นโยบายความเปนส่วนตัวสําหรับลูกค้า
บริษัท แตงโม ทัวร์ จํากัด ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเปนส่วนตัวฉบับนีได้อธิบาย
แนวปฏิบัติเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รบ
ั โดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี
การสมัครสมาชิก
โทรศัพท์
อีเมล
Facebook Login
Google Login

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชือ นามสกุล อายุ วันเดือนปเกิด สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เปนต้น
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เปนต้น
ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เปนต้น
หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง เปนต้น
ข้อมูลการทําธุ รกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสังซือ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เปนต้น
ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เปนต้น
ข้อมูลอืน ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลือนไหว และข้อมูลอืนใดทีถือว่าเปนข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผูเ้ ยาว์
หากคุณมีอายุตากว่า 20 ปหรือมีข้อจํากัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราอาจจําเปนต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือทีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รบ
ั ความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดําเนินการลบข้อมูลนันออกจาก
เซิรฟ
์ เวอร์ของเรา

วิธก
ี ารเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี
เซิรฟ
์ เวอร์บริษัทของเราในประเทศไทย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี
เพือสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
เพือจัดส่งสินค้าหรือบริการ
เพือปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
เพือการบริหารจัดการภายในบริษัท
เพือการตลาดและการส่งเสริมการขาย
เพือการบริการหลังการขาย
เพือรวบรวมข้อเสนอแนะ
เพือชําระค่าสินค้าหรือบริการ
เพือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงือนไข (Terms and Conditions)
เพือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อืนภายใต้ความยินยอมของคุณหรือทีกฎหมายอนุญาตให้เปดเผยได้ ดังต่อไปนี
การบริหารจัดการภายในองค์กร
เราอาจเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าทีจําเปนเพือปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวม
ข้อมูลภายในสําหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนีเพือประโยชน์ของคุณและผู้อืนมากขึน
ผูใ้ ห้บริการ
เราอาจเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าทีจําเปนเพือดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชําระ
เงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เปนต้น ทังนี ผู้ให้บริการมีนโยบายความเปนส่วนตัวของตนเอง
พันธมิตรทางธุ รกิจ
เราอาจเปดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพือติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูล

เท่าทีจําเปนเกียวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาทีจําเปนในระหว่างทีคุณเปนลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยูก
่ ับเราหรือ
ตลอดระยะเวลาทีจําเปนเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องกับนโยบายฉบับนี ซึงอาจจําเปนต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจาก
นัน หากมีกฎหมายกําหนดไว้ เราจะลบ ทําลาย หรือทําให้เปนข้อมูลทีไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมือหมดความจําเปนหรือ
สินสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดําเนินการดังต่อไปนี
สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเปนความยินยอมทีคุณให้ไว้ก่อนวันทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนัน คุณมี
สิทธิทีจะถอนความยินยอมเมือใดก็ได้ตลอดเวลา
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของเราและขอให้เรา
ทําสําเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีทีเราได้จัดทําข้อมูลส่วน
บุคคลนันอยูใ่ นรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครืองมือหรืออุปกรณ์ทีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธก
ี ารอัตโนมัติ รวมทังมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอืนเมือสามารถทําได้ด้วยวิธก
ี ารอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดัง
กล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืนโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้
หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีทําขึนเพือการดําเนินงานทีจําเปนภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอืน โดยไม่เกินขอบเขตทีคุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพือดําเนิน
การตามภารกิจเพือสาธารณประโยชน์
สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทําให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเปนข้อมูลทีไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายทีเกียวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องในนโยบายฉบับนี หรือ
เมือคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามทีแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชัวคราวในกรณี
ทีเราอยูร่ ะหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอืนใดทีเราหมดความ
จําเปนและต้องลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายทีเกียวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectiﬁcation) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เปนปจจุบัน สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
สิทธิรอ
้ งเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิรอ
้ งเรียนต่อผู้มอ
ี ํานาจตามกฎหมายทีเกียวข้อง หากคุณเชือว่าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เปนการกระทําในลักษณะทีฝาฝนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้อง
คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาทีเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
ตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี เราจะแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันทีเราได้รบ
ั คําขอใช้สิทธิจากคุณ ตาม
แบบฟอร์มหรือวิธก
ี ารทีเรากําหนด ทังนี หากเราปฏิเสธคําขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เปนต้น

การโฆษณาและการตลาด
เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพือเสนอสิงทีน่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อ
สือสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)
เพือเพิมประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึน เราใช้คุกกี (Cookies)หรือเทคโนโลยีทีคล้ายคลึงกัน
เพือพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาทีเหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกีเพือระบุและติดตามผู้ใช้งาน
เว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มค
ี ุกกีไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตังค่าบราวเซอร์เพือ
ปฏิเสธคุกกีก่อนทีจะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมังคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (conﬁdentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทังนี เพือปองกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข หรือเปดเผย
นอกจากนีเราจะจัดให้มม
ี าตรการรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึงครอบคลุมถึงมาตรการปองกันด้านการบริหาร
จัดการ (administrative safeguard) มาตรการปองกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการปองกันทางกายภาพ
(physical safeguard) ในเรืองการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีทีมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึน เราจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่
ชักช้าภายใน 72 ชัวโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าทีสามารถกระทําได้ ในกรณีทีการละเมิดมีความเสียงสูงทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เปนต้น

การแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายความเปนส่วนตัว
เราอาจแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายนีเปนครังคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกําหนดและเงือนไขนโยบายทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงนี
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
นโยบายนีแก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตังแต่วันที 05 กรกฎาคม 2565

นโยบายความเปนส่วนตัวของเว็บไซต์อืน
นโยบายความเปนส่วนตัวฉบับนีใช้สําหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สําหรับลูกค้าของเราเท่านัน หากคุณ
เข้าชมเว็บไซต์อืนแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเปนไปตามนโยบายความเปนส่วนตัว
ของเว็บไซต์นัน ซึงเราไม่มส
ี ่วนเกียวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ
หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกียวกับนโยบายความเปนส่วนตัวฉบับนี รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือ
เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี

ผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท แตงโม ทัวร์ จํากัด
275/5-6-7 อาคารซี ชัน 1 ถ. รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล support@tangmotour.com
เว็บไซต์ https://www.tangmotour.com/
หมายเลขโทรศัพท์ 02-277-9999 #6217
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