.cheaptickets.co.th/customer-service


3/11  

ประเภทหอ้ง ราคา ฯลฯ) หรอืรถยนตท์ีค่ณุเชา่ (ประเภทของรถ ราคา ฯลฯ) 

นอกจากนีเ้รายงับนัทกึเกีย่วกบับรกิารอืน่ๆ ทีเ่ป็นไปไดท้ีค่ณุอาจซือ้ เชน่ ประกนัตัว๋สายการบนิ 

ประกนัการเดนิทาง แพคเกจบรกิาร สมัภาระอืน่ๆ หรอืพืน้ทีจ่อดรถทีส่นามบนิสคปิโฮล 

 

ในการจองตัว๋สายการบนิ 

เราตอ้งใชห้มายเลขหนังสอืเดนิทางของคณุส าหรับจดุหมายปลายทางเฉพาะ 

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถป้อนหมายเลขลกูคา้ของบคุคลภายนอก (เชน่ 

หมายเลขผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางบอ่ยครัง้ของคณุ) 

ถา้คณุตอ้งการรับรองคณุสมบตัสิ าหรับสทิธิป์ระโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืประโยชนอ์ืน่ๆ 

เมือ่คณุใหค้วามยนิยอม เราจะบนัทกึหมายเลขเหลา่นีแ้ละความชอบในการเดนิทางของคณุ (เชน่ 

คณุเดนิทางเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิหรอืเพือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวั และสนามบนิทีค่ณุชืน่ชอบ) 

ในบญัช ีMy Trip ของคณุ 

 

เมือ่คณุสัง่ซือ้ตั๋วสายการบนิ 

ระบบจะสง่ตอ่ไปยงัระบบการช าระเงนิเพือ่ท าใหเ้สร็จสิน้ค าสัง่ซือ้ของคณุ 

ในการด าเนนิการช าระเงนิดงักลา่วใหเ้สร็จสิน้ คณุจะตอ้งป้อนรายละเอยีดการช าระเงนิ เชน่ 

บญัชธีนาคารหรอืหมายเลขบตัรเครดติของคณุ 

 

ในเว็บไซตข์องเรา 

คณุสามารถระบวุา่คณุตอ้งการน าสมัภาระพเิศษไปพรอ้มกบัเทีย่วบนิของคณุหรอืไม ่เชน่ 

สมัภาระดา้นการแพทยห์รอืเกา้อีล้อ้เข็น ภายใตก้ฎหมายดา้นความเป็นสว่นตัว 

ขอ้มลูเหลา่นีจ้ะมคีณุสมบตัเิป็นขอ้มลูออ่นไหวเนือ่งจากระบถุงึสขุภาพของคณุ 

การป้อนขอ้มลูเหลา่นี ้หมายถงึคณุไดย้อมรับใหเ้รารวบรวม ใช ้

และแบง่ปันขอ้มลูเหลา่นีก้บับคุคลภายนอกเพือ่วัตถปุระสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่4 

 

 

 

3.  ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมเมือ่คณุตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา 

เมือ่คณุตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเราทางอเีมล WhatsApp สือ่สงัคม หรอืโทรศัพท ์

เราจะสรา้งเซสชนัการตดิตอ่เหลา่นีข้ ึน้มานระบบของเรา 

เราอาจบนัทกึการสนทนาทางโทรศัพทเ์พือ่วตัถปุระสงคข์องการเรยีนรูห้รอืเพือ่ป้องกนัหรอืจดัการกบัก

ารปลอมแปลงขอ้มลู 

4.  ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมเมือ่คณุเยีย่มชมเว็บไซตข์องเราหรอือา่นจดหมายขา่วของเรา 

เมือ่คณุเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา เราจะลงทะเบยีนขอ้มลูตา่งๆ เชน่ ทีอ่ยู ่IP ประเภทเบราเซอร ์

และพฤตกิรรมการเรยีกดผูา่นเว็บ เชน่ 

เราจะลงทะเบยีนถา้คณุคน้หาจดุหมายปลายทางในเขตสหภาพยโุรปหรอืนอกเหนอืจากภมูภิาคนัน้ 

นอกจากนีเ้รายงัรวบรวมขอ้มลูนีผ้า่นคกุกี ้สครปิต ์แท็กพกิเซล และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนั 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูีน่โยบายคกุกีข้องเรา ถา้คณุไดรั้บจดหมายขา่วจากเรา 

เราจะลงทะเบยีนเมือ่ตณุเปิดจดหมายขา่วนีห้รอืเมือ่คณุคลกิลงิก ์
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5.  รายละเอยีดบนสือ่สงัคม 

เราอาจไดรั้บขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารสือ่สงัคมเหลา่นี ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่เครอืขา่ยสงัคมของคณุ 

เชน่ ถา้คณุสรา้งบญัช ีMy Trip ผา่นบญัช ีFacebook หรอื Google 

เราจะไดรั้บขอ้มลูสว่นโปรไฟลบ์นสือ่ทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะของคณุ ไดแ้ก ่ชือ่ผูใ้ช ้

รปูถา่ยของโปรไฟล ์การกด "ไลค"์ และเพือ่นๆ ของคณุ นอกจากนี ้

ถา้คณุสือ่สารกบัเราผา่นหนา้เพจของสือ่สงัคม (เชน่ เมือ่คณุใหข้อ้คดิเห็น อปัโหลดรปูถา่ย 

หรอืคลกิปุ่ ม "ไลค"์) เราอาจไดรั้บขอ้มลูเหลา่นี ้

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราไดรั้บและวธิกีารแกไ้ขการตัง้คา่ของคณุไดท้ีน่โยบาย

ความเป็นสว่นตัวของผูใ้หบ้รกิารสือ่สงัคมของคณุ 

 

เรารวบรวมขอ้มลูทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ใน 3 วธิ:ี (1) 

เราบนัทกึขอ้มลูทีค่ณุป้อนเมือ่ท าการจองตัว๋สายการบนิ สรา้งบญัช ีMy Trip 

หรอืตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา (2) 

เราบนัทกึขอ้มลูโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา เปิดจดหมายขา่วของเรา 

หรอืสือ่สารกบัเราผา่นสือ่สงัคม และ (3) เราไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัคณุจากบรษัิทในเครอืของ Travix 

เครอืขา่ยสอืสงัคม และพารท์เนอรข์องเรา เชน่ Booking.com 

 

4. เรามวีธิกีารใชข้อ้มลูของคณุอยา่งไร 

 

Cheaptickets.co.th ใชข้อ้มลูของคณุเพือ่ 4 วตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้(1) เพือ่การมอบบรกิารของเรา 

และเพือ่การดแูลรักษาการตดิตอ่กบัคณุ (2) เพือ่การวจัิยส าหรับปรับปรงุบรกิารตา่งๆ ของเรา (3) 

เพือ่การตลาดทางตรงโดยองิตามขอ้มลูความชอบและพฤตกิรรมของคณุ และ (4) 

เพือ่การบรหิารจัดการและเพือ่การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ 

 

1.  เพือ่การมอบบรกิารของเรา และเพือ่การดแูลรักษาการตดิตอ่กบัคณุ 

เมือ่คณุท าการจองตั๊วสายการบนิ โรงแรม หรอืรถยนต ์เราจะใชข้อ้มลูตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3 

เพือ่วัตถปุระสงคน์ี ้เราใชช้ือ่ของคณุ หมายเลขหนังสอืเดนิทาง และขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ 

เพือ่การออกตั๋วอเิล็กทรอนกิส ์และเพือ่ท าการจองโรงแรมหรอืรถยนตข์องคณุ 

เราจะสง่ตอ่หมายเลขผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางบอ่ยครัง้ของคณุไปยงัสายการบนิเพือ่ใหส้ายการบนิจองคะแนน

ทีบ่นัทกึไวบ้นบญัชขีองคณุได ้

 

เราสง่มอบขอ้มลูทางการแพทยข์องคณุ (เชน่ 

เกา้อีล้อ้เข็นหรอืรายละเอยีดเกีย่วกบัสมัภาระทางการแพทยท์ีค่ณุรอ้งขอ) 

ไปยงัสายการบนิเพือ่ใหส้ายการบนิสามารถมอบบรหิารดแูลตามทีค่ณุรอ้งขอได ้

เราจะไมใ่ชข้อ้มลูเหลา่นีเ้พือ่วตัถปุระงคอ์ืน่ๆ 

 

เราใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่ของคณุเพือ่สือ่สารกบัคณุ ตวัอยา่งเชน่ การสง่ตัว๋อเิล็กทรอนกิส ์

หรอืการแจง้เตอืนทางอเีมลวา่คณุสามารถเชค็อนิกบัสายการบนิของคณุได ้
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นอกจากนีเ้รายงัใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่ของคณุเพือ่ตอบค าถามในกรณีทีค่ณุตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเ

รา 

 

เราใชร้ายละเอยีดการช าระเงนิเพือ่จัดการกบัการช าระเงนิของคณุ 

แผนกป้องการการปลอมแปลงของเราท าการตรวจสอบรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารการช าระเงนิของคณุ 

เกีย่วกบัขอ้สงสยัเกีย่วกบัการจองทีป่ลอมแปลง เชน่ การจองโดยใชบ้ตัรเครดติทีถ่กูขโมยหรอืถกูบล็อกไว ้

 

2.  เพือ่การวจัิยส าหรับปรับปรงุบรกิารตา่งๆ ของเรา 

เราวจัิยแนวโนม้เกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูเ้ยีย่มชมเว็บและลกูคา้ของเราใชบ้รกิาร เว็บไซต ์ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

และสือ่สงัคมของเรา 

เราด าเนนิการเหลา่นีเ้พือ่ใหไ้ดค้วามเขา้ใจเชงิลกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความชอบของผูเ้ยีย่มชมเว็บและลู

กคา้ของเราเพือ่การปรับปรงุบรกิารตา่งๆ เนือ้หาของเว็บไซต ์และฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา 

นอกจากนีเ้รายงัใชค้วามเขา้ใจเชงิลกึทีไ่ดเ้พือ่พัฒนาบรกิารใหม่ๆ  ของเราอกีดว้ย 

 

ส าหรับการวจัิย 

เราใชเ้ครือ่งมอืระบบอตัโนมตัริว่มกบัเครือ่งมอืทีเ่ราวเิคราะหข์อ้มลูทีแ่สดงงเคา้โครงในหวัขอ้ที ่3 

รวมถงึรายละเอยีดการจองของคณุ บรกิารเพิม่เตมิทีค่ณุซือ้ และขอ้มลูเกีย่วกบัคณุ (เชน่ 

เพศและทีพ่ าพักอาศัยของคณุ) ชือ่ ทีอ่ยูอ่เีมล หรอืขอ้มลูอืน่ๆ 

ทีส่ามารถตดิตามกลับไปยงับคุคลเฉพาะไดจ้ะไมถ่กูวเิคราะห ์

เนือ่งจากเราสนใจเฉพาะแนวโนม้ทั่วไปเทา่นัน้ เราจะไมใ่ชข้อ้มลูออ่นไหวใดๆ 

เราอาจรวมขอ้มลูทีว่เิคราะหก์บัขอ้มลูทีเ่รารวบรวมจากคกุกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนัเมือ่คณุเยีย่มชมเว็บไ

ซตข์องเรา หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ราไดรั้บจากบรษัิทในเครอืหรอืจากแหลง่ทีม่าอืน่ๆ 

 

3.  เพือ่การตลาดทางตรงโดยองิตามขอ้มลูความชอบและพฤตกิรรมของคณุ 

เราใชข้อ้มลูของคณุเพือ่สง่จดหมายขา่ว น าเสนอ หรอืสง่ขอ้ความการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ใหค้ณุ 

เราท าสิง่เหลา่นีผ้า่นอเีมลและชอ่งทางดจิทิลัอืน่ๆ เชน่ แอปตา่งๆ และสือ่สงัคม 

 

ในการปรับเปลีย่นขอ้ความใหต้รงกบัความชอบและพฤตกิรรมของคณุ 

เราจะวเิคราะหแ์ละรวมขอ้มลูของคณุทัง้หมด เราใชเ้ครือ่งมอืระบบอตัโนมตัสิ าหรับการท างานนี ้

ซ ึง่จะวเิคราะหข์อ้มลูทีค่ณุบนัทกึไวใ้นแพลตฟอรม์การจัดการขอ้มลูของเรา ส าหรับวตัถปุระสงคด์ังกลา่ว 

เราจะใชร้ายละเอยีดการจองของคณุ ขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารเพิม่เตมิทีค่ณุซือ้ และขอ้มลูเกีย่วกบัคณุ (เชน่ 

เพศ  ทีพ่ านักอาศัย และความชอบในเทีย่วบนิของคณุ) 

เราไมเ่พยีงวเิคราะหแ์ละรวมขอ้มลูทีค่ณุป้อนไวเ้ทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึขอ้มลูทีเ่รารวบรวมโดยผา่นคกุกี ้

สครปิต ์แท็กพกิเซล และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนั (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทีน่โยบายคกุกีข้องเรา) สือ่สงัคม 

และเมือ่คณุตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา 

 

ในอเีมลของเรา เรามขีอ้เสนอทีป่รับเป็นสว่นบคุคลจาก Travix 

และพารท์เนอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารและผลติภณัฑข์องเรา เชน่ 

เราอาจมขีอ้เสนอส าหรับบรกิารเพิม่เตมิของเราเอง (สมัภาระพเิศษหรอืการประกนั) หรอืส าหรับบรกิารเชา่ 

https://www.cheaptickets.co.th/conditions
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และโรงแรมทีน่ าเสนอโดยบคุคลภายนอก เราปรับแตง่ขอ้เสนอเหลา่นีโ้ดยองิตามความสนใจของคณุ  

 

เราใชเ้ครือ่งมอืกลุม่เป้าหมายแบบก าหนดเองของ Facebook, DoubleClick และเครอืขา่ยอืน่ๆ 

เพือ่แสดงการโฆษณาของ Cheaptickets.co.th เมือ่คณุเยีย่มชมเครอืขา่ยเหลา่นัน้หรอืเว็บไซตข์องตวัแทน 

ดว้ยเหตนุี ้เราอาจสง่ทีอ่ยูอ่เีมลของคณุหรอืขอ้มลูทีร่ะบตุัวตนอืน่ๆ ไดไ้ปยงั (เชน่) Facebook 

เพือ่ใหพ้วกเขาตรวจสอบวา่คณุมบีญัช ีFacebook ทีถ่กูตอ้งหรอืไม ่ในการก าหนดกลุม่เป้าหมายของเรา 

เราอาจใชร้ายละเอยีดการจองของคณุ 

หากคณุไมต่อ้งการใหท้ีอ่ยอูเีมลของคณุถกูใชส้ าหรับเครือ่งมอืกลุม่เป้าหมายแบบก าหนดเอง 

โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครือ่งมอืกลุม่เป้าหมายแบบก าหนดเองไดท้ีเ่ว็บไซตข์องเครอืขา่ยสงัคมของคณุ 

นอกจากนีค้ณุยงัอาจใหก้ารยนิยอมในการรับโฆษณาทีป่รับเป็นสว่นบคุคลบนไทมไ์ลนข์อง Facebook 

ของคณุหรอืสือ่สงัคมอืน่ๆ ผา่นนโยบายคกุกีด้ว้ย 

ดวูธิกีารถอนการยนิยอมของคณุไดท้ีน่โยบายคกุกีข้องเรา 

 

เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหัวขอ้นีเ้พือ่ผลประโยชนข์องเราและผลประโ

ยชนข์องบคุคลภายนอกทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย เพือ่ทีจ่ะใหข้อ้มลูอปัเดตและขอ้เสนอทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ 

คณุสามารถยกเลกิสมคัรรับจดหมายขา่ว ขอ้เสนอ หรอืขอ้ความเพือ่การสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ไดต้ลอดเวลา 

โดยคลกิทีล่งิกย์กเลกิสมคัรรับในอเีมล หรอืโดยการปรับคา่ปรับตัง้จดหมายขา่วของคณุในบญัช ีMy Trip 

หรอืโดยการตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา 

เมือ่คณุยกเลกิการสมคัรรับ คณุจะยงัคงไดรั้บอเีมลบรกิารของเรา (เชน่ 

การยนืยนัการจองและตัว๋อเิล็กทรอนกิสข์องคณุ) 

คณุสามารถปฏเิสธการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่วัตถปุระสงคด์า้นการตลาดโดยตรงไดต้ลอดเวลา 

(โปรดดทูีห่วัขอ้ที ่7) 

 

4.  เพือ่การบรหิารจัดการและเพือ่การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ 

เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่วตัถปุระสงคก์ารบรหิารจัดการภายใน เชน่ 

การเก็บรักษาบนัทกึและเพือ่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามกฎหมายและขอ้ผกูพันทางการบญัชขีองเรา  

 

เรารวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่มอบบรกิารตา่งๆ ของเราแกค่ณุ 

เพือ่ปฏบิตัติามขอ้ผกูพันทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของเรา 

เพือ่ผลประโยชนข์องเราหรอืผลประโยชนของบคุคลภายนอกทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

หรอืรว่มกบัการยนิยอมของคณุ เชน่ ในสถานการณ์ทีเ่ราใชข้อ้มลูทางการแพทยข์องคณุ 

 

ถา้คณุขอเพกิถอนการยนิยอมของคณุ 

หรอืคณุไมป้่อนขอ้มลูทีเ่ราตอ้งการเพือ่การด าเนนิการตามสญัญากบัคณุ 

หรอืเพือ่ใหป้ฏบิตัติามขอ้ผกูพันทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของเรา คณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารตา่งๆ ของเรา 

หรอืไดรั้บเฉพาะบรกิารถกูจ ากดัไวเ้ทา่นัน้ 

ถา้เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ผลประโยชนข์องเราหรอืผลประโยชนของบคุคลภายนอกที่

ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

https://www.cheaptickets.co.th/customer-service
https://www.cheaptickets.co.th/customer-service
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เราไดป้รับสมดลุของผลประโยชนเ์หลา่นีร้ว่มกบัผลประโยชนด์า้นความเป็นสว่นตวัของคณุ 

เราจะใชม้าตรการป้องกนัเพือ่ปกป้องผลประโยชนด์า้นความเป็นสว่นตวัของคณุ 

และเพือ่ป้องกนัอนัตรายทีไ่มส่ามารถรับประกนัไดแ้กค่ณุ ตามทีเ่หมาะสม ตัวอยา่งเชน่ 

ผลประโยชนท์ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของเราอาจรวมถงึการรักษาความมัน่คงและความปลอดภยั 

หรอืการใหบ้รกิารและขอ้เสนอทีด่ขี ึน้ส าหรับคณุ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลประโยชนเหลา่นี ้

โปรดดทูีว่ตัถปุระสงคส์ าหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุขา้งตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบเพือ่ปรับสมดลุเหลา่นีส้ามารถมอบใหเ้มือ่รอ้งขอ  

เมือ่เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ผลประโยชนข์องเราหรอืผลประโยชนของบคุคลภายนอก

ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย คณุมสีทิธิน์การปฏเิสธไดต้ลอดเวลาโดยขึน้อยูก่บัสถานการณ์เฉพาะของคณุ 

(ดทูีห่ัวขอ้ 7) 

 

5. บคุคลภายนอกทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูของคณุไดค้อือะไร 

 

เราอาจแลกเปลีย่นขอ้มลูของคุณหรอืจัดท าใหพ้รอ้มใชส้ าหรับบคุคลภายนอกภายในกรอบงานของวัตถปุร

ะสงคด์ังตอ่ไปนี:้ (1) รว่มกบัพารท์เนอรพ์ือ่การน าการการจองของคณุไปปฏบิตั ิ(2) 

รว่มกบับรษัิทในเครอืของเราและแบรนดข์องเราเพือ่สนับสนุนบรกิาร การวจัิยเชงิสถติ ิ

และการตลาดโดยตรง และ (3) รว่มกบัผูจั้ดสง่ของเราเพือ่การมอบบรกิารสนับสนุน 

เราจะสง่มอบขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานก ากบัดแูลกฎหมาย หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอาการ 

และหน่วยงานสอบสวนตา่งๆ ทัง้นีภ้ายใจก้ฎหมายมมีผีลใชก้บั Travix  gmjkoyho 

 

1. การน าคกุกีไ้ปใช ้

เราสง่ขอ้มลูของคณุใหก้บัพารท์เนอรท์ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจองของคณุโดยตรง 

เราจะสง่มอบขอ้มลูของคณุใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สายการบนิและผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ 

ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการเทีย่วบนิของคณุ 

เมือ่คณุเลอืกรับการประกนัเพือ่การเดนิทางหรอืการยกเลกิการเดนิทาง 

เราจะสง่ขอ้มลูของคณุใหก้บับรษัิทผูใ้หป้ระกนั เมือ่คณุจองพืน้ทีส่ าหรับจอดรถ จองโรงแรม 

หรอืเชา่รถยนต ์เราจะสง่ขอ้มลูของคณุใหก้บัผูใ้หบ้รกิารทเีกีย่วขอ้ง  

 

2. บรกิารสนับสนุน การวจิัย และการตลาดทางตรงจากบรษัิทในเครอื 

ส าหรับการมอบบรกิารของเรา เราพึง่พาบรกิารสนับสนุนจากบรษัิทในเครอืของเราดว้ย ตวัอยา่งเชน่ 

เรามศีนูยบ์รกิารลกูคา้ในอนิเดยีและเมอืงครูาเซา ทีท่ าใหเ้ราสามารถบรกิารลกูคา้ไดต้ลอด 24 

ชัว่โมงทกุวันได ้

บรษัิทในเครอืของเราสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุตามทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิธรุกจิของพวกเขา 

ขอ้มลูของคณุจะพรอ้มใชส้ าหรับ Travix Nederland B.V. และถกูใชภ้ายในกรอบงานของ 

Cheaptickets.co.th และแบรนดอ์ืน่ๆ ของ Travix เชน่ Vliegwinkel และ BudgetAir 

ขอ้มลูของคณุจะถกูใชภ้ายในแบรนดเ์หลา่นีเ้พือ่การวจัิยและการตลาดทางตรง (ดหูัวขอ้ที ่4) ตวัอยา่งเชน่ 

เมือ่คณุจองตัว๋สายการบนิกบั Cheaptickets.co.th 

เราจะด าเนนิการใหม้ัน่ใจวา่คณุจะไมไ่ดรั้บการตลาดทางตรงจาก Vliegwinkel 
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3. การพึง่พาบรกิารสนับสนุน 

ส าหรับการมอบบรกิารตา่งๆ ของเรา เราพึง่พาบคุคลภายนอก เชน่ ผูจั้ดสง่ดา้นไอท ีตัวแทนดา้นการตลาด 

บรษัิทโฆษณาทางออนไลน ์บรษัิทบตัรเครดติ ผูใ้หบ้รกิารการช าระเงนิ ผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ 

ในดา้นการป้องกนัการปลอมแปลงและการจองทางออนไลน ์

เรามขีอ้ตกลงโดยสรปุกบับคุคลภายนอกเหลา่นี ้ซงึไดแ้ก ่

ก าหนดใหบ้คุคลภายนอกเหลา่นีจ้ะตอ้งจัดการขอ้มลูของคณุอยา่งเป็นความลับ 

และจะตอ้งมกีารรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูเหลา่นี้อยา่งเพยีงพอ 

 

บรษัิทในเครอืของเรา พารท์เนอร ์และผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ 

เป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่สีถานทีต่ัง้ในภมูภิาคยโุรปและนอกเหนอืจากภมูภิาคนีด้ว้ย 

ถา้บคุคลภายนอกเหลา่นีส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุ 

น่ันหมายถงึจะมกีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบุคุคลภายในระหวา่งประเทศ ตวัอยา่งเชน่ 

สายการบนิภมูภิาคเอเชยีทีไ่ดรั้บขอ้มลูของคณุจากเราภายในกรอบงานของเทีย่วบนิทีจ่องไว ้Travix 

จะสง่มอบขอ้มลูใหก้บัฝ่ายตา่งๆ เชน่ บรษัิทในเครอืของเรา พารท์เนอร ์และผูใ้หบ้รกิารในอนิเดยี 

สหรัฐอเมรกิา และรัสเซยี 

กฎระเบยีบของประเทศเหลา่นีไ้มไ่ดม้กีารปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลในระดบัเดยีวกนักบักฎระเบยีบของประเ

ทศเนเธอรแ์ลนด ์หากจ าเป็น Cheaptickets.co.th 

จะใชม้าตรการป้องกนัทีเ่หมาะสมเพือ่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีข่อ้ก าหนดดา้นความเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนดใหม้กีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลระหวา่งประเทศได ้

 

ตัวอยา่งเชน่ เรามขีอ้สรปุทีเ่รยีกวา่ 

ขอ้ตกลงโมเดลสหภาพยโุรปส าหรับการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลกบับรษัิทในเครอืของเราและผูใ้หบ้รกิาร

ตา่งๆ ของเรา (ดมูาตรา 46 ของ GDPR) 

นอกจากนีเ้รายงัอาจสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยงัผูรั้บทีม่สีถานทีต่ัง้ในสหรัฐอเมรกิา 

โดยทีผู่รั้บเหลา่นีต้อ้งมใีบรับรองกรอบขอ้ตกลงการโอนขอ้มลูระหวา่งสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมรกิา 

(มาตรา 45 ของ GDPR) ในบางกรณี 

เราอาจขอรับการยนิยอมอยา่งชดัแจง้จากคณุในการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลออกนอกสหภาพยโุรป 

(มาตรา 49 ของ GDPR) ถา้คณุตอ้งการรับส าเนาของการรับประกนั (เชงิสญัญา) 

โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา 

6. เรามวีธิกีารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูของคณุอยา่งไร 

Cheaptickets.co.th 

มมีาตรการป้องกนัทางเทคนคิและการรักษาความปลอดภยัขององคก์รเพือ่ปกป้องขอ้มลูของคณุใน

ดา้นการถกูขโมยหรอืการใชง้านโดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย เชน่ 

การเขา้ถงึขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ในการด าเนนิการดังกลา่ว 

เราจะพจิารณาใชว้ธิกีารอนัทันสมยัและลงทนุอยา่งสมเหตสุมผลเพือ่ใหรั้บประกนัในระดับทีเ่หมาะส

มของการรักษาความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งตา่งๆ 

ทีห่ก้ารปกป้องตอ่การประมวลผลและปกป้องขอ้มลูทีม่อียูต่ามลักษณะทีใ่หไ้ว ้

 

เราจะเก็บรักษาขอ้มลูของคณุไวเ้ป็นระยะเวลาตามทีจ่ าเป็นเพือ่ท าใหไ้ดต้ามวัตถปุระสงคข์องเราตา

https://www.cheaptickets.co.th/customer-service
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มทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นนโยบายดา้นความเป็นสว่นตัวนี ้แตโ่ดยทั่วไปจะไมเ่กนิ 2 

ปีหลังจากทีค่ณุตดิตอ่ลา่สดุกบัเรา 

เวน้แตก่รณีทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพันทางกฎหมายของเรา 

หรอืเพือ่ผลประโยชนข์องขอ้พพิาททีอ่าจเป็นไปได ้ถา้เราไมจ่ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูของคณุอกีตอ่ไป 

เราจะท าลายขอ้มลูเหลา่นีห้รอืท าใหไ้มส่ามารถระบตุวัตนเพือ่ไมใ่หส้ามารถเชือ่มโยงไปถงึตวัตนขอ

งคณุได ้

 

7. ฉนัจะยืน่ใชส้ทิธิต์ามกฎหมายของฉนัไดอ้ยา่งไร 

 

คณุสามารถตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเราเพือ่ยืน่ใชส้ทิธิท์ไีดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายการปกป้องขอ้มลู

ทีเ่กีย่วขอ้ง ซงึไดแ้ก ่(1) สทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูของคณุ (2) สทิธิใ์นการแกไ้ขขอ้มลูของคณุ (3) 

สทิธิใ์นการลบขอ้มลู (4) สทิธิใ์นการจ ากดัการประมวลผลขอ้มลูของคณุ (5) สทิธิใ์นการถา่ยโอนขอ้มลู 

และ (6) สทิธิใ์นการปฏเิสธการประมวลผลขอ้มลู โปรดทราบวา่ 

เราอาจก าหนดใหค้ณุใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ตรวจรับรองตัวตนของคณุได ้เรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

 

1. สทิธิใ์นการเขา้ถงึ 

คณุสามารถขอใหเ้ราประมวลผลหรอืไมป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ของคณุ และหากคณุรอ้งขอ 

คณุจะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหลา่นัน้ไดผ้า่นส าเนาของขอ้มลู 

หากเราจ าเป็นตอ้งด าเนนิการเพือ่วตัถปุระสงคต์ามกฎหมาย เราจะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแกค่ณุ เชน่ 

วัตถปุระสงคข์องการประมวลผล หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึขอ้มลูอืน่ๆ 

ทีจ่ าเป็นในการยืน่ขอใชส้ทิธิด์ังกลา่วของคณุ  

 

2. สทิธิใ์นการแกไ้ข 

คณุมสีทิธิใ์นการแกไ้ขขอ้มลูของคณุในกรณีทีข่อ้มลูนัน้ไมแ่มน่ย าหรอืไมส่มบรูณ์ เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 

เราจะปรับแกข้อ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งเกีย่วกบัคณุ และพจิารณาวัตถปุระสงคข์องการประมวลผล 

การด าเนนิการท าใหข้อ้มลูสมบรูณ์ ซึง่อาจรวมถงึการแกไ้ขนโยบายเสรมิของเรา นอกจากนีภ้ายในบญัช ี

My Trip ของคณุ คณุยงัสามารถขอรับขอ้มลูเชงิลกึของขอ้มลูของคณุ 

และคณุสามารถตรวจสอบหรอืแกไ้ขขอ้มลูเหลา่นัน้ไดเ้สมอ 

 

3. สทิธิใ์นการขอลบ 

นอกจากนี ้คณุยงัมสีทิธิใ์นการขอลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

ซึง่หมายความวา่การขอใหเ้ราและหากเป็นไปได ้ขอใหผู้ค้วบคมุอืน่ๆ 

ทีเ่ราไดจั้ดท าใหข้อ้มลูของคณุเปิดเผยแบบสาธารณะส าหรับพวกเขา ท าการลบขอ้มลูของคณุ  

การลบขอ้มลูสว่นบคุคลของตณุจะเป็นไปตามบางกรณีเทา่นัน้ ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

และตามขอ้ก าหนดของมาตราที ่17 ของ GDPR 

ทัง้นีจ้ะรวมถงึสถานการณ์ทีข่อ้มลูสว่นบคุคลของคณุไมจ่ าเป็นตอ้งใชง้านอกีตอ่ 

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัวัตถปุระสงคเ์ริม่แรกของการประมวลผลขอ้มลู 

รวมไปถงึสถานการณ์ทีข่อ้มลูถกูประมวลผลโดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
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ทัง้นีเ้นือ่งจากการดแูลรักษาการใหบ้รกิารบางอยา่งของเรา 

การลบขอ้มลูส าเนาส ารองอาจใชเ้วลาสกัระยะหนึง่ 

 

4. สทิธิใ์นการจ ากดัการประมวลผล 

คณุมสีทิธิใ์นการไดรั้บการจ ากดัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

ซึง่หมายความวา่เราจะระงับการประมวลผลขอ้มลูของคณุเป็นระยะเวลาหนึง่ตามทีก่ าหนด 

สถานการณ์แวดลอ้มทีอ่าจใหค้ณุใชส้ทิธิน์ีไ้ดแ้ก ่

สถานการณ์ทีค่ณุโตแ้ยง้ความแมน่ย าของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

แตเ่ราจะตอ้งใชเ้วลาระยะหนึง่เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูเหลา่นัน้ 

สทิธิด์ังกลา่วนีป้้องกนัไมใ่หเ้ราด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตอ่ไป 

เราจะแจง้ใหค้ณุทราบกอ่นท าการจ ากดัการประมวลผล  

 

5. สทิธิใ์นการถา่ยโอนขอ้มลู 

สทิธิใ์นดา้นการถา่ยโอนขอ้มลูของคณุก าหนดไวอ้ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดว้า่ 

คณุสามารถรอ้งขอใหเ้รามอบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในแบบเชงิโครงสรา้ง ทีใ่ชง้านทั่วไป 

และอปุกรณ์สามารถอา่นได ้และขอใหถ้า่ยโอนขอ้มลูเหลา่นัน้โดยตรงไปยงัผูค้วบคมุรายอืน่ๆ 

ทีใ่นเชงิเทคนคิสามารถท าได ้เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอและหากเป็นไปไดใ้นทางเทคนคิ 

เราจะสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยตรงไปทีผู่ค้วบคมุอืน่ๆ  

 

6. สทิธิใ์นการปฏเิสธ 

นอกจากนีค้ณุยงัมสีทิธิใ์นการปฏเิสธการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของตณุ ซึง่หมายความวา่ 

คณุสามารถรอ้งขอใหไ้มใ่หเ้ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอกีตอ่ไป สทิธิน์ีจ้ะมผีลใชใ้นกรณี 

"ผลประโยชนท์ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย" ทีอ่งิตาม (รวมถงึการรวบรวมขอ้มลู) 

ทีถ่อืวา่เป็นไปตามกฎหมายส าหรับการประมวลผลเทา่นัน้ ดหูวัขอ้ที ่4)  

คณุสามารถปฏเิสธวตัถปุระสงคข์องการตลาดทางตรง 

ในกรณีทีข่อ้มลูสว่นบคุคลของคณุถกูประมวลผลเพือ่วัตถปุระสงคด์ังกลา่ว ซึง่ไดแ้ก ่

วัตถปุระสงคข์องการรวบรวมขอ้มลูภายใตข้อบเขตสงูสดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาดทางตรงดังกลา่วไดต้ลอด

เวลาและโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใด 

คณุสามารถยืน่ขอใชส้ทิธิใ์นการเพกิถอนการยนิยอมทีใ่หไ้วก้อ่นหนา้ของคณุได ้

โดยท าตามค าแนะน าในการสือ่สารดา้นการตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีค่ณุยืน่ขอใชส้ทิธิด์ังกลา่ว 

เราจะไมป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่วัตถปุระสงคด์ังกลา่วอกีตอ่ไป 

 

ทัง้นีอ้าจมสีถานการณ์ทีเ่รามสิทิธิใ์นการปฏเิสธหรอืจ ากดัสทิธิข์องคณุตามทไีดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้นีด้ว้ย 

ในกรณีดังกลา่ว เราจะประเมนิอยา่งระมดัระวังวา่ ขอ้ยกเวน้ดังกลา่วมผีลใชห้รอืไมแ่ละจะแจง้ใหค้ณุทราบ  

 

ทัง้นีเ้ราอาจปฏเิสธค าขอในการเขา้ถงึของคณุเพือ่ปกป้องสทิธิแ์ละความอสิระของบคุคลอืน่ๆ 

หรอืปฏเิสธการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีทีก่ารประมวลผลดังกลา่วเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัติ

ามขอ้ผกูพันตามกฎหมายของเรา สทิธิใ์นการถา่ยโอนขอ้มลู 
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ไมม่ผีลใชใ้นกรณีทีข่อ้มลูสว่นบคุคลไมไ่ดใ้หม้าโดยคณุ 

หรอืกรณีทีเ่ราประมวลผลขอ้มลูทีไ่มไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานของการยนิยอมของคณุ 

หรอืเพือ่การด าเนนิการตามสญัญา  

 

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถตดิตอ่เราในกรณีทีคุ่๊มคี าถามใดๆ ขอ้คดิเห็น 

หรอืขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบันโยบายดา้นความเป็นสว่นตวันี ้ถา้คณุมขีอ้กงัวลใดๆ ทีย่งัไมไ่ดรั้บการแกไ้ข 

คณุยงัมสีทิธิใ์นการยืน่ขอ้รอ้งเรยีนกบัหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นการปกป้องขอ้มลูของคณุได ้


