
นโยบายความเปนสว่นตัวสาํหรบัลกูค้า
บรษัิท รถพรเีมยีม จํากัด ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเปนส่วนตัวฉบับนไีด้อธิบายแนว
ปฏิบัติเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลทีได้รบัโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี

การสมคัรสมาชิก
โทรศพัท์
อีเมล
Facebook Login
Google Login

ประเภทข้อมูลสว่นบุคคลทเีก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชือ นามสกลุ อายุ วันเดือนปเกิด สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เปนต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล เปนต้น

ข้อมูลบญัช ีเช่น บัญชผีู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เปนต้น

หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง เปนต้น

ข้อมูลการทําธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสังซือ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชธีนาคาร เปนต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เปนต้น

ข้อมูลอืน ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลือนไหว และข้อมลูอืนใดทีถือว่าเปนข้อมลูส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปน ีเมอืเราได้รบัความยนิยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่
กฎหมายกําหนดให้ทําได้

เชือชาติ
เผ่าพันธุ์
ความคิดเห็นทางการเมอืง
ความเชือในลัทธิ
ศาสนาหรอืปรชัญา



ประวัติอาชญากรรม
ความพิการ
ข้อมลูสหภาพแรงงาน

ข้อมลูอืนใดทีกระทบต่อข้อมลูส่วนบุคคลของคุณตามทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลประกาศกําหนด

ผูเ้ยาว์

หากคุณมอีายุตากว่า 20 ปหรอืมขี้อจํากัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณ
เราอาจจําเปนต้องให้พ่อแมห่รอืผู้ปกครองของคุณให้ความยนิยอมหรอืทีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ หากเราทราบว่ามกีารเก็บ
รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไมไ่ด้รบัความยนิยอมจากพ่อแมห่รอืผู้ปกครอง เราจะดําเนินการลบข้อมลูนันออกจาก
เซิรฟ์เวอรข์องเรา

วิธกีารเก็บรกัษาข้อมูลสว่นบุคคล

เราจะเก็บรกัษาข้อมลูส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรกัษาข้อมลูส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี

เซิรฟ์เวอรบ์รษัิทของเราในประเทศไทย
เซิรฟ์เวอรบ์รษัิทของเราในต่างประเทศ
ผู้ให้บรกิารเซิรฟ์เวอรใ์นประเทศไทย
ผู้ให้บรกิารเซิรฟ์เวอรใ์นต่างประเทศ

การประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณเพือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี

เพือสรา้งและจัดการบัญชผีู้ใช้งาน
เพือจัดส่งสินค้าหรอืบรกิาร
เพือปรบัปรุงสินค้า บรกิาร หรอืประสบการณ์การใช้งาน
เพือการบรหิารจัดการภายในบรษัิท
เพือการตลาดและการส่งเสรมิการขาย
เพือการบรกิารหลังการขาย
เพือรวบรวมข้อเสนอแนะ
เพือชําระค่าสินค้าหรอืบรกิาร
เพือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงือนไข (Terms and Conditions)
เพือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วยงานราชการ



การเปดเผยข้อมูลสว่นบุคคล

เราอาจเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อืนภายใต้ความยนิยอมของคุณหรอืทีกฎหมายอนุญาตให้เปดเผยได้ ดังต่อไปนี

การบรหิารจัดการภายในองค์กร

เราอาจเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณภายในบรษัิทเท่าทีจําเปนเพือปรบัปรุงและพัฒนาสินค้าหรอืบรกิารของเรา เราอาจรวบรวม
ข้อมลูภายในสําหรบัสินค้าหรอืบรกิารต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนเีพือประโยชน์ของคุณและผู้อืนมากขึน

ผูใ้ห้บรกิาร

เราอาจเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณบางอยา่งให้กับผู้ให้บรกิารของเราเท่าทีจําเปนเพือดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชําระ
เงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรอืบรกิาร เปนต้น ทังน ีผู้ให้บรกิารมนีโยบายความเปนส่วนตัวของตนเอง

พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจเปดเผยข้อมลูบางอยา่งกับพันธมติรทางธุรกิจเพือติดต่อและประสานงานในการให้บรกิารสินค้าหรอืบรกิาร และให้ข้อมลู
เท่าทีจําเปนเกียวกับความพรอ้มใช้งานของสินค้าหรอืบรกิาร

การบงัคับใช้กฎหมาย

ในกรณทีีมกีฎหมายหรอืหน่วยงานราชการรอ้งขอ เราจะเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณเท่าทีจําเปนให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น
ศาล หน่วยงานราชการ เปนต้น

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

เราอาจเปดเผยหรอืโอนข้อมลูส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคล องค์กร หรอืเซิรฟ์เวอร ์(Server) ทีตังอยูใ่นต่างประเทศ โดยเราจะ
ดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพือให้มนัใจว่าการโอนข้อมลูส่วนบุคคลของคุณไปยงัประเทศปลายทางนันมมีาตรฐานการคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบุคคลอยา่งเพยีงพอ หรอืกรณอืีน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสว่นบุคคล

เราจะเก็บรกัษาข้อมลูส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาทีจําเปนในระหว่างทีคุณเปนลูกค้าหรอืมคีวามสัมพันธ์อยูกั่บเราหรอื
ตลอดระยะเวลาทีจําเปนเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องกับนโยบายฉบับน ีซึงอาจจําเปนต้องเก็บรกัษาไว้ต่อไปภายหลังจาก
นัน หากมกีฎหมายกําหนดไว้ เราจะลบ ทําลาย หรอืทําให้เปนข้อมลูทีไมส่ามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมอืหมดความจําเปนหรอื
สินสุดระยะเวลาดังกล่าว

สทิธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล คุณมสีิทธิในการดําเนินการดังต่อไปนี



สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent)  หากคุณได้ให้ความยนิยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลของคุณ ไมว่่าจะเปนความยนิยอมทีคุณให้ไว้ก่อนวันทีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลใช้บังคับหรอืหลังจากนัน คุณมี
สิทธิทีจะถอนความยนิยอมเมอืใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access)  คุณมสีิทธิขอเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของคุณทีอยูใ่นความรบัผิดชอบของเราและขอให้เรา
ทําสําเนาข้อมลูดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปดเผยว่าเราได้ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณมาได้อยา่งไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability)  คุณมสีิทธิขอรบัข้อมลูส่วนบุคคลของคุณในกรณทีีเราได้จัดทําข้อมลูส่วน
บุคคลนันอยูใ่นรูปแบบให้สามารถอ่านหรอืใช้งานได้ด้วยเครอืงมอืหรอือุปกรณ์ทีทํางานได้โดยอัตโนมติัและสามารถใช้หรอืเปดเผย
ข้อมลูส่วนบุคคลได้ด้วยวิธกีารอัตโนมติั รวมทังมสีิทธิขอให้เราส่งหรอืโอนข้อมลูส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยงัผู้ควบคุมข้อมลู
ส่วนบุคคลอืนเมอืสามารถทําได้ด้วยวิธกีารอัตโนมติั และมสีิทธิขอรบัข้อมลูส่วนบุคคลทีเราส่งหรอืโอนข้อมลูส่วนบุคคลในรูปแบบดัง
กล่าวไปยงัผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลอืนโดยตรง เว้นแต่ไมส่ามารถดําเนินการได้เพราะเหตทุางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object)  คุณมสีิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้
หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณทีทําขึนเพือการดําเนินงานทีจําเปนภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของเราหรอืของบุคคลหรอืนิติบุคคลอืน โดยไมเ่กินขอบเขตทีคุณสามารถคาดหมายได้อยา่งสมเหตสุมผลหรอืเพือดําเนิน
การตามภารกิจเพือสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรอืทําลายข้อมูล (right to erasure/destruction)  คุณมสีิทธิขอลบหรอืทําลายข้อมลูส่วนบุคคลของคุณหรอืทําให้
ข้อมลูส่วนบุคคลเปนข้อมลูทีไมส่ามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชือว่าข้อมลูส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายทีเกียวข้องหรอืเห็นว่าเราหมดความจําเปนในการเก็บรกัษาไว้ตามวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องในนโยบายฉบับน ีหรอื
เมอืคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยนิยอมหรอืใช้สิทธิขอคัดค้านตามทีแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing)  คุณมสีิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลชัวคราวในกรณี
ทีเราอยูร่ะหว่างตรวจสอบตามคํารอ้งขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลหรอืขอคัดค้านของคุณหรอืกรณอืีนใดทีเราหมดความ
จําเปนและต้องลบหรอืทําลายข้อมลูส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายทีเกียวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification)  คุณมสีิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เปนปจจุบัน สมบูรณ์ และ
ไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิรอ้งเรยีน (right to lodge a complaint)  คุณมสีิทธิรอ้งเรยีนต่อผู้มอํีานาจตามกฎหมายทีเกียวข้อง หากคุณเชือว่าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรอืเปดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณ เปนการกระทําในลักษณะทีฝาฝนหรอืไมป่ฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาทีเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเรา
ตามรายละเอียดท้ายนโยบายน ีเราจะแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันทีเราได้รบัคําขอใช้สิทธิจากคุณ ตาม
แบบฟอรม์หรอืวิธกีารทีเรากําหนด ทังน ีหากเราปฏิเสธคําขอเราจะแจ้งเหตผุลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศพัท์ จดหมาย เปนต้น

การโฆษณาและการตลาด



เราอาจส่งข้อมลูหรอืจดหมายข่าวไปยงัอีเมลของคุณ โดยมวัีตถุประสงค์เพือเสนอสิงทีน่าสนกับคุณ หากคุณไมต้่องการรบัการติดต่อ
สือสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรอืติดต่อมายงัอีเมลของเราได้

เทคโนโลยติีดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพือเพิมประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมปีระสิทธิภาพมากขึน เราใช้คุกกี (Cookies)หรอืเทคโนโลยทีีคล้ายคลึงกัน
เพือพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรอืบรกิาร โฆษณาทีเหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกีเพือระบุและติดตามผู้ใช้งาน
เว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไมต้่องการให้มคีุกกีไว้ในคอมพิวเตอรข์องคุณ คุณสามารถตังค่าบราวเซอรเ์พือ
ปฏิเสธคุกกีก่อนทีจะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรกัษาความมังคงปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคล

เราจะรกัษาความมนัคงปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรกัษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (integrity) และสภาพพรอ้มใช้งาน (availability) ทังน ีเพือปองกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข หรอืเปดเผย
นอกจากนเีราจะจัดให้มมีาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคล ซึงครอบคลุมถึงมาตรการปองกันด้านการบรหิาร
จัดการ (administrative safeguard) มาตรการปองกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการปองกันทางกายภาพ
(physical safeguard) ในเรอืงการเข้าถึงหรอืควบคุมการใช้งานข้อมลูส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตลุะเมิดข้อมูลสว่นบุคคล

ในกรณทีีมเีหตลุะเมดิข้อมลูส่วนบุคคลของคุณเกิดขึน เราจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลทราบโดยไม่
ชักช้าภายใน 72 ชัวโมง นับแต่ทราบเหตเุท่าทีสามารถกระทําได้ ในกรณทีีการละเมดิมคีวามเสยีงสูงทีจะมผีลกระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมดิให้คุณทราบพรอ้มกับแนวทางการเยยีวยาโดยไมช่ักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศพัท์ จดหมาย เปนต้น

การแก้ไขเปลยีนแปลงนโยบายความเปนสว่นตัว

เราอาจแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายนเีปนครงัคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกําหนดและเงือนไขนโยบายทีมกีารแก้ไขเปลียนแปลงนี
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนแีก้ไขล่าสุดและมผีลใช้บังคับตังแต่วันที 08 มถิุนายน 2565

นโยบายความเปนสว่นตัวของเว็บไซต์อืน

นโยบายความเปนส่วนตัวฉบับนใีช้สําหรบัการเสนอสินค้า บรกิาร และการใช้งานบนเว็บไซต์สําหรบัลูกค้าของเราเท่านัน หากคุณ
เข้าชมเว็บไซต์อืนแมจ้ะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเปนไปตามนโยบายความเปนส่วนตัว
ของเว็บไซต์นัน ซึงเราไมม่สี่วนเกียวข้องด้วย



รายละเอยีดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมลูเกียวกับนโยบายความเปนส่วนตัวฉบับน ีรวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรอื
เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี

ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบุคคล

บรษัิท รถพรเีมยีม จํากัด

111/15หมูท่ี 11ซอย ธนสิทธิ บางปลา บางพลี สมทุรปราการ 10540

อีเมล pakin.rodpremium@gmail.com

เว็บไซต์ www.rodpremium.com

หมายเลขโทรศพัท์ 0985422245

เจ้าหน้าทคีุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภคิน ภูรบุีณยเดชา

111/15หมูท่ี 11ซอย ธนสิทธิ บางปลา บางพลี สมทุรปราการ 10540

อีเมล rodpremium.thai@gmail.com

หมายเลขโทรศพัท์ 0624416668
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