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, followshop 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 quasiincompetent 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.
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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, ecommerce, 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-todate 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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นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
บริ ษัท เซ็ นทรั ล กรุ๊ ป ออนไลน์ จากัด (“บริ ษัทฯ” “เรา” หรื อ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา เราทราบดีว่าท่านเป็ นห่วงและให้ความสาคัญกับวิธีการที่ขอ้ มูลของท่านจะถูก
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ ส่ งหรื อโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่ งเราและบริ ษทั ที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem)
ของกลุ่มเซ็นทรัล จะนาข้อมูลที่ท่านให้กบั เรานั้นไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริ การที่ตรงกับความต้องการและความจาเป็ น
ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสาหรับท่าน บริ ษทั ฯ ซาบซึ้ งในความไว้วางใจของท่านและเราจะดูแลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผลในการมอบประสบการณ์และการให้บริ การลูกค้าอย่างดีที่สุดให้แก่ท่านโดยเฉพาะ
นโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ (“นโยบายความเป็ นส่ วนตั ว ”) ครอบคลุ ม ถึ ง ร้ า นค้า ปลี ก เว็บ ไซต์ แอปพลิ เ คชัน บน
โทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่ อสารทางออนไลน์ ตลอดจน
สถานที่ อื่น ๆ ที่ ได้มีการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุ ณาอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ควบคู่กบั
ข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับบริ การเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้ (ซึ่งอาจมีกาหนดไว้แยกต่างหากตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เราเก็บจากท่าน)
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัว
บุคคลหรื อที่ทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็ นประจาเพื่อดูว่านโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุ ดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่ นโยบายความเป็ นส่วนตัว
ที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรื อปรับปรุ งที่สาคัญ ส่ วนกรณี
เป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็ นการลิดรอนสิ ทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
บริ ษทั จะดาเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลประเภทใดบ้ างที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรื อรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซ่ ึ งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยตรงหรื อโดยอ้อม
จากท่านหรื อแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรื อจากบริ ษทั ในเครื อของเรา บริ ษทั ย่อย บริ ษทั อื่น ๆ หรื อ พันธมิตรทางธุรกิจ โดยลักษณะ
ของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กบั บริ บทของการติดต่อสื่ อสารของท่านกับเรา รวมถึงบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ท่าน
ต้องการจากเราและจากบริ ษทั ที่อยูใ่ นระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล
1.1 ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ตาแหน่งงาน ตาแหน่งหรื อฐานะ ประเภทธุรกิจ ชื่อ
บริ ษทั สัญชาติ ประเทศที่พานัก วันเกิด สถานภาพทางการสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายุของบุตร
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน รู ปถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน ข้อมูลบนบัตร
ประจาตัวประชาชน เลขควบคุมหลังบัตรประจาตัวประชาชน (Laser ID) เลขประกันสังคม เลขหนังสื อเดินทาง เลข
ประจ าตัว ผู ้เ สี ย ภาษี อ ากร ข้อ มู ล ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ ร ถยนต์ หรื อ เอกสารระบุ ตัว ตนที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน เป็ นต้น )
รายละเอียดการเข้าเมื อง เช่ น วันที่ เดิ นทางมาถึ งและเดิ นทางออกประเทศ ลายมื อชื่ อ เสี ยง เสี ยงที่ บันทึ ก รู ปถ่าย
รู ป แบบลักษณะใบหน้าเพื่อการจดจา ภาพจากกล้องวงจรปิ ด สถานที่ ทางาน วุฒิการศึ กษา ข้อมูลประกันภัย ป้ าย
ทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน รายรับภายในครัวเรื อน เงินเดือน และรายรับส่วนตัว เป็ นต้น
ข้ อมูลเพื่อการติดต่ อ เช่น ที่อยูท่ างไปรษณี ย ์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยูส่ าหรับส่งใบแจ้งหนี้ ที่อยูท่ ี่เป็ นที่พกั อาศัย ที่อยูข่ อง
สถานที่ทางาน ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล
ไลน์ ไ อดี (LINE ID) บัญ ชี ผู ้ใ ช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter
(Twitter ID) และบัญชีผใู ้ ช้ในเว็บไซต์โซเชี ยลมีเดียอื่น ๆ รวมไปถึงข้อมูลผูต้ ิดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการ
ติดต่อบนช่องทางอื่น ๆ (เช่น การติดต่อสื่ อสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับท่าน)
ข้ อมูลการเป็ นสมาชิ ก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชี สมาชิ ก หมายเลขบัตรสมาชิ ก คะแนนสะสม วันที่ออกบัตร/วัน
หมดอายุ รหัสสมาชิก (เช่น หมายเลขบัตรสมาชิก The 1 รหัส The 1 (The 1 ID) รหัสซี เบล (Siebel ID) รหัสสมาชิ ก
(Member ID) รหัสลูกค้า (Customer ID)) ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่เข้าร่ วม/วันที่สมัคร ระยะเวลา
การเป็ นสมาชิก บัญชีธนาคาร และข้อมูลการชาระเงิน และการสมัครใช้บริ การและผลิตภัณฑ์ (เช่น ใบสมัครสมาชิก
ใบสมัครประกันภัย เป็ นต้น)
ข้ อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรื อข้อมูลทางธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ประเภทของบัตร
เครดิต วันเดือนปี ที่ออก/ วันเดือนปี ที่หมดอายุ รอบบิล รายละเอียดบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร หมายเลข
ประจาตัวพร้อมเพย์ รายละเอียดและประวัติการชาระเงิน รวมไปถึงข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับรายละเอียดความเสี่ ยง
สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชาระหนี้ (credit
rating and solvency) และข้ อ มู ล ตามแบบประเมิ น ความเสี่ ย ง (information in accordance with the declaration of
suitability) ความเหมาะสมในการทาธุรกรรม และรายละเอียดอื่นใดทางการเงิน
ข้ อมูลการทาธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรื อเวลาที่ชาระเงิน ยอดชาระเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสม วันที่และสถานที่ที่ซ้ื อ หมายเลขการซื้ อหรื อคาสั่งซื้ อ วันนัด
หมายเข้ารับบริ การ ที่อยู/่ วันที่และเวลาในการรับหรื อจัดส่ง ข้อความตอบรับของผูร้ ับ ข้อความลงท้ายในอีเมลของผูร้ ับ
ข้อมูลการรับประกันสิ นค้า คาร้องเรี ยนและข้อเรี ยกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทาธุรกรรม
สถานที่ สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการทาธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูล
อื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านซื้ อ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์/หรื อการ
บริ การผ่านแพลตฟอร์ มของเรา เช่น กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สิ นทรัพย์ดิจิทลั ผลิตภัณฑ์การให้เงินกูย้ ืม ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับการประกันภัย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการความมัง่ คัง่ เป็ นต้น
ข้ อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยูไ่ อพีหรื ออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ที่อยู่ media access control (MAC)
เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) (เช่น International Mobile Equipment Identity (IMEI)
Electronic Serial Number (ESN) Mobile Equipment Identifier (MEID) และ Serial Number (SN)) รุ่ น อุ ป กรณ์ แ ละ
ประเภทของอุปกรณ์ รู ปแบบของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ของอุปกรณ์ที่ใช้ เวลาการเปิ ดใช้งานอุปกรณ์ เครื อข่าย
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1.7
1.8

1.9

1.10
1.11

ข้อ มู ล การเชื่ อ มต่อ ข้อ มู ล การเข้าถึ ง ข้อ มู ล การเข้าใช้ง านแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ ร ะบบ (Login log)
ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบ จีพีเอส ละติจูด ลองจิจูด และ
เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ข้อมูลการล็อกอิน แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์สื่อสาร ประวัติการค้นหา
ข้อมูลการเรี ยกดู ประเภทและเวอร์ ชนั ของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ต้ งั ประเภท
และเวอร์ ชนั ของปลัก๊ อินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ ท่านใช้ใน
การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและระบบของเรา
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อของท่าน และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริ การของเรา
รายละเอียดข้ อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่านของท่าน รายละเอียดและรู ปภาพข้อมูลส่ วนตัว การซื้ อ ประวัติ
คาสั่งซื้อ คาสั่งซื้อในอดีต ประวัติการซื้อ สิ นค้าที่ซ้ือ จานวนสิ นค้า คาสั่งซื้อหรื อคาสั่งเรี ยกคืนสิ นค้าโดยท่าน คาสั่งซื้อ
ผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ไอดี คาสั่งซื้ อ (order ID) บันทึ กข้อมูลทาง
การเงิน เลขรหัสลับส่วนตัว (PIN) ความสนใจของท่าน ความชอบ การตอบรับและผลสารวจ การสารวจความพึงพอใจ
การใช้โซเชียลมีเดีย ข้อมูลการเข้าร่ วม ข้อมูลโปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) รหัสส่ วนลด
และโปรโมชัน่ ที่ท่านใช้ รายละเอียดคาสั่งซื้ อของลูกค้า การบริ การลูกค้า การเข้าร่ วมนิทรรศการการค้าและกิจกรรม
นิทรรศการการค้า การดาเนินคดี การทดสอบและทดลองใช้งาน
ข้ อมูลการใช้ งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรื อใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ ม แอปพลิเคชัน การใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา สิ นค้าในรถเข็น รายการสิ นค้าที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ นค้าลดราคา การ
ติดตามร้านค้า (Follow-shop record) เวลาที่คลิกครั้งสุ ดท้าย (Timestamp of last click) และบันทึกคาถาม-คาตอบ
ข้ อมูลทางการตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริ ษทั ใน
เครื อของเรา บริ ษทั ย่อย บุคคลภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ และรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารที่ตอ้ งการ และ/หรื อ
ข้ อมูลที่ละเอียดอ่ อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ลายนิ้วมือ ระบบจดจาใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคล (Biometrics) ใบหน้า ข้อมูลจากการจดจาม่านตา ข้อมูลสุ ขภาพหรื อสภาพทางร่ างกายหรื อจิตใจ ข้อมูลทาง
พันธุกรรม ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรม

หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา เช่น ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อในกรณี
ฉุ กเฉิ น รายได้ของบุคคลในครอบครั ว หรื อ ในกรณี ที่ท่านเข้าใช้บริ การในแพลตฟอร์ มใด ๆ ของเรา หากท่านให้ความ
ยินยอม เราสามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อ มูล ส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ เช่น ข้อมูลชื่อ รู ปภาพ
และ/หรื อ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลสาหรับติดต่อของ ครอบครัว เพื่อน บุคคลที่ติดต่อได้ใน
กรณี ฉุกเฉิน บุคคลตามคาแนะนา หรื อบุคคลอ้างอิงที่เข้าถึงได้จากโทรศัพท์มือถือของท่าน เป็ นต้น กรุ ณาแจ้งบุคคลเหล่านั้น
ให้ทราบถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรื อขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจาเป็ น
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่ อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรื อในกรณี ที่
กฎหมายอนุญาตให้ดาเนินการได้
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เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจ
ปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู ้โดยแจ้ง
ชัดว่าอายุต่ากว่ายี่สิบปี หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจ
ปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล ในกรณี ที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอม ในกรณี ที่เราทราบว่า
เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใด ๆ ที่อายุต่ากว่ายี่สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อคน
ไร้ ค วามสามารถโดยไม่ไ ด้รั บ ความยิน ยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่ มี อานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ ผูพ้ ิท ักษ์ หรื อ ผู ้
อนุบาล เราจะดาเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรื อประมวลผลเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เราสามารถกระทาได้บนฐานทาง
กฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม
2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
2.1. วัตถุประสงค์ทตี่ ้ องได้ รับความยินยอมจากท่ าน
การตลาดและการติด ต่ อสื่ อสาร: เราเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ วนบุคคลของท่านเพื่ อมอบสิ ทธิ พิ เศษและ
โปรโมชั่น การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่ อสารต่างๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งเราไม่
สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น
2.2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราใช้ เพื่อการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทาสัญญาหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (2) หน้าที่ ตามกฎหมาย เพื่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซ่ ึ ง
จาเป็ นเพื่อการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล และ/หรื อ (5) ประโยชน์สาธารณะ สาหรับ
การดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1)

2)

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ แก่ ท่าน เพื่อเข้าทาสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน
เพื่อสนับสนุนและดาเนิ นกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อจัดการการจองให้
สาเร็ จ และเพื่อดาเนินธุรกรรมทางการเงินและบริ การที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงิน รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยัน
และยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลคาสั่งซื้อของท่าน การจัดส่ง การรับสิ นค้า และการส่งคืนสิ นค้า การคืนเงินและการ
เปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อรายงานสถานะการจัดส่ งสิ นค้าและเพื่อดาเนินกิจกรรมภายในคลังสิ นค้า รวมถึง การรับ
การจัด และการติดฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบการรับประกัน เพื่อให้บริ การหลังการขาย รวมถึง การนัดหมาย
บริ การการบารุ งรักษาและการอานวยความสะดวก
การตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร: เพื่อมอบสิ ทธิ พิเศษและโปรโมชัน่ ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา
การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่ อสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล
บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจ
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3)

4)
5)

6)

7)

โปรโมชั่ น ข้ อเสนอพิเศษ โปรแกรมการเป็ นลูกค้ าอย่ างต่ อเนื่ อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน
(Reward programs) การจับรางวัล การแข่ งขัน และข้ อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้ท่านได้เข้าร่ วมหรื อรับโปรโมชัน่
ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน การชิ งโชค
สิ ทธิ พิเศษ การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชัน่ อื่น ๆ (เช่น การส่ งอีเมลแจ้งเตือน การโอนข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านไปยังคู่คา้ /พันธมิตร) เพื่อการเข้าร่ วมกิจกรรม และการจัดอบรม และบริ การทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณา โดยรวมถึง การประมวลผลและจัดการการลงทะเบียนบัญชีผใู ้ ช้งานของท่าน การลงทะเบียนรับของขวัญ การ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อการประมวลคะแนน การสะสม เพิ่ม แลกเปลี่ยน หรื อได้รับคะแนน การแลกหรื อจ่าย
ด้วยคะแนน และการโอนคะแนน เพื่อการตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อการมอบบัตร
กานัล บัตรของขวัญ และออกใบแจ้งหนี้
การลงทะเบียนและการพิสูจน์ ยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ พิสูจน์ ยืนยัน ระบุและ/หรื อ รับรองท่านหรื อ
ตัวตนของท่าน
เพื่อดูแลความสัมพันธ์ ระหว่ างเรากับท่ าน เพื่อติดต่อสื่ อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ท่านได้รับจาก
เรา ทั้งจากภายในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล บริ ษทั ในเครื อของเรา บริ ษทั ย่อย และจาก
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ น คาถาม คาขอ ผลตอบ
รับ คาร้องเรี ยน ข้อเรี ยกร้อง ข้อพิพาท หรื อการเยียวยาชดใช้ค่าเสี ยหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไข
ปั ญหาทางเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุ งข้อมูลของท่าน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์
และรับบริ การของเรา
การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ ข้อมูลตามความสนใจหรื อพฤติกรรมของลูกค้ า
(Profiling) และการวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านอาจสนใจ ระบุความชอบ
ของท่าน และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านได้รับ
และผลิตภัณฑ์และการบริ การอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ เพื่อประเมินความความสนใจหรื อพฤติ กรรมของท่านที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analytics) การทาความสะอาดข้อมูล (Data cleansing)
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความสนใจหรื อพฤติกรรมของลูกค้า (Data profiling) เพื่อทาการค้นคว้าวิจยั ทางการตลาด
ทาแบบสารวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รู ปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริ โภค การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามความสนใจหรื อพฤติกรรม (Profiling) จากการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เช่น การ
ประมวลผลจากชนิดของผลิตภัณฑ์และประเภทของการบริ การที่ท่านใช้หรื อได้รับ ช่องทางที่ท่านต้องการได้รับการ
ติดต่อ เพื่อรู ้จกั ท่านมากขึ้น และเพื่อยกระดับการดาเนินธุ รกิจให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับ
ความพึงพอใจ เพื่อพิจารณาความมีประสิ ทธิ ภาพของแคมเปญส่ งเสริ มการขาย เพื่อระบุและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์และการบริ การที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล เพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าว เราจะเก็บรวบรวมและ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
และการดาเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งไม่เกินกว่าสิ ทธิข้นั พื้นฐาน
ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็ นคราว ๆ ไป หากจาเป็ น
เพื่อยกระดับการดาเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ ดียิ่งขึน้ เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจยั
และพัฒนาการให้บริ การ ผลิตภัณฑ์ ระบบและการดาเนินธุรกิจให้แก่ท่านและลูกค้าของเราในระบบนิเวศของข้อมูล
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

(Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัลทั้งหมด และรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อระบุและแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทารายงานภาพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ และประเมินประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องผลิตภัณฑ์ สื่ อ
ดิ จิ ทัล การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผลิ ตภัณฑ์ในเชิ งกายภาพ คุณสมบัติด้านดิ จิทลั และแคมเปญ
ทางการตลาดของเรา ตลอดจนการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ แบบจาลองสาหรับการพิจารณาสิ นเชื่อ แบบจาลองด้านการ
ประกันภัยและการจัดเก็บหนี้สิน
เพื่อเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่ าน เพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์และการ
บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ท่ า นอาจสนใจ รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ตามความสนใจหรื อ พฤติ ก รรม (Profiling) จากการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภัณฑ์และประเภทของการบริ การที่ ท่าน
ใช้หรื อได้รับจากเรา ช่องทางที่ท่านต้องการได้รับการติดต่อ และอื่น ๆ
การทางานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมื อถือ และแพลตฟอร์ มของเรา เพื่อดูแล ดาเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และ
จัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์ มของเราเพื่ออานวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมัน่ ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม
ทางานอย่างราบรื่ น มีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย เพื่ออานวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม
ของเรา เพื่อปรับปรุ งแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราให้ดียิ่งขึ้น
การบริ หารจัดการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการธุ รกิจ ของเรา รวมถึ ง การ
จัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติ ดต่อสื่ อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายในด้านธุรกิจ
ตามข้อปฏิบตั ิภายใน นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ
การปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ต ามกฎข้ อ บั ง คั บ และข้ อ ผู ก พั น เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมาย หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานรัฐซึ่ งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรื อให้ความ
ร่ วมมือกับศาล ผูก้ ากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ในกรณี ที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้อง
ดาเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและในกรณี ที่เราจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่ งครัด
เพื่อปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรื อคาสั่งของรัฐดังกล่าว โดยรวมถึง การให้บริ การ
และการจัดการเรื่ องบริ การการขอคืนภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT refund) การออกใบกากับภาษี หรื อออกแบบฟอร์มภาษีแบบ
เต็ม การบันทึกและติดตามการติดต่อสื่ อสาร การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอานาจจัดเก็บภาษี ผูก้ ากับดูแลด้าน
บริ การทางการเงิ น และองค์กรและหน่ วยงานรั ฐ อื่ น ๆ ที่ กากับ ดู แล และเพื่ อ การสื บสวนสอบสวนหรื อป้ องกัน
อาชญากรรม
การปกป้ องผลประโยชน์ ของเรา เพื่อปกป้ องความมัน่ คงและความเชื่ อมัน่ ทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้สิทธิ หรื อ
ปกป้ องผลประโยชน์ของเราที่ จาเป็ นและสามารถทาได้ต ามกฎหมาย เช่ น การตรวจจับ ป้ องกัน และตอบโต้ข้อ
เรี ยกร้ องการทุจริ ต การละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อการไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้ องกันความ
เสี ยหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเรา เพื่อการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการ
ประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่ งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิ ด เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้ องกันและ
รายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมัน่ คงและและความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การตรวจจับการทุจริต เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน และเพื่อดาเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับอื่น ๆ
ที่บงั คับใช้ (เช่น เพื่อดาเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริ ต) ทั้งนี้ รวมไป
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14)

15)
16)

ถึงการจัดทารายชื่ อผูม้ ีความเสี่ ยง (Sanction list checking) การตรวจสอบและทาบันทึกภายใน การจัดการทรัพย์สิน
ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่น ๆ
การทาธุรกรรมขององค์ กร ในกรณี ที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรื อ เหตุการณ์อื่น ๆ
ที่ใกล้เคียงกัน เราอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรื อหลายราย อันเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการทาธุรกรรมนั้น ๆ
ความเสี่ยง เพื่อดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบการดาเนินงาน และการประเมินความเสี่ ยง และ/หรื อ
ชีวิต เพื่อป้องกันหรื อยับยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
หากท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถนาเสนอหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การของเราแก่ท่านได้

3. บุคคลใดทีเ่ ราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้
เราอาจเปิ ดเผย หรื อ โอนข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลของท่ านไปยังบุ คคลภายนอกทั้ง ภายในประเทศไทยหรื อ นอกประเทศไทย
ดังต่อไปนี้ ซ่ ึ งเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่าน
นโยบายส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม
ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน
3.1. บริษัทในระบบนิเวศของข้ อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล
ในฐานะที่ บริ ษทั [บริ ษทั เซ็นทรัล กรุ๊ ป ออนไลน์ จากัด ] เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem)
ภายใต้กลุ่มเซ็ นทรั ล ซึ่ ง ทั้งหมดมีการร่ วมมือและแบ่งปั นการให้บริ การและระบบต่าง ๆ แก่ ลูกค้า รวมไปถึ ง การ
ให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และระบบอื่น ๆ ดังนั้น บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปยังบริ ษทั อื่น ๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล หรื ออนุญาตให้
บริ ษทั อื่น ๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นนโยบายความเป็ นส่ ว นตัว นี้ โปรดดู ร ายชื่ อ บริ ษัท ของกลุ่ ม เซ็ น ทรั ล [ที่ นี่
https://www.centralgroup.com/storage/pdpa/cg-pdpa-brc-intra-group-agreement-th.pdf]
3.2. ผู้ให้ บริการของเรา
เราอาจว่าจ้างบริ ษทั อื่น ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้างในการให้บริ การในนามของเรา หรื ออานวยความสะดวกในการมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้กบั ท่าน โดยเราอาจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังผูใ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายซึ่ง
เป็ นบุ คคลภายนอก ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ไ ม่จากัดเพี ย ง (1) ผูพ้ ฒ
ั นา/ให้บ ริ การโครงสร้ า งพื้ นฐาน อิ น เทอร์ เน็ต
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ และผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผูใ้ ห้บริ การโลจิ
สติกส์และคลังสิ นค้า (3) ผูใ้ ห้บริ การด้านการชาระเงิน (4) บริ ษทั ตัวแทนหรื อหน่วยงานวิจยั (5) ผูใ้ ห้บริ การด้านการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (6) บริ ษทั ตัวแทนหรื อหน่วยงานสารวจข้อมูล (7) ผูต้ รวจสอบบัญชี (8) บริ ษทั ตัวแทนหรื อหน่วยงาน
ด้านการติดต่อสื่ อสาร สื่ อโฆษณาและการตลาด (9) ศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (call center) (10) ผูจ้ ดั งานและกิจกรรม
(11) บริ ษทั ตัวแทนการขาย (12) ผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่ อสาร (13) ผูใ้ ห้บริ การและตัวแทนด้าน
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การชาระเงิน ระบบการชาระเงิน การยืนยันตัวตน และการตรวจสอบและอ่านข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip
Chip Service) (14) ผูใ้ ห้บริ การด้านการบริ หารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง (15) ผูใ้ ห้บริ การด้านการ
จัดเก็บข้อมูลและบริ การคลาวด์ (Cloud) (16) ผูใ้ ห้บริ การด้านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (เน็ตเบย์ และกรมการ
ปกครอง) (17) พนักงานเดินเอกสาร (18) ผูใ้ ห้บริ การด้านการพิมพ์
ในระหว่างการให้บริ การต่าง ๆ ดังกล่าว ผูใ้ ห้บริ การอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะ
ให้ขอ้ มูลแก่ผใู ้ ห้บริ การของเราเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับการให้บริ การดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผใู ้ ห้บริ การไม่ใช้
ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด
3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจด้านการธนาคาร การเงิน การให้สินเชื่อ การให้กยู้ ืม การ
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ การลงทุ น การประกัน ภัย บัต รเครดิ ต โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลี ก อี - คอมเมิ ร์ ซ (Ecommerce) คลังสิ นค้าและการขนส่ งโลจิสติกส์ ศูนย์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อการดาเนินชีวิต สปาและศูนย์
ออกกาลังกาย โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง (Loyalty
program) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analytics) รวมถึง แพลตฟอร์ มของผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเราอาจได้ร่วมกัน
เสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อที่ทางผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การได้เสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้กบั ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่ง
ต่อหรื อแบ่งปั นกันในลักษณะนี้ น้ นั จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
3.4. เว็บไซต์ ต่าง ๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์
ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ในกรณี ที่ท่านเข้าสู่
ระบบผ่านระบบล็อ คอิน ของสื่ อ สัง คมออนไลน์ ท่านให้ค วามยิน ยอมโดยชัด แจ้ง ให้เ ราเข้าถึ งและจัด เก็บข้อมูล
สาธารณะที่ อ ยู่ใ นบัญ ชี ต่าง ๆ ในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ของท่าน (เช่น Facebook Google หรื อ Instagram) รวมไปถึง
ข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อกอินผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ดงั กล่าว นอกจากนี้ เราอาจส่ งอีเมลของ
ท่านไปยังสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็ นการระบุตวั ตนว่า ท่านเป็ นสมาชิ กของบรรดาสื่ อสังคมออนไลน์ที่เกี่ ยวข้อง
หรื อไม่ และเพื่อเป็ นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับความชอบและที่เกี่ยวข้องบนบัญชี สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ตาม
ความเหมาะสม
เรายังร่ วมมือกับ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่ งจะทาให้ท่านสามารถเข้ารับบริ การหรื อเข้าร่ วมรับข้อเสนอโปรโมชัน่ ของ
บุคคลภายนอกอื่น ๆ เหล่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น สาหรับบางบริ ษทั ท่านสามารถใช้เลขโปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง (Loyalty program number) ของท่าน หรื อล็อกอินเข้าสู่ระบบออนไลน์ของท่าน เพื่อรับหรื อสมัครบริ การของ
บริ ษทั นั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ ท่านสามารถเชื่อมบัญชี สื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริ การออนไลน์ของท่านได้
หรื อเข้าสู่ระบบของบัญชีบริ การออนไลน์ของท่านจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครบริ การต่าง
ๆ ดังกล่าวนั้น เราจะแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่ท่านได้ทาการสมัครบริ การไว้ หากท่าน
ไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการนี้ โปรดอย่าให้เลขโปรแกรมการเป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
(Loyalty program number) หรื อหมายเลขโปรแกรมสะสมคะแนน (Reward program number) ของท่ า นแก่
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บุคคลภายนอก และอย่าสมัครรับข้อเสนอโปรโมชัน่ โดยใช้บญ
ั ชีบริ การออนไลน์ของท่าน รวมทั้งอย่าเชื่อมต่อบัญชี
บริ การออนไลน์ของท่านเข้ากับบัญชีที่ให้บริ การโดยบุคคลภายนอก ข้อมูลที่ส่งต่อหรื อแบ่งปันกันในลักษณะนี้น้ นั จะ
อยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
3.5. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกาหนด
ในบางกรณี เราอาจจะจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎ
ข้อบังคับ ซึ่ งรวมถึง การปฏิบตั ิตามหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรื อบุคคลภายนอก
อื่น ๆ ในกรณี ที่เราเชื่ อว่าจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรื อเพื่อการ
ปกป้ องสิ ทธิ ของเรา สิ ทธิ ของบุคคลอื่น หรื อเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรื อเพื่อตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อ จัดการ
เกี่ยวกับปัญหาการทุจริ ต หรื อด้านความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย
3.6

ที่ปรึกษาด้ านต่ าง ๆ
ที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางเทคนิ คและผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ
การดาเนินคดี หรื อจัดการเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย

3.7

สมาคม และองค์กรต่ าง ๆ
เราอาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมการค้าผูใ้ ห้บริ การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย
(TEPA) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สมาคมสหพันธ์องค์กรผูบ้ ริ โภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อ
ผูบ้ ริ โภค หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคม
ค้าปลีก สมาคมศูนย์การค้า หรื อกลุ่มแยกราชประสงค์

3.8

ผู้รับโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อหน้าที่น้ นั หมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณี มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวม
กิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่ วน หรื อทั้งหมด การขาย การซื้ อ การร่ วมลงทุน การโอนสิ ทธิ การโอน หรื อการ
จาหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรื อหุ้น หรื อการทาธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อ
หน้าที่ของเราจะปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็ นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ
เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อ ผูใ้ ห้บริ การที่ อยู่ในต่างประเทศซึ่ งประเทศ
ปลายทางอาจมี หรื อ อาจไม่มีระดับ การคุ้มครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที่เท่าเที ยมกัน ทั้งนี้ เราจะดาเนิ นการตามขั้นตอนและ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อทาให้ท่านมัน่ ใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูล
นั้นมีระดับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสมหรื อกรณี อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด และเราจะขอความยินยอมจาก
ท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด
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5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ น อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เรา
ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
6. ความปลอดภัยของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริ ษทั ฯ จึงพยายามอย่างยิ่ง
ที่จะปกป้ องข้อมูลของท่านด้วยการกาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุค คลเพื่อป้ องกันการสู ญหาย เข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง
แก้ไข หรื อเปิ ดเผย โดยไม่มีสิทธิหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริ ษทั ฯ จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดาเนินการตามหลักปฏิบตั ิในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดในนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ
7. คุกกีแ้ ละวิธีการใช้ คุกกี้
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้
คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรื อข้อความที่ออกให้กบั คอมพิวเตอร์ ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรื อ
ติ ดตามข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิ ยม (trend) การบริ หารจัดการ
เว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อเพื่อจดจาการตั้งค่าของผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภท
นั้นจาเป็ นเป็ นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่น ๆ นั้นอนุญาต
ให้เราปรับปรุ งประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทาให้ปฏิสัมพันธ์ของท่าน
กับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจาชื่อผูใ้ ช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจาการตั้งค่าทางภาษาของท่าน
อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็ นคนตัดสิ นใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรื อไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรื อบล็อคการ
ติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผใู ้ ช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะ
หรื อพื้นที่ท้งั หมดหรื อบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจากัด
นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรม
การเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้ อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรื อข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่าน
เข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวบรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้
อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา
8. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
9) การเข้ าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับ
ท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนจะให้ขอ้ มูล
ตามที่ท่านขอ
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10) การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง: ท่านอาจมีสิทธิ ขอให้มีการดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย
เกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
11) การโอนย้ ายข้ อมูล: ท่านอาจมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับ ท่านในรู ปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและ
สามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่ งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น โดย
ต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กบั เรา และ (ข) กรณี ที่เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยหรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาที่เรามีกบั ท่าน
12) การคัดค้ าน: ท่านอาจมี สิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เช่ น การคัดค้าน
การตลาดแบบตรง
13) การขอให้ ระงับการใช้ : ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
14) การถอนความยินยอม: สาหรับวัตถุประสงค์ที่ ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
15) การลบหรื อทาลายข้ อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดาเนินการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่เรา
เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูล เว้นเสี ยแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวของเรานั้นเป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรื อการ
ปกป้องสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
16) การยื่นเรื่ องร้ องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่ องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่มีอานาจในกรณี ที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม
ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่บงั คับใช้
9. รายละเอียดการติดต่ อเรา
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรื อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่
3) ชื่อบริ ษทั
• บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด
• เลขที่ 919/111 , 919/11 อำคำรจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชัน้ 54, 55 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500
• 02-034-9999
4) เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ฝ่ ายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ ป เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
• dpo@central.co.th
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