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Privacy Policy 

 

Last Update 9 March 2021 
 

 

Central Group Online Limited (the “Company,” “we,” “us,” or “our”) recognizes the importance of the 

protection of personal data for you of our products and services. We know you care how information about 

you is collected, used, disclosed, and transferred outside of Thailand. The information you share with us 

allows us to provide the products and services you need and want appropriately tailored for you, not only 

from us, but also those within Central Group's data ecosystem. We appreciate your trust that we will 

carefully and sensibly handle your personal data while giving you the very best personalized experience 

and customer services.  
 

This privacy policy (this "Privacy Policy") applies to our retail stores, websites, mobile applications, call 

center, social networking sites, online communication channels, and other locations where we collect your 

personal data. However, please read this Privacy Policy in conjunction with the terms and conditions of 

particular service that you use. (This may be provide separately according to the type of Personal Data that 

we collect from you) 
 

For the purpose of this Privacy Policy, “Personal Data” means any information relating to an identified or 

identifiable natural person. 
 

We reserve the right to modify this Privacy Policy from time to time, so please review it frequently to see 

when this Privacy Policy was last revised. Any changes to this Privacy Policy will become effective when 

we post the revised Privacy Policy on our website or application. We will provide additional notice of 

significant updates. In case any modification deprives your rights of sensitive data in relation to this Privacy 

Policy, the Company will first obtain your consent, except as otherwise permitted by law. 
 

1. What Personal Data we collect 

 

We may collect or obtain the following types of information which may include your Personal Data 

directly or indirectly from you or other sources or through our affiliates, subsidiaries, business partners 

or other companies. The specific type of Personal Data collected will depend on the context of your 

interactions with us, and the services or products you need or want from us and companies in Central 

Group's data ecosystem.  
 

1.1. Personal details, such as title, full name, gender, age, occupation, qualifications, job title, position, 

business type, company name, nationality, country of residence, date of birth, marital status, number 

of family members and children, ages of children, information on government-issued cards (e.g., 
national identification number, photograph of the national identification, information on the national 

identification, control number on the reverse side of the national identification (Laser ID), social 

security number, passport number, tax identification number, driver's license details or similar 

identifiers), immigration details such as arrival and departure date, signature, voice, voice record, 

photograph, facial features for recognition, CCTV records, work place, education, insurance details, 
license plate details, house registration, household income, salary and personal income;  
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1.2. Contact details, such as postal address, delivery details, billing address, residential address, workplace 

address, address shown in the national identification card, telephone number, fax number, email 

address, LINE ID, Facebook account, Facebook ID, Google ID, Twitter ID, and other ID from social 

networking sites, your contact person's contact details (e.g., telephone number, contact data on any 

correspondence (e.g. written communication with you), and any other contact details you provided to us; 

 
1.3. Membership details, such as account details, member card number, reward points, member ID (e.g. 

The 1 member card number, The 1 ID, Siebel ID, member ID, customer ID), member type, customer 

type, member join/registration date and month, membership period, bank account and payment details, 

service and product applications (e.g. membership application, insurance application); 
 

1.4. Financial details, such as debit/credit card or bank information, credit/debit card number, credit card 

type, issuance/expiration date, cycle cut, account details, bank account details, prompt pay number 

payment details and records, your information regarding the risk profile for the business partner, credit 

rating and solvency, information in accordance with the declaration of suitability, suitability of   

transaction and any other financial details; 

 

1.5. Transaction details, such as details about payment to and from you, payment date and/or time, 

payment amount, details about refund, refund amount, points, date and location of purchase, 

purchase/order number, appointment date for service, address/date and time for pick up or delivery, 

acknowledgement of receipt, recipient email’s signature, warranty details, complaints and claims, 

booking details, rental details, transaction, transaction history, location, transaction status, past sales 

transaction, status, transaction status, purchasing behaviour, and any other details of products and 

services you have purchased, including but not limited to any information incurring from using of 

products or services provided on our platform, such as e-pocket, digital asset, lending product, 

insurance product and the product related to wealth management, etc.; 
 

1.6. Technical details, such as Internet Protocol (IP) address, cookies, media access control (MAC) address, 

web beacon, log, device ID (such as international mobile equipment identifier (IMEI), electronic serial 

number (ESN), mobile equipment identifier (MEID) and serial number (SN)), device model and type, 

formats of software and hardware of the device when it is activated in the system, network, connection 

details, access details, single sign-on (SSO), login log, access time and location, time spent on the page, 
login data, GPS, latitude, longitude and time spent on each webpage, login information, applications 

downloaded on a communication devices,  search history, browsing details, browser type and version, 

time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform and 

other technology on devices you use to access the platform, including any other technical information 

arising from the use of our platform and systems; 

 

1.7. Behaviour details, such as information about your purchasing behavior and data supplied through the 

use of our products and services;  

 

1.8. Profile details, such as your username and password, profile details and picture, purchases, historical 

orders, past orders, purchase history, items bought, item quantity, orders or product recalls made by 

you, orders via website, Cash On Delivery details, order ID, financial records, PIN, your interests, 

preferences, feedback and survey responses, satisfaction survey, social media engagement, 

participation details, loyalty programs, your use of discount codes and promotions, customer order 
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description, customer service, attendance to trade exhibitions and events, trade exhibitions, litigation, 

testing and trials; 

 

1.9. Usage details, such as information on how you browse or use our websites, platform, application 

products and services, products in customer's cart, wish list record, remind me flash sale record, follow-
shop record, and timestamp of last click and Q&A record; 

 

1.10. Marketing and communication details, such as your preference in receiving marketing from us, our 

affiliates, subsidiaries, business partners or other companies, and your communication preferences; 

and/or 

 

1.11Sensitive data, such as race, religion, political opinions, fingerprints, facial recognition, person identity 

information (biometrics), face, information from the iris recognition, physical or mental health or 

condition, genetic data, medical history, disability and criminal records.  
 

If you provide Personal Data of any third party to us, e.g., their name, family name, address details, and 

telephone number for emergency contact, family member income, or if you use the service on any of 

our platforms with your consent, we can access and collect third party personal information relating to 

you, such as  information on name, picture and/or phone number, as well as personal and contact 

information of family, friends, emergency contact persons, recommended persons or referrals 

accessible from your mobile number, etc.; please provide this Privacy Policy for their acknowledgement 
and/or obtaining consents if necessary.   

 

We will only collect, use, or disclose sensitive data on the basis of your explicit consent or where 

permitted by law. 
 

We only collect the information of children, quasi-incompetent persons, and incompetent persons where 

their parent or guardian has given their consent. We do not knowingly collect information from 

customers under the age of 20 without their parental consent when it is required, or from quasi-
incompetent persons and incompetent persons without their legal guardian's consent. In the event we 

learn that we have unintentionally collected personal information from anyone under the age of 20 

without parental consent when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent 

persons without their legal guardians, we will delete it immediately or process only if we can rely on 

other legal bases apart from consent.   
 

 

2.  Why we collect, use or disclose your Personal Data 

 

2.1. The purpose for which your consent would be required 

 

Marketing and Communications: We collect, use and disclose your Personal Data to provide 
privileges and promotions, discounts, special offers, advertisements, notices, news, information and any 

marketing and communications about the products and services from us, Central Group, our affiliates, 

subsidiaries and business partners which we cannot rely on other legal bases.  
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2.2. The purposes we may rely on and other legal grounds for processing your Personal Data 

 

We may also rely on (1) contractual basis, for our initiation or fulfilment of a contract with you; (2) legal 

obligation, for the fulfilment of the legal obligations; (3) legitimate interest, for the purpose of our 

legitimate interests and the legitimate interests of third parties; (4) vital interest, for preventing or 

suppressing a danger to a person’s life, body, or health; and/or (5) public interest, for the performance of 

a task carried out in the public interest or for the exercising of official authorities. 
 

We may collect, use and disclose your Personal Data for the following purposes 

 

1) To provide products and services to you: To enter into a contract and manage our contractual 

relationship with you; to support and perform other activities related to such services or products; to 

complete and manage bookings and to carry out financial transaction and services related to the 

payments including transaction checks, verification, and cancellation; to process your orders, 

delivery, and collections and returns; refund and exchange of products or services; to provide 

updates and on the delivery of the products, and to perform warehouse internal activities, including 

picking, packing, and labelling of packages; to verify warranty period; to provide aftersales services, 

including maintenance and facility reservation;  

2) Marketing and Communications: To provide privileges, offers, updates, sales, special offers, 

promotions, advertisements, notices, news, information and any marketing and communications 

about the products and services from us, Central Group, affiliates, subsidiaries and business partners. 
 

3) Promotions, special offer, loyalty programs, reward programs, prize draws, competitions, and 

other offer promotions: To allow you to participate or earn promotions, special offers, loyalty 

programs, reward program, sweepstakes, privilege, prize draws, competitions, and other 

offer/promotions (e.g., sending you reminder emails and transferring your Personal Data to business 

partners ) to participate in activities and seminars, and all services related to advertising. This includes 

to process and administer your account registration, gift registration, event registration; for 

processing, collection, addition, exchange, earning, redemption, payment, and transfer of points; to 

examine your entire user history, both online and offline; to provide and issue gift vouchers, gift 

cards, and invoices; 

 

4) Registration and Authentication: To register, verify, prove, affirm, identify, and/or authenticate 

you or your identity; 

 

5) To manage our relationship with you: To contact and communicate with you as requested by you 

or in relation to the products and services you obtain from us, those within Central Group's data 

ecosystem, affiliates, subsidiaries and business partners; to handle customer service-related queries, 

request, feedback, complains, claims, disputes or indemnity; to provide technical assistance and deal 

with technical issues; to process and update your information; to facilitate your use of the products 

and services; 

 

6) Personalization, profiling and data analytics: To recommend products and services that might be 

of interest to you, identify your preferences and personalize your experience; to learn more about 

you, the products and services you receive and other products and services you may be interested in 

receiving; to measure your engagement with the products and services, undertake data analytics, 

data cleansing, data profiling, market research, surveys, assessments, behaviour, statistics and 
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segmentation, consumption trends and patterns;   profiling based on the processing of your Personal 

Data, for instance by looking at the types of products and services that you use, how you like to be 

contacted; to know you better; to improve business performance; to better adapt our content to the 

identified preferences; to determine the effectiveness of the promotional campaigns, identify and 

resolve of issues with existing products and services; qualitative information development. For this 

purpose, we will collect, use and disclose your Personal Data for your interest and benefit and for 
legitimate interest and businesses of Central Group, affiliates, subsidiaries and our business partners 

where such interests and businesses are not overridden by your fundamental rights to personal data. 
We will request your consent where consent is required from time to time; 

 

7) To improve business operations, products, and services: To evaluate, develop, manage, and 

improve, research and develop the services, products, system, and business operations for you and 

all of our customers within Central Group's data ecosystem, including but not limited to our business 

partners; to identify and resolve issues; to create aggregated and anonymized reports, and measure 

the performance of our physical products, digital properties, physical measurement of products 

performance, digital features and marketing campaigns as well as developing business models, 

model for loan consideration, insurance and debt collection model; 

 

8) To learn more about you: To learn more about the products and services you receive, and other 

products and services you may be interested in receiving, including profiling based on the processing 

of your Personal Data, for instance by looking at the types of products and services that you use 

from us, how you like to be contacted and so on; 

 

9)  Functioning of the sites, mobile application, and platform: To administer, operate, track, monitor, 

and manage the sites and platform to facilitate and ensure that they function properly, efficiently, 

and securely; to facilitate your experience on the sites and platform; improve layout, and content of 

the sites and platform; 

 

10) IT Management: For business management purpose including for IT operations, management of 

communication system, operation of IT security and IT security audit; internal business management 

for internal compliance requirements, policies, and procedures; 

 

11) Compliance with regulatory and compliance obligations: To comply with legal obligations, legal 

proceedings, or government authorities' orders which can include orders from government 

authorities outside Thailand, and/or cooperate with court, regulators, government authorities, and 

law enforcement bodies when we reasonably believe we are legally required to do so, and when 

disclosing your Personal Data is strictly necessary to comply with the said legal obligations, 

proceedings, or government orders. This includes to provide and handle VAT refund service; issue 

tax invoices or full tax forms; record and monitor communications; make disclosures to tax 

authorities, financial service regulators, and other regulatory and governmental bodies, and 

investigating or preventing crime; 

 

12) Protection of our interests: To protect the security and integrity of our business; to exercise our 

rights or protect our interest where it is necessary and lawfully to do so, for example to detect, 

prevent, and respond to fraud claims, intellectual property infringement claims, or violations of law; 

to manage and prevent loss of our assets and property; to secure the compliance of our terms and 

conditions; to detect and prevent misconduct within our premises which includes our use of CCTV; 

to follow up on incidents; to prevent and report criminal offences and to protect the security and 

integrity of our business; 
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13) Fraud detection: To verify your identity, and to conduct legal and other regulatory compliance 

checks (for example, to comply with anti-money laundering regulations, and prevent fraud). This 

includes to perform sanction list checking, internal audits and records, asset management, system, 

and other business controls; 

 

14) Corporate transaction: in the event of sale, transfer, merger, reorganization, or similar event we 

may transfer your Personal Data to one or more third parties as part of that transaction; 

 

15) Risks: To perform risk management, audit performance, and risk assessments; and/or 

 

16) Life: To prevent or suppress a danger to a person’s life, body, or health. 
 

If you fail to provide your Personal Data when requested, we may not be able to provide our products 

and services to you.  
 

3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data 

 

We may disclose or transfer your Personal Data to the following third parties who collect, use and disclose 
Personal Data in accordance with the purposes under this Privacy Policy. These third parties may be 

located in Thailand and areas outside Thailand. You can visit their privacy policies to learn more details 

on how they collect, use and disclose your personal data as you could also be subject to their privacy 

policies. 
 

3.1. The company within Central Group's data ecosystem 

 

As Central Group Online Limited is part of data ecosystem of Central Group which all collaborate and 

partially share customer services, products and systems including website-related platforms and systems, 

we may need to disclose or transfer your Personal Data to, or otherwise allow access to such Personal 

Data by other companies within Central Group's data ecosystem for the purposes set out in this Privacy 

Policy. Please see list of companies for further details here 

[ https://www.centralgroup.com/storage/pdpa/cg-pdpa-brc-intra-group-agreement-en.pdf ] 

 

3.2. Our service providers  
 

We may use other companies, agents or contractors to perform services on behalf or to assist with the 

provision of products and services to you. We may share your Personal Data to our service providers or 

third-party suppliers including, but not limited to (1) infrastructure, internet, infrastructure technical, 

software and website, and IT service providers; (2) warehouse and logistic service providers; (3) payment 

service providers; (4) research agencies; (5) analytics service providers; (6) survey agencies; (7) auditors; (8) 
marketing, advertising media, and communications agencies; (9) call center; (10) campaign and event 

organizers; (11) sale representative agencies; (12) telecommunications and communication service 

providers; (13) payment, payment system, authentication, and dip chip service providers and agents; (14) 
outsourced administrative service providers; (15) data storage and cloud service providers; (16) verifying 

and data checking (Netbay and Department of Provincial Administration) service providers; (17) 
dispatchers; and/or (18) printing service providers. 

https://www.centralgroup.com/storage/pdpa/cg-pdpa-brc-intra-group-agreement-en.pdf
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In the course of providing such services, the service providers may have access to your Personal Data. 
However, we will only provide our service providers with the Personal Data that is necessary for them to 

perform the services, and we ask them not to use your information for any other purposes.  
 

3.3. Our business partners 

 

We may transfer your Personal Data to our business partners in the businesses of banking, finance, credit, 

loan, asset management, investment, insurance, credit cards, telecommunications, marketing, retail, e-
commerce, warehouse, logistics, wellness, lifestyle products and services, spa and fitness, reward and 

loyalty program, and data analytics, including platform sellers or providers whom we may jointly offer 

products or services, or whose products or services may be offered to you. Data shared in this way will 

be governed by the third party’s privacy policy and not this Privacy Policy.    
 

3.4. Social networking sites 

 

We allow you to login on our sites and platforms without the need to fill out a form. If you log in using 

the social network login system, you explicitly authorize us to access and store public data on your social 

network accounts (e.g. Facebook, Google, Instagram), as well as other data mentioned during use of such 

social network login system. In addition, we may also communicate your email address to social networks 

in order to identify whether you are already a user of the concerned social network and in order to post 

personalized, relevant adverts on your social network account if appropriate. 
 

We also partner with certain third parties that allow you to enroll in their services or participate in their 

promotions. For example, certain companies allow you to use your loyalty program number or online 

services login to receive or register for their services. Additionally, your social network account provider 

allows you to connect your social network account to your online services account or log into your online 

services account from your social network account. When you enroll in those services, we will share your 

Personal Data to those third parties. If you do not want to share your Personal Data in this way, do not 

provide your loyalty or reward program number to third parties, do not use your online services account 

to register for third-party promotions and do not connect your online services account with accounts on 

third-party services. Data shared in this way will be governed by the third party’s privacy policy and not 

this Privacy Policy.    
 

3.5. Third parties required by law  

 

In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply 

with a legal or regulatory obligations. This includes any law enforcement agency, court, regulator, 

government authority or other third party where we believe it is necessary to comply with a legal or 

regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individuals’ 
personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or safety issues.  

 

3.6. Professional advisors  

 

This includes lawyers, technicians and auditors who assist in running our business, and defending or 

bringing any legal claims. 
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3.7. Associations  
 

We may transfer your Personal Data to other member associations, such as Thailand E-Payment 

Association (TEPA), Electronic Transactions Development Agency (ETDA), the Association of 

Confederation of Consumer Organization, Thailand (ACCOT), Foundation for consumers, the Thai 

Chamber of Commerce, Thai E-Commerce Association, Thai Retailers Association, Thai Shopping 

Center Association and the Ratchaprasong Intersection Group.  
 

3.8 Assignee of rights and/or obligations  

 

Third parties as our assignee, in the event of any reorganization, merger, business transfer, whether in 

whole or in part, sale, purchase, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any 

portion of our business, assets or stock or similar transaction; will comply with this Privacy Policy to 

respect your Personal Data.  
 

4. International transfers of your Personal Data 

 

We may disclose or transfer your Personal Data to third parties or servers located overseas, which the 

destination countries may or may not have the same equivalent level of protection for Personal Data 

protection standards. We take steps and measures to ensure that your Personal Data is securely transferred 

and that the receiving parties have in place an appropriate level of protection standards or other 

derogations as allowed by laws. We will request your consent where consent to cross-border transfer is 

required by law.  
 

5. How long do we keep your Personal Data 

 

We retain your Personal Data for as long as is reasonably necessary to fulfil purpose for which we 

obtained it, and to comply with our legal and regulatory obligations. However, we may have to retain your 

Personal Data for a longer duration, as required by applicable law. 
 

6. Security of your Personal Data 

The Company recognizes the importance of maintaining the security of your Personal Data. Therefore, 

the Company endeavours to protect your information by establishing security measures for your Personal 

Data appropriately and in accordance with the confidentiality safeguard of Personal Data, to prevent loss, 

unauthorized or unlawful access, destruction, use, alteration, rectification or disclosure; provided, 

however, that the Company will ensure that the method of collecting, storing and processing of your 

Personal Data, including physical safety measures follow the information technology security policies 

and guidelines of the Company. 
 

7. Cookies and how they are used 

If you visit our websites, we will gather certain information automatically from you by using cookies.  
 

Cookies are small pieces of information or text issued to your computer when you visit a website and are 

used to store or track information about your use of a website and used in analyzing trends, administering 

our websites, tracking users’ movements around the websites, or to remember users’ settings. Some 
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cookies are strictly necessary because otherwise the site is unable to function properly. Other Cookies 

allow us to enhance your browsing experience, tailor content to your preferences, and make your 

interactions with the site more convenient: they remember your username in a secure way, as well as 

your language preferences.  
 

Most Internet browsers allow you to decide whether or not to accept cookies. If you reject, remove or 

block Cookies can affect your user experience and without cookies, your ability to use some or all of the 

features or areas of our websites may be limited. 
 

In addition, some third parties may issue Cookies through our websites to serve ads that are relevant to 

your interests based on your browsing activities. These third parties may also collect your browser history 

or other information to determine how you reached our websites and the pages you visit when you leave 

our websites. Information gathered through these automated means may be associated with the Personal 

Data you previously submitted on our website. 
 

8. Your rights as a data subject 

 

Subject to applicable laws and exceptions thereof, you may have the following rights to: 
 

1) Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are collecting, 

using or disclosing about you. For your own privacy and security, we may require you to prove 

your identity before providing the requested information to you.  
2) Rectification:  You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or or not up-to-

date Personal Data that we collect, use or disclose about you rectified. 
3) Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in a 

structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where this 

is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) in the case where we are collecting, 

using or disclosing such data on the basis of your consent or to perform a contract with you.   
4) Objection: You may have the right to object to certain collection, use or disclosure of your Personal 

Data such as objecting to direct marketing.  
5) Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain 

circumstances.  
6) Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using or disclosing of 

your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time.  
7) Deletion: You may have the right to request that we delete or de-identity Personal Data that we 

collect, use or disclose about you, except we are not obligated to do so if we need to retain such 

data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise, or defend legal claims. 
8) Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where 

you believe our collection, use or disclosure of your Personal Data is unlawful or noncompliant 

with applicable data protection law. 
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9. Our Contact Details  
 

If you wish to contact us to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries 

about your Personal Data under this Privacy Policy, please contact us or our Data Protection Officer at: 
 

1) Company Name 

• Central Group Online Limited 

• No.919/111, 919/11, Jewelry Trade Center Building, 54th - 55th Floors, Silom Road, Silom 

Sub-district, Bangrak District, Bangkok 10500 

• 02-034-9999 

 

2) Data Protection Officer 

• Data Protection Officer 

• Data Protection Office, Central Group 

22 Soi Somkid Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand 

• email: dpo@central.co.th 
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นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 

ฉบับลงวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
 
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์  จ ากัด (“บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านเป็นห่วงและให้ความส าคญักบัวิธีการท่ีขอ้มูลของท่านจะถูก
เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ส่งหรือโอนไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงเราและบริษทัท่ีอยู่ในระบบนิเวศของขอ้มูล (Data ecosystem) 
ของกลุ่มเซ็นทรัล จะน าขอ้มูลท่ีท่านให้กบัเรานั้นไปใชเ้พื่อมอบผลิตภณัฑ์และให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการและความจ าเป็น
ท่ีออกแบบมาอย่างเหมาะสมส าหรับท่าน บริษทัฯ ซาบซ้ึงในความไวว้างใจของท่านและเราจะดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ดว้ยความระมดัระวงัและอยา่งสมเหตุสมผลในการมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกคา้อยา่งดีท่ีสุดให้แก่ท่านโดยเฉพาะ  
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ครอบคลุมถึงร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบน
โทรศพัท์มือถือ ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ช่องทางการส่ือสารทางออนไลน์ ตลอดจน
สถานท่ีอื่น ๆ ท่ีได้มีการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบัน้ีควบคู่กบั
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับบริการเฉพาะดงักล่าวท่ีท่านใช ้ (ซ่ึงอาจมีก าหนดไวแ้ยกต่างหากตามประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีเราเก็บจากท่าน) 
 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
บุคคลหรือท่ีท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้
 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราว ดงันั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจ าเพื่อดูว่านโยบาย
ความเป็นส่วนตวัน้ีไดรั้บการแกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือใด การเปล่ียนแปลงใด ๆ จะมีผลทนัทีเม่ือเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตวั
ท่ีแกไ้ขดงักล่าวลงในเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนัของเรา เราจะแจง้ให้ท่านทราบหากมีการแกไ้ขหรือปรับปรุงท่ีส าคญั ส่วนกรณี
เป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลงท่ีเป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 
บริษทัจะด าเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างท่ีเราเก็บรวบรวม 

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับขอ้มูลประเภทดงัต่อไปน้ีซ่ึงอาจรวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยออ้ม
จากท่านหรือแหล่งขอ้มูลอื่น ๆ หรือจากบริษทัในเครือของเรา บริษทัยอ่ย บริษทัอื่น ๆ หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ โดยลกัษณะ
ของขอ้มูลท่ีเราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กบับริบทของการติดต่อส่ือสารของท่านกบัเรา รวมถึงบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ท่าน
ตอ้งการจากเราและจากบริษทัที่อยูใ่นระบบนิเวศของขอ้มูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล  
1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือเตม็ เพศ อาย ุอาชีพ คุณสมบติั ต าแหน่งงาน ต าแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ ช่ือ

บริษทั สัญชาติ ประเทศท่ีพ านกั วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายุของบุตร 
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ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน รูปถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน ขอ้มูลบนบตัร
ประจ าตวัประชาชน เลขควบคุมหลงับตัรประจ าตวัประชาชน (Laser ID) เลขประกนัสังคม เลขหนงัสือเดินทาง เลข
ประจ าตัวผู ้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตัวตนท่ีมีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น) 
รายละเอียดการเข้าเมือง เช่น วนัท่ีเดินทางมาถึงและเดินทางออกประเทศ ลายมือช่ือ เสียง เสียงท่ีบันทึก รูปถ่าย 
รูปแบบลกัษณะใบหน้าเพื่อการจดจ า ภาพจากกล้องวงจรปิด สถานท่ีท างาน วุฒิการศึกษา ข้อมูลประกันภยั ป้าย
ทะเบียนรถ ทะเบียนบา้น รายรับภายในครัวเรือน เงินเดือน และรายรับส่วนตวั เป็นตน้ 

1.2 ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น  ท่ีอยูท่างไปรษณีย ์ขอ้มูลการจดัส่ง ท่ีอยูส่ าหรับส่งใบแจง้หน้ี ท่ีอยูท่ี่เป็นท่ีพกัอาศยั ท่ีอยูข่อง
สถานท่ีท างาน ท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏบนหน้าบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่อีเมล 
ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู ้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter 
(Twitter ID) และบญัชีผูใ้ชใ้นเวบ็ไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ รวมไปถึงขอ้มูลผูติ้ดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มูลการ
ติดต่อบนช่องทางอื่น ๆ (เช่น การติดต่อส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัท่าน)  

1.3 ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รายละเอียดขอ้มูลบญัชีสมาชิก หมายเลขบตัรสมาชิก คะแนนสะสม วนัท่ีออกบตัร/วนั
หมดอายุ รหัสสมาชิก (เช่น หมายเลขบตัรสมาชิก The 1  รหัส The 1 (The 1 ID) รหัสซีเบล (Siebel ID) รหัสสมาชิก 
(Member ID) รหัสลูกคา้ (Customer ID)) ประเภทสมาชิก ประเภทลูกคา้ วนัและเดือนท่ีเขา้ร่วม/วนัท่ีสมคัร ระยะเวลา
การเป็นสมาชิก บญัชีธนาคาร และขอ้มูลการช าระเงิน และการสมคัรใชบ้ริการและผลิตภณัฑ์ (เช่น ใบสมคัรสมาชิก 
ใบสมคัรประกนัภยั เป็นตน้) 

1.4 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิต/เดบิตหรือขอ้มูลทางธนาคาร หมายเลขบตัรเครดิต/เดบิต ประเภทของบตัร
เครดิต วนัเดือนปีท่ีออก/ วนัเดือนปีท่ีหมดอายุ รอบบิล รายละเอียดบญัชี รายละเอียดเก่ียวกบับญัชีธนาคาร หมายเลข
ประจ าตวัพร้อมเพย ์รายละเอียดและประวติัการช าระเงิน รวมไปถึงขอ้มูลของท่านท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดความเส่ียง
ส าหรับพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทางเครดิตและความสามารถในการช าระหน้ี (credit 
rating and solvency)  และข้อมูลตามแบบประเมินความเส่ียง  ( information in accordance with the declaration of 
suitability) ความเหมาะสมในการท าธุรกรรม และรายละเอียดอื่นใดทางการเงิน 

1.5 ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินไปยงัและจากท่าน วนัท่ีและ/หรือเวลาท่ีช าระเงิน ยอดช าระเงิน 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสม วนัท่ีและสถานท่ีท่ีซ้ือ หมายเลขการซ้ือหรือค าส่ังซ้ือ วนันดั
หมายเขา้รับบริการ ท่ีอยู/่วนัท่ีและเวลาในการรับหรือจดัส่ง ขอ้ความตอบรับของผูรั้บ ขอ้ความลงทา้ยในอีเมลของผูรั้บ 
ขอ้มูลการรับประกนัสินคา้ ค าร้องเรียนและขอ้เรียกร้อง ขอ้มูลการจอง ขอ้มูลการเช่า ธุรกรรม ประวติัการท าธุรกรรม 
สถานท่ี สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการท าธุรกรรม พฤติกรรมการซ้ือ และขอ้มูล
อื่น ๆ ของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีท่านซ้ือ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ์/หรือการ
บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา เช่น กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สินทรัพยดิ์จิทลั ผลิตภณัฑ์การให้เงินกูย้ืม ผลิตภณัฑ์
เก่ียวกบัการประกนัภยั ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัการบริหารจดัการความมัง่คัง่ เป็นตน้ 

1.6 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขท่ีอยูไ่อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกก้ี ท่ีอยู ่media access control (MAC)  
เวบ็บีคอน (web beacon) ลอ็ก (Log)  รหสัอุปกรณ์ (Device ID) (เช่น International Mobile Equipment Identity (IMEI) 
Electronic Serial Number (ESN) Mobile Equipment Identifier (MEID) และ Serial Number (SN)) รุ่นอุปกรณ์และ
ประเภทของอุปกรณ์ รูปแบบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ท่ีใช้ เวลาการเปิดใช้งานอุปกรณ์ เครือข่าย 
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ข้อมูลการเช่ือมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) 
ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีเขา้ถึง ระยะเวลาท่ีใชบ้นหน้าเพจของเรา ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ จีพีเอส ละติจูด ลองจิจูด และ
เวลาท่ีใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ขอ้มูลการล็อกอิน แอปพลิเคชันท่ีดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ส่ือสาร ประวติัการคน้หา 
ขอ้มูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชนัของเบราวเ์ซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานท่ีตั้ง ประเภท
และเวอร์ชนัของปลัก๊อินเบราวเ์ซอร์ ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ท่ีท่านใชใ้น
การเขา้ถึงแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งขอ้มูลทางเทคนิคอ่ืนใดอนัเกิดจากการใชแ้พลตฟอร์มและระบบของเรา 

1.7   ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของท่าน และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์และ
บริการของเรา 

1.8 รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านของท่าน รายละเอียดและรูปภาพขอ้มูลส่วนตวั การซ้ือ ประวติั
ค าส่ังซ้ือ ค าส่ังซ้ือในอดีต ประวติัการซ้ือ สินคา้ท่ีซ้ือ จ านวนสินคา้ ค  าส่ังซ้ือหรือค าส่ังเรียกคืนสินคา้โดยท่าน ค าส่ังซ้ือ
ผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ไอดีค าส่ังซ้ือ (order ID) บันทึกข้อมูลทาง
การเงิน เลขรหสัลบัส่วนตวั (PIN) ความสนใจของท่าน ความชอบ การตอบรับและผลส ารวจ การส ารวจความพึงพอใจ 
การใชโ้ซเชียลมีเดีย ขอ้มูลการเขา้ร่วม ขอ้มูลโปรแกรมการเป็นลูกคา้อย่างต่อเน่ือง (Loyalty programs) รหัสส่วนลด
และโปรโมชัน่ท่ีท่านใช ้รายละเอียดค าส่ังซ้ือของลูกคา้ การบริการลูกคา้ การเขา้ร่วมนิทรรศการการคา้และกิจกรรม 
นิทรรศการการคา้ การด าเนินคดี การทดสอบและทดลองใชง้าน 

1.9 ข้อมูลการใช้งาน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการคน้หาหรือใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การใช้
ผลิตภณัฑ์และบริการของเรา สินคา้ในรถเข็น รายการสินคา้ท่ีสนใจ บนัทึกการแจง้เตือนเก่ียวกบัสินคา้ลดราคา การ
ติดตามร้านคา้ (Follow-shop record) เวลาท่ีคลิกคร้ังสุดทา้ย (Timestamp of last click) และบนัทึกค าถาม-ค าตอบ 

1.10 ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อส่ือสาร เช่น ความตอ้งการของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากเรา บริษทัใน
เครือของเรา บริษทัยอ่ย บุคคลภายนอก พนัธมิตรทางธุรกิจ และรูปแบบการติดต่อส่ือสารท่ีตอ้งการ และ/หรือ 

1.11 ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ลายน้ิวมือ ระบบจดจ าใบหน้า ขอ้มูลอตัลกัษณ์
บุคคล (Biometrics) ใบหน้า ขอ้มูลจากการจดจ าม่านตา ขอ้มูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ขอ้มูลทาง
พนัธุกรรม ประวติัทางการแพทย ์ภาวะทุพพลภาพ และประวติัอาชญากรรม  
 

หากท่านไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่เรา เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์เพื่อติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน รายไดข้องบุคคลในครอบครัว หรือ ในกรณีท่ีท่านเขา้ใช้บริการในแพลตฟอร์มใด ๆ ของเรา หากท่านให้ความ
ยินยอม เราสามารถเขา้ถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านได ้เช่น ขอ้มูลช่ือ รูปภาพ 
และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท ์ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส าหรับติดต่อของ ครอบครัว เพื่อน บุคคลท่ีติดต่อไดใ้น
กรณีฉุกเฉิน บุคคลตามค าแนะน า หรือบุคคลอา้งอิงท่ีเขา้ถึงไดจ้ากโทรศพัทมื์อถือของท่าน เป็นตน้ กรุณาแจง้บุคคลเหล่านั้น
ให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจ าเป็น 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลท่ีละเอียดอ่อนก็ต่อเม่ือได้รับความยินยอมโดยชัดแจง้จากท่าน หรือในกรณีท่ี
กฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการได ้
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เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเรารู้โดยแจง้
ชดัว่าอายตุ  ่ากว่าย่ีสิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอม ในกรณีท่ีเราทราบว่า 
เราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใด ๆ ท่ีอายุต  ่ากว่ายี่สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคน
ไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ช้อ  านาจปกครองที่มีอ  านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว์ ผูพ้ิทักษ์ หรือผู ้
อนุบาล เราจะด าเนินการลบขอ้มูลดงักล่าวทนัที หรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของขอ้มูลท่ีเราสามารถกระท าไดบ้นฐานทาง
กฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม  

 
2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
2.1. วัตถุประสงค์ท่ีต้องได้รับความยินยอมจากท่าน 

การตลาดและการติดต่อส่ือสาร: เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อมอบสิทธิพิเศษและ
โปรโมชั่น การลดราคา ขอ้เสนอพิเศษ การโฆษณา การแจง้เตือน ข่าวสาร ขอ้มูล การตลาดและการติดต่อส่ือสารต่างๆ 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล บริษทัในเครือ บริษทัยอ่ย และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา ซ่ึงเราไม่
สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่น 

 
2.2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ ที่เราใช้เพ่ือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราอาจอาศยั (1) ฐานทางสัญญาในการเขา้ท าสัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน (2) หน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของเรา (3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซ่ึง
จ าเป็นเพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ ส าหรับ
การด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 

1)  เพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อเขา้ท าสัญญาและจดัการความสัมพนัธ์ตามสัญญาระหว่างเรากบัท่าน 
เพื่อสนับสนุนและด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ หรือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ดงักล่าว เพื่อจดัการการจองให้
ส าเร็จ และเพื่อด าเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงิน รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยนั
และยกเลิกธุรกรรม เพ่ือประมวลผลค าส่ังซ้ือของท่าน การจดัส่ง การรับสินคา้ และการส่งคืนสินคา้ การคืนเงินและการ
เปล่ียนสินคา้หรือบริการ เพื่อรายงานสถานะการจดัส่งสินคา้และเพื่อด าเนินกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ รวมถึง การรับ 
การจดั และการติดฉลากผลิตภณัฑ์ เพื่อตรวจสอบการรับประกนั เพื่อให้บริการหลงัการขาย รวมถึง  การนัดหมาย
บริการการบ ารุงรักษาและการอ านวยความสะดวก 

2) การตลาดและการติดต่อส่ือสาร: เพ่ือมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชัน่ ข่าวสาร การลดราคา ขอ้เสนอพิเศษ การโฆษณา 
การแจง้เตือน ข่าวสาร ขอ้มูล การตลาดและการติดต่อส่ือสารต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล 
บริษทัในเครือ บริษทัยอ่ย และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
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3)  โปรโมช่ัน ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเน่ือง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน 
(Reward programs) การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมช่ันอ่ืน ๆ เพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ร่วมหรือรับโปรโมชัน่ 
ขอ้เสนอพิเศษ โปรแกรมการเป็นลูกคา้อย่างต่อเน่ือง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน การชิงโชค 
สิทธิพิเศษ การจบัรางวลั การแข่งขนั และขอ้เสนอ/โปรโมชัน่อ่ืน ๆ (เช่น การส่งอีเมลแจง้เตือน การโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไปยงัคู่คา้/พนัธมิตร) เพื่อการเขา้ร่วมกิจกรรม และการจดัอบรม และบริการทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
โฆษณา โดยรวมถึง การประมวลผลและจดัการการลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชง้านของท่าน การลงทะเบียนรับของขวญั การ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อการประมวลคะแนน การสะสม เพ่ิม แลกเปล่ียน หรือไดรั้บคะแนน การแลกหรือจ่าย
ดว้ยคะแนน และการโอนคะแนน เพื่อการตรวจสอบประวติัการใชง้านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อการมอบบตัร
ก านลั บตัรของขวญั และออกใบแจง้หน้ี 

4)  การลงทะเบียนและการพิสูจน์ยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ พิสูจน์ ยืนยนั ระบุและ/หรือ รับรองท่านหรือ
ตวัตนของท่าน  

5)  เพ่ือดูแลความสัมพนัธ์ระหว่างเรากับท่าน เพื่อติดต่อส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีท่านไดรั้บจาก
เรา ทั้งจากภายในระบบนิเวศของขอ้มูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล บริษทัในเครือของเรา บริษทัยอ่ย และจาก
พนัธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อจดัการในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น ค าถาม ค าขอ ผลตอบ
รับ ค าร้องเรียน ขอ้เรียกร้อง ขอ้พิพาท หรือการเยียวยาชดใชค้่าเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงขอ้มูลของท่าน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านในการใชผ้ลิตภณัฑ์
และรับบริการของเรา  

6)  การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า 
(Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อแนะน าผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านอาจสนใจ ระบุความชอบ
ของท่าน และมอบประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัท่าน เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัท่าน ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านไดรั้บ 
และผลิตภณัฑ์และการบริการอื่นๆ ท่ีท่านอาจสนใจ เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์และการบริการ เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data analytics) การท าความสะอาดขอ้มูล (Data cleansing) 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกคา้ (Data profiling) เพื่อท าการคน้ควา้วิจยัทางการตลาด 
ท าแบบส ารวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค การ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) จากการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การ
ประมวลผลจากชนิดของผลิตภณัฑ์และประเภทของการบริการท่ีท่านใชห้รือไดรั้บ ช่องทางท่ีท่านตอ้งการไดรั้บการ
ติดต่อ เพื่อรู้จกัท่านมากขึ้น และเพื่อยกระดบัการด าเนินธุรกิจให้ดีย่ิงขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปล่ียนเน้ือหาให้ตรงกบั
ความพึงพอใจ เพ่ือพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย เพ่ือระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบั
ผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีอยู่ เพื่อการพฒันาคุณภาพของขอ้มูล เพื่อจุดประสงค์ดงักล่าว เราจะเก็บรวบรวมและ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
และการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล บริษทัในเครือ บริษทัยอ่ยและพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงไมเ่กินกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป หากจ าเป็น  

7) เพ่ือยกระดับการด าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีย่ิงขึน้ เพื่อประเมิน พฒันา จดัการและยกระดบั คน้ควา้วิจยั
และพฒันาการให้บริการ ผลิตภณัฑ์ ระบบและการด าเนินธุรกิจให้แก่ท่านและลูกคา้ของเราในระบบนิเวศของขอ้มูล 
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(Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัลทั้งหมด และรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อระบุและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อจดัท ารายงานภาพรวมของขอ้มูลแบบไม่ระบุช่ือ และประเมินประสิทธิภาพในเร่ืองผลิตภณัฑ์ ส่ือ
ดิจิทัล การตรวจวดัประสิทธิภาพในการท างานของผลิตภณัฑ์ในเชิงกายภาพ คุณสมบัติด้านดิจิทลั และแคมเปญ
ทางการตลาดของเรา  ตลอดจนการพฒันาโมเดลทางธุรกิจ แบบจ าลองส าหรับการพิจารณาสินเช่ือ แบบจ าลองดา้นการ
ประกนัภยัและการจดัเก็บหน้ีสิน 

8) เพ่ือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีท่านไดรั้บ และผลิตภณัฑ์และการ
บริการอื่น ๆ ท่ีท่านอาจสนใจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) จากการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภณัฑ์และประเภทของการบริการท่ีท่าน
ใชห้รือไดรั้บจากเรา ช่องทางท่ีท่านตอ้งการไดรั้บการติดต่อ และอื่น ๆ  

9) การท างานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อดูแล ด าเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และ
จดัการเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออ านวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมัน่ใจว่าเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์ม
ท างานอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพและปลอดภยั เพื่ออ านวยความสะดวกท่านในการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์ม
ของเรา เพ่ือปรับปรุงแผนงานและเน้ือหาของเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มของเราให้ดีย่ิงขึ้น 

10) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการธุรกิจของเรา รวมถึงการ
จัดการระบบปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อส่ือสาร ระบบความปลอดภยัทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการภายในดา้นธุรกิจ
ตามขอ้ปฏิบติัภายใน นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ  

11) การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าส่ังของหน่วยงานรัฐซ่ึงรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความ
ร่วมมือกบัศาล ผูก้  ากบัดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว่้าเราตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและในกรณีท่ีเราจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นอยา่งเคร่งครัด
เพื่อปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าส่ังของรัฐดงักล่าว โดยรวมถึง การให้บริการ
และการจดัการเร่ืองบริการการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT refund) การออกใบก ากบัภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบ
เต็ม การบนัทึกและติดตามการติดต่อส่ือสาร การเปิดเผยขอ้มูลให้แก่หน่วยงานท่ีมีอ านาจจดัเก็บภาษี ผูก้  ากบัดูแลดา้น
บริการทางการเงิน และองค์กรและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ท่ีก ากับดูแล และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกัน
อาชญากรรม 

12) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องความมัน่คงและความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใช้สิทธิหรือ
ปกป้องผลประโยชน์ของเราท่ีจ าเป็นและสามารถท าได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อ
เรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความ
เสียหายแก่ทรัพยสิ์นและสมบติัของเรา เพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเรา เพื่อตรวจจบัและป้องกนัการ
ประพฤติท่ีมิชอบภายในองค์กรซ่ึงรวมไปถึงการใช้กลอ้งวงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าระวงัเหตุการณ์ เพื่อป้องกนัและ
รายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมัน่คงและและความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของบริษทัฯ 

13) การตรวจจับการทุจริต เพื่อตรวจสอบตวัตนของท่าน และเพื่อด าเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัอื่น ๆ  
ท่ีบงัคบัใช ้(เช่น เพื่อด าเนินการตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทุจริต) ทั้งน้ี รวมไป
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ถึงการจดัท ารายช่ือผูมี้ความเส่ียง (Sanction list checking) การตรวจสอบและท าบนัทึกภายใน การจดัการทรัพยสิ์น 
ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่น ๆ  

14) การท าธุรกรรมขององค์กร ในกรณีท่ีมีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองคก์ร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ  
ท่ีใกลเ้คียงกนั เราอาจโอนขอ้มูลของท่านไปยงับุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อนัเป็นส่วนหน่ึง
ของการท าธุรกรรมนั้น ๆ  

15) ความเส่ียง เพื่อด าเนินการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบการด าเนินงาน และการประเมินความเส่ียง และ/หรือ 
16) ชีวิต เพื่อป้องกนัหรือยบัย ั้งอนัตรายท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

หากท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เราเม่ือมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถน าเสนอหรือจดัหาผลิตภณัฑ์หรือ
บริการของเราแก่ท่านได ้

 
3. บุคคลใดท่ีเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ 
เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย
ดังต่อไปน้ีซ่ึงเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือวตัถุประสงค์ตามนโยบายฉบบัน้ี โดยท่านสามารถอ่าน
นโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม 
ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ซ่ึงท่านเองกต็กอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านั้นดว้ยเช่นกนั 

 

3.1. บริษัทในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล 
ในฐานะท่ี บริษทั [บริษทั เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์  จ ากดั] เป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศของขอ้มูล (Data ecosystem) 
ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึงทั้งหมดมีการร่วมมือและแบ่งปันการให้บริการและระบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า รวมไปถึง การ
ให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซตแ์ละระบบอ่ืน ๆ  ดงันั้น บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไปยงับริษทัอื่น ๆ ท่ีอยู่ในระบบนิเวศของขอ้มูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล หรืออนุญาตให้
บริษทัอื่น ๆ ท่ีอยู่ในระบบนิเวศของขอ้มูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามท่ีได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี โปรดดูรายช่ือบริษัทของกลุ่มเซ็นทรัล [ท่ีน่ี  
https://www.centralgroup.com/storage/pdpa/cg-pdpa-brc-intra-group-agreement-th.pdf] 

 

3.2.  ผู้ให้บริการของเรา 
เราอาจว่าจา้งบริษทัอื่น ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งในการให้บริการในนามของเรา หรืออ านวยความสะดวกในการมอบ
ผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัท่าน โดยเราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอก ต่อไปน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) ผูพ้ฒันา/ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ต 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคนิค ซอฟตแ์วร์และเวบ็ไซต์ และผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผูใ้ห้บริการโลจิ
สติกส์และคลงัสินคา้ (3) ผูใ้ห้บริการดา้นการช าระเงิน (4) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงานวิจยั (5) ผูใ้ห้บริการดา้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล (6) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงานส ารวจขอ้มูล (7) ผูต้รวจสอบบญัชี (8) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงาน
ดา้นการติดต่อส่ือสาร ส่ือโฆษณาและการตลาด (9) ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) (10) ผูจ้ดังานและกิจกรรม 
(11) บริษทัตวัแทนการขาย (12) ผูใ้ห้บริการดา้นโทรคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร (13) ผูใ้ห้บริการและตวัแทนดา้น

https://www.centralgroup.com/storage/pdpa/cg-pdpa-brc-intra-group-agreement-th.pdf
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การช าระเงิน ระบบการช าระเงิน การยืนยนัตวัตน และการตรวจสอบและอ่านขอ้มูลดว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip 
Chip Service) (14) ผูใ้ห้บริการดา้นการบริหารจดัการท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บการว่าจา้ง (15) ผูใ้ห้บริการดา้นการ
จดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (16) ผูใ้ห้บริการดา้นการตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล (เน็ตเบย ์และกรมการ
ปกครอง) (17) พนกังานเดินเอกสาร (18) ผูใ้ห้บริการดา้นการพิมพ ์ 

 

ในระหว่างการให้บริการต่าง ๆ ดงักล่าว ผูใ้ห้บริการอาจจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะ
ให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ห้บริการของเราเพียงเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการดงักล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผูใ้ห้บริการไม่ใช้
ขอ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นแต่อยา่งใด  

 

3.3.  พนัธมิตรทางธุรกิจของเรา 
เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจดา้นการธนาคาร การเงิน การให้สินเช่ือ การให้กูย้ืม การ
บริหารสินทรัพย์ การลงทุน การประกันภัย บัตรเครดิต โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ (E-
commerce) คลงัสินคา้และการขนส่งโลจิสติกส์ ศูนยสุ์ขภาพ ผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อการด าเนินชีวิต สปาและศูนย์
ออกก าลงักาย โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกคา้อย่างต่อเน่ือง (Loyalty 
program) และการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data analytics) รวมถึง แพลตฟอร์มของผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเราอาจไดร่้วมกนั
เสนอผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือท่ีทางผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการไดเ้สนอผลิตภณัฑห์รือบริการให้กบัท่าน ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีส่ง
ต่อหรือแบ่งปันกนัในลกัษณะน้ีนั้นจะอยู่ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใตน้โยบาย
ความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 

3.4. เว็บไซต์ต่าง ๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ 
ท่านสามารถลอ็กอินเขา้สู่เวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มของเราไดโ้ดยไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม ในกรณีท่ีท่านเขา้สู่
ระบบผ่านระบบล็อคอินของส่ือสังคมออนไลน์ ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจง้ให้เราเข้าถึงและจดัเก็บข้อมูล
สาธารณะที่อยู่ในบัญชีต่าง ๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น Facebook Google หรือ Instagram) รวมไปถึง
ขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีปรากฏขึ้นระหว่างการใชร้ะบบล็อกอินผา่นส่ือสังคมออนไลน์ดงักล่าว นอกจากน้ี เราอาจส่งอีเมลของ
ท่านไปยงัส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการระบุตวัตนว่าท่านเป็นสมาชิกของบรรดาส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือไม่ และเพื่อเป็นการลงโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัความชอบและท่ีเก่ียวขอ้งบนบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ของท่าน ตาม
ความเหมาะสม 
เรายงัร่วมมือกบับุคคลภายนอกอื่น ๆ ซ่ึงจะท าให้ท่านสามารถเขา้รับบริการหรือเขา้ร่วมรับขอ้เสนอโปรโมชัน่ของ
บุคคลภายนอกอื่น ๆ เหล่านั้นได ้ยกตวัอย่างเช่น ส าหรับบางบริษทั ท่านสามารถใชเ้ลขโปรแกรมการเป็นลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง (Loyalty program number) ของท่าน หรือลอ็กอินเขา้สู่ระบบออนไลน์ของท่าน เพื่อรับหรือสมคัรบริการของ
บริษทันั้น ๆ ได ้นอกจากน้ี ท่านสามารถเช่ือมบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ของท่านกบับญัชีบริการออนไลน์ของท่านได ้
หรือเขา้สู่ระบบของบญัชีบริการออนไลน์ของทา่นจากบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ของท่าน ทั้งน้ี เม่ือท่านสมคัรบริการตา่ง 
ๆ ดงักล่าวนั้น เราจะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกท่ีท่านไดท้  าการสมคัรบริการไว ้หากท่าน
ไม่ประสงคท่ี์จะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยวิธีการน้ี โปรดอยา่ให้เลขโปรแกรมการเป็นลูกคา้อย่างต่อเน่ือง 
(Loyalty program number)  ห รือหมาย เลขโปรแกรมสะสมคะแนน  (Reward program number)  ของท่ านแก่
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บุคคลภายนอก และอย่าสมคัรรับขอ้เสนอโปรโมชัน่โดยใชบ้ญัชีบริการออนไลน์ของท่าน รวมทั้งอย่าเช่ือมต่อบญัชี
บริการออนไลน์ของท่านเขา้กบับญัชีท่ีให้บริการโดยบุคคลภายนอก ขอ้มูลท่ีส่งต่อหรือแบ่งปันกนัในลกัษณะน้ีนั้นจะ
อยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี  

 

3.5.  บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ในบางกรณี เราอาจจะจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎ
ขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอก
อื่น ๆ ในกรณีท่ีเราเช่ือว่าจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรือเพื่อการ
ปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการ
เก่ียวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั 

 

3.6  ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ  
ท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคและผูต้รวจสอบบญัชีท่ีช่วยในการประกอบธุรกิจ 
การด าเนินคดี หรือจดัการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย 

 

3.7  สมาคม และองค์กรต่าง ๆ  
เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมการคา้ผูใ้ห้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย 
(TEPA) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สมาคมสหพนัธ์องคก์รผูบ้ริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อ
ผูบ้ริโภค หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคม
คา้ปลีก สมาคมศูนยก์ารคา้ หรือกลุ่มแยกราชประสงค ์

 

3.8  ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี 
ผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ีนั้นหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองคก์ร การควบรวม
กิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซ้ือ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการ
จ าหน่ายกิจการ ทรัพยสิ์น หรือหุ้น หรือการท าธุรกรรมท่ีคลา้ยกนั ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือ
หนา้ท่ีของเราจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเพื่อเป็นการเคารพต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 
เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก หรือผูใ้ห้บริการท่ีอยู่ในต่างประเทศซ่ึงประเทศ
ปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี เราจะด าเนินการตามขั้นตอนและ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อท าให้ท่านมัน่ใจไดว่้าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอยา่งปลอดภยัและบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูล
นั้นมีระดบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเราจะขอความยินยอมจาก
ท่านเพื่อการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศหากจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด  
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5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์เรา
ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจ าเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

6. ความปลอดภัยของข้อมลู 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัฯ จึงพยายามอยา่งย่ิง
ท่ีจะปกป้องขอ้มูลของท่านดว้ยการก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ท าลาย ใช้ แปลง 
แกไ้ข หรือเปิดเผย โดยไมมี่สิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษทัฯ จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ้ืนท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลและด าเนินการตามหลกัปฏิบติัในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภยัทางกายภาพ ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ 

7. คุกกีแ้ละวิธีการใช้คุกกี ้
เม่ือท่านเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องเรา เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากท่านผา่นการใชคุ้กก้ี  

คุกก้ี คือ ขอ้มูลขนาดเล็กหรือขอ้ความท่ีออกให้กบัคอมพิวเตอร์ของท่านเม่ือท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจดัเก็บหรือ
ติดตามข้อมูลเก่ียวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและน ามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการ
เวบ็ไซต์ ติดตามการเคล่ือนไหวการใชเ้วบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้ริการ หรือเพ่ือจดจ าการตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ี คุกก้ีบางประเภท
นั้นจ าเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเวบ็ไซต์อาจจะไม่สามารถใชก้ารไดอ้ย่างเหมาะสม และคุกก้ีประเภทอ่ืน ๆ นั้นอนุญาต
ให้เราปรับปรุงประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเน้ือหาตามความตอ้งการของท่าน และท าให้ปฏิสัมพนัธ์ของท่าน
กบัเวบ็ไซตส์ะดวกมากขึ้น เน่ืองจากคุกก้ีจะจดจ าช่ือผูใ้ช ้(ในวิธีการท่ีปลอดภยั) รวมทั้งจดจ าการตั้งค่าทางภาษาของท่าน 

อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตดัสินใจว่าจะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบลอ็คการ
ติดตามโดยคุกก้ี อาจกระทบประสบการณ์ผูใ้ชข้องท่าน และหากปราศจากคุกก้ี ความสามารถของท่านในการใชง้านลกัษณะ
หรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือบางส่วนของเวบ็ไซตอ์าจถูกจ ากดั  

นอกจากน้ี บุคคลภายนอกอาจออกคุกก้ีผ่านเวบ็ไซต์ของเราเพ่ือมอบโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจของท่านตามกิจกรรม
การเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่าน้ีอาจเก็บรวบรวมประวติัการเบราวซ์ของท่านหรือขอ้มูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่าน
เขา้ถึงเวบ็ไซตอ์ยา่งไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลงัจากท่ีออกจากเวบ็ไซตข์องเราขอ้มูลท่ีรวบรวมผ่านตวักลางอตัโนมติัเหล่าน้ี
อาจมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวก่้อนหนา้น้ีบนเวบ็ไซตข์องเรา 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

9) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยเก่ียวกบั
ท่าน ทั้งน้ี เพื่อความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนจะให้ขอ้มูล
ตามท่ีท่านขอ 
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10) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราไดเ้ก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย
เก่ียวกบัท่าน ให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

11) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรามีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบแลว้และ
สามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น โดย
ตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้กบัเรา และ (ข) กรณีท่ีเราไดรั้บความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีเรามีกบัท่าน   

12) การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคดัค้าน
การตลาดแบบตรง 

13) การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 
14) การถอนความยินยอม: ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ท่านไดใ้ห้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได ้
15) การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเรา

เก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล เวน้เสียแต่ว่า การเก็บรักษาขอ้มูล
ดงักล่าวของเรานั้นเป็นไปเพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช ้หรือการ
ปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

16) การย่ืนเร่ืองร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณีท่ีท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม 
ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีบงัคบัใช ้

 
9. รายละเอียดการติดต่อเรา 
หากท่านมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อเราหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเราท่ี 

3) ช่ือบริษทั 
• บรษิัท เซ็นทรลั กรุ๊ป ออนไลน ์ จ ำกดั 

• เลขที่ 919/111 , 919/11 อำคำรจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์ ชัน้ 54, 55   ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบำงรกั 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

• 02-034-9999 
4) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

• เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
• ฝ่ายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล เซ็นทรัล กรุ๊ป เลขท่ี 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  
• dpo@central.co.th 
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