นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทตระหนักดีว่า
ท่านสนใจเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ท่านให้ไว้กับบริษัทจะช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของท่านหรือตามที่ท่าน
เลือกใช้เป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสินค้าและบริการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าและบริการของบริษัทกลุ่มทีซีซีเอ
(ตามคำนิยามด้านล่าง) อีกด้วย บริษัทขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้แก่บริษัท และบริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล โดยพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลและการบริการลูกค้าให้แก่ท่าน
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอน
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (ตามคำนิ ย ามด้ า นล่ า ง) ตลอดจนสิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลภายนอกองค์ ก ร
ที่ มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ บริ ษั ท และข้ อ มู ลส่ ว นบุ คคลที่ อ ยู่ ใ นการจั ด การของบริ ษั ท อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
หรือที่เกี่ยวกับ สินค้าและบริการของบริษัท ประกอบไปด้วย (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (2) บุคคลสำหรับติดต่อ ลูกจ้าง บุคลากร
ผู้ได้รับอนุญาต ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดที่มีอำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ หรือ สั่งทำ
ธุ ร กรรมในนามของลูกค้า นิติ บุ คคลกั บบริ ษั ท และบริษัทในเครือ ของลู กค้ า (3) ผู้ ใ ช้ งานและ ผู้ เ ยี่ ยมชมเว็ บไซต์ ของบริษัท
(4) ผู้ รั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารรายอื่ น ๆ ของบริ ษั ท และ (5) บุ ค คลอื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุคคลดังกล่าว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสาร
ออนไลน์ งานกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ โปรดอ่าน
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจแยกไว้ตามเป็นเรื่องๆ ตามข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านทีบ่ ริษัททำการเก็บรวบรวม
บริษัทอาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องที่แก้ไข
เปลี่ ยนแปลงและวิธีก ารจั ดการข้อ มู ลส่ว นบุคคลของบริษัท บริ ษั ท ขอแนะนำให้ท่ านเข้า เยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัว
อย่ า งสม่ ำ เสมอเพื่ อ รั บ ทราบข้ อ ที่ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว การเปลี่ ย นแปลงใดภายใต้ ใ นนโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว นี้
จะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทได้ทำการเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับปรับปรุงล่าสุด ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ
ช่องทางสื่อสารอื่นของบริษัทแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมต่อไป
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
"ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล" หมายถึ งข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ตั ว บุค คลหรื อ สามารถระบุ ตั ว บุ คคลของท่ า นตามที่ ได้ ใ ห้ รายละเอี ย ดไว้ ด้า นล่าง
ซึ่งในการเสนอสินค้าและบริการของบริษัทแก่ท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรง (เช่น ผ่านตัวแทน พนักงาน
ผู้ จั ด การฝ่ า ยลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ พนั ก งานขาย เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ลู ก ค้ า แอปพลิ เ คชั น ) หรื อ โดยทางอ้ อ มจากท่ า น
หรือแหล่งข้อมูล อื่น (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งสาธารณะอื่นๆ) หรือผ่าน
บริษัทแม่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหน้าทีร่ าชการ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อ ที่ท่านได้ดำเนินการต่อบริษัท บริการ หรือ สินค้า ของบริษัทและของ
บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ
"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทให้เป็นข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศ
เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น
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ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ ได้รับการจัดประเภทตามลักษณะธุรกิจต่างๆ ของ บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ
1.1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ประวัติการทำงาน ข้อมูลในบัตรที่ทางราชการออกให้ ตลอดจนวันที่ออกบัตรและวันที่บัตรหมดอายุ (เช่น หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง) รายละเอียดในทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทำงาน หมายเลขทะเบียนรถ
ภาพถ่าย งานอดิเรก และความสนใจของท่าน
2) รายละเอียดสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ อีเมล์ LINE ID WhatsApp ID
WeChat ID บัญชีเฟซบุ๊ก
3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ เงินเดือน รายละเอียดของบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร สาขา
ประเภทบัญชี) และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงิน
4) ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหว เช่ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหวตามที่ ป รากฏในเอกสารระบุ ตัวตน
(เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์) ข้อมูลทางพันธุกรรม (เช่น ลำดับพันธุกรรมของบุคคล) ข้อมูลชีว ภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ
ข้อมูลการจำลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) ข้อมูลสหภาพแรงงาน
1.2. ห้างสรรพสินค้า
1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ประวัติการทำงาน ข้อมูลในบัตรที่ทางราชการออกให้ ตลอดจนวันที่ออกบัตรและวันที่บัตรหมดอายุ (เช่น หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง) รายละเอียดในทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทำงาน หมายเลขทะเบียนรถ ภาพถ่าย
2) รายละเอียดสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ อีเมล์ LINE ID WhatsApp ID
WeChat ID บัญชีเฟซบุ๊ก คิวอาร์โค้ด
3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ เงินเดือน รายละเอียดของบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร สาขา
ประเภทบัญชี) และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงิน
4) รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้แก่ท่านหรือที่ได้รับจากท่าน วันที่และ/หรือเวลา
ชำระเงิน จำนวนเงินและวิธีการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับรายการแลกรางวัล วันที่และสถานที่ในการซื้อ
5) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เลขประจำการ์ดเครือข่าย (MAC Address)
6) รายละเอียดทางพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน วิถีชีวิต งานอดิเรก ความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อ
และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
7) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น หมายเลขสมาชิกแอปพลิเคชัน
8) ข้อมูลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อบิดามารดา
9) ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหว เช่ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหวตามที่ ป รากฏในเอกสารระบุ ตัวตน
(เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจำลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) ประวัติ
อาชญากรรม
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1.3. โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space)
1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ภาษาที่เลือกใช้ ข้อมูลในบัตรที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชนและวันที่ออกบัตร เลขที่หนังสือเดินทาง รายละเอียดใบอนุญาตขับรถยนต์) หมายเลขบัตรประจำตัวนักเรียน
และวันที่ออกบัตร รายละเอียดในทะเบียนบ้าน ภาพถ่าย วิดีโอ บันทึกเสียง และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
2) รายละเอียดสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ บัญชี
สื่อสังคมออนไลน์
3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ รายละเอียดของบัญชีธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต
4) รายละเอี ย ดทางพฤติ ก รรม เช่ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของท่ า น วิ ถี ชี วิ ต ทั ศ นคติ ความเชื่ อ และข้ อ มู ล
การติดต่อสื่อสาร
5) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรอนุญาตเข้าถึง (Access card ID) ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อที่ปรากฏ รหัสผ่าน การตั้งค่าผู้ใช้
6) ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหว เช่ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหวตามที่ ป รากฏในเอกสารระบุ ตัวตน
(เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ)์ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
1.4. การค้าส่ง
1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ข้อมูลในบัตรที่ทางราชการออกให้
(เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง) รายละเอียดในทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทำงาน ภาพถ่าย
2) รายละเอียดสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ LINE ID บัญชีเฟซบุ๊ก คิวอาร์โค้ด
3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ รายละเอียดของบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงิน
4) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เลขประจำการ์ดเครือข่าย (MAC Address)
5) ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหว เช่ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ความอ่ อ นไหวตามที่ ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน
(เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ)์ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจำลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) ประวัติ
อาชญากรรม
1.5. การค้าปลีก
1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ข้อมูลในบัตรที่ทางราชการออกให้
(เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง) รายละเอียดในทะเบียนบ้าน
2) รายละเอียดสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ LINE ID
3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ กรอบรายได้ รายละเอียดของบัญชีธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียด
บัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงิน
4) รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้แก่ท่านหรือที่ได้รับจากท่าน วันที่และ/หรือเวลา
ชำระเงิน จำนวนเงินและวิธีการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับรายการแลกรางวัล วันที่และสถานที่ในการซื้อ
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5) รายละเอียดทางพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรของท่าน ความสนใจ งานอดิเรก วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ และ
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
6) ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหว เช่ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหวตามที่ ป รากฏในเอกสารระบุ ตัวตน
(เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ)์
ในบางกรณี บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น เช่น คุกกี้ (Cookie) และพฤติกรรมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
ประเภทของการสื บค้น ประวัติ การค้ น หา ภาษาในการสื บค้ น หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลเกี่ยวกั บวิธีที่ท่ านใช้ แ ละ
มีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาหรือบริการออนไลน์ของบริษัท (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เนื้อหาที่เข้าชม ลิงก์ที่คลิก หรือ ฟีเจอร์ที่ใช้)
เวลาและความถี่ที่ท่านใช้บริการออนไลน์ของบริษัท หน้าเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านคลิกลิงก์เชื่อมโยงมายังบริการออนไลน์ของบริษัท
(เช่น ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง (Referrer URL)) และรายงานเว็บไซต์ล่ม โดยในกรณีที่อาจมีการนำข้อมูลใดก็ตามผนวกเข้ากับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการนำข้อมูลอื่นมาใช้ในการสร้างประวัติบุค คลแล้วนั้น บริษัทจะจัดการข้อมูลอื่นหรือข้อมูลที่มี
การผสมผสานนั้ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล อย่ า งไรก็ ดี ท่ า นสามารถปฏิ เ สธหรื อ ลบคุ ก กี้ ไ ด้ ต ลอดเวลาด้ ว ยการตั้ งค่ า
ความเป็นส่ ว นตั ว ในเว็บ เบราว์ เซอร์ ข องท่ าน โดยอาจเลือ กปฏิ เสธคุ กกี้ส่ ว นใดส่ วนหนึ่ งหรื อ ทั้ งหมดได้ หากท่านใช้ เว็ บ ไซต์
โดยไม่ได้ลบหรือปฏิเสธคุกกี้จะถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทใช้และจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของท่าน
หากท่านนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมามอบให้แก่บริษัท เช่น ชื่อและนามสกุลของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายได้ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น กรุณาแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าว
ทราบและ/หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นด้วย (ในกรณีที่จำเป็น)
บริ ษั ท จะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ด เผยข้ อ มูล ส่ วนบุ คคลที่ มีค วามอ่ อ นไหว เมื่ อ ได้ รับ ความยิน ยอมโดยชั ด แจ้ งจากท่ า นหรือ
ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถเฉพาะเมื่อผู้ปกครองหรือ
ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น หากบริษัททราบ บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าที่มีอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง (ในกรณี ที่จำเป็นต้องขอความยินยอม) และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
จากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลนั้น
หากพบว่า บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยที่ไม่ได้รับ ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ในกรณีที่
จำเป็นต้องขอความยินยอม) หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล
หรื อผู้พิทักษ์ตามกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ บริ ษัทจะดำเนินการลบข้ อมูล ส่วนบุคคลดั งกล่าวทันที หรือจะประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเฉพาะทีบ่ ริษัทสามารถอ้างอิงฐานกฎหมายที่นอกเหนือจากความยินยอมได้เท่านั้น
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริ ษ ั ท อาจเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรือ โอนข้ อ มูลส่ ว นบุค คลและข้อ มู ล ส่ว นบุ คคลที่ มี ความอ่ อ นไหวของท่ านไปยัง
ต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องให้ความยินยอม
บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังนี้
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2.1.1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
1) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อจัดการสื่อสารทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ
และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อย
ของบริษัท บุคคลภายนอก และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้
2) บริการวิเคราะห์: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการภายใน
กลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท หรือการให้บริการดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
• ข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ )
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และ/หรือ
• ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจำลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) เพื่ออนุญาตให้เข้าอาคาร
สถานที่ของบริษัท เพื่อวางระบบควบคุมการเข้าถึงลิฟต์
2.1.2. ห้างสรรพสินค้า
1) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อจัดการสื่อสารทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ และ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบริษัท บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ
บริษัท บุคคลภายนอก และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้
2) บริการวิเคราะห์ : เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการภายใน
กลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท หรือการให้บริการดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
• ข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ )
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
• ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจำลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เข้าอาคารสถานที่และวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
• ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
2.1.3. โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space)
1) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อจัดการสื่อสารทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ และ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้าและบริการของบริษัท บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อย
ของบริษัท บุคคลภายนอก และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้
2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
• ข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ )
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
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• ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
• ความพิการ: เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
2.1.4. การค้าส่ง
1) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อจัดการสื่อสารทางการตลาด การขาย การทำข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย
ประกาศ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบริษัท บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและ
บริษัทย่อยของบริษัท บุคคลภายนอก และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้
2) บริการวิเคราะห์: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก
3) ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความอ่อนไหว: บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
• ข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ )
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
• ข้ อ มู ล ชี ว ภาพ (เช่ น ลายนิ้ ว มื อ ข้ อ มู ล การจำลองใบหน้ า ข้ อ มู ล การสแกนม่ า นตา) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการเข้าอาคารสถานที่และวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
• ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
2.1.5. การค้าปลีก
1) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อจัดการสื่อสารทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ
และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อย
ของบริษัท บุคคลภายนอก และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้
2) บริการวิเคราะห์ : เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการภายใน
กลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท หรือการให้บริการดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านตามที่ ป รากฏใน
เอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ในกรณีที่ บริษัทอาศัย ความยินยอมเป็น ฐานทางกฎหมาย ท่านมีสิท ธิในการถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยติดต่อ ไปยัง
ผู้ประสานงานของบริษัทตามที่ระบุด้านล่าง การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบธรรมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความอ่อนไหวจากการยินยอมของท่านก่อนการเพิกถอนแต่อย่างใด
2.2. วัตถุประสงค์ทบี่ ริษัทอาจอาศัยและใช้ฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทอาจอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งของบริษัทและ
บุคคลภายนอก (4) ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์
สาธารณะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจรัฐ
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2.2.1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ท่าน: เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อจัดทำ
รายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม การตรวจ
ยืนยันความถูกต้อง และการยกเลิก เพื่อนัดหมายเยี่ยมชมสำนักงานขาย เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ การเบิกจ่ายเงินสด
เงินค้างชำระ และหลักฐานการซื้อ เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน เพื่อบริหารการใช้บัตรเข้าสถานที่ เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงานต่างๆ และ
บริการของบริษัท เพื่อจัดเตรียมงาน สถานที่ และบริการอื่นๆ ให้แก่ท่าน
2.2.2. ห้างสรรพสินค้า
บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ท่าน: เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อจัดทำ
รายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม การตรวจ
ยืนยันความถูกต้องและการยกเลิก เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งราคา การเบิกจ่ายเงินสด เงินค้างชำระ และหลักฐานแสดง
การซื้อ เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน เพื่อดำเนินโครงการแลกของรางวัล และเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงานต่างๆ และบริการของบริษัท เพื่อ
จัดเตรียมงาน สถานที่ และบริการอื่นๆ ให้แก่ท่าน
2) การตลาดและการสื่อสาร เพื่อดำเนินการด้านการตลาด การสื่อสาร ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย
ประกาศ ข่าวสาร และข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัท
ย่อยของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามความต้องการที่ท่านแสดงไว้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
3) การจับสลากชิงรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/กิจกรรมส่ งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ การแข่งขัน การจับสลากชิงรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่แต่เพียงผู้เดียว และข้อเสนอ/
กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
2.2.3. โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space)
บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ท่าน: เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อจัดทำ
รายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม การตรวจ
ยืนยันความถูกต้อง และการยกเลิก เพื่อบริหารการใช้บัตรเข้าสถานที่ เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน และเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงานต่างๆ
และบริการของบริษัท เพื่อจัดเตรียมงาน สถานที่ และบริการอื่นๆ ให้แก่ท่าน
2.2.4. การค้าส่ง
บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ท่าน: เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อจัดทำ
รายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม การตรวจ
ยืนยันความถูกต้อง และการยกเลิก เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งราคา การเบิกจ่ายเงินสด และเงินค้างชำระ
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2.2.5. การค้าปลีก
บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ท่าน: เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อจัดทำ
รายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม การตรวจ
ยืนยันความถูกต้อง และการยกเลิก เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้ง หนี้ การเบิกจ่ายเงินสด และเงินค้างชำระ เพื่อดำเนินการ
สมัครสมาชิกของท่าน เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงานต่างๆ และบริการของเรา เพื่อจัดเตรียมงาน สถานที่ และ
บริการอื่นๆ ให้แก่ท่าน
3. บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกที่ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งบุคคลภายนอกนี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ ท่านสามารถ
ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่บุคคลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากท่านจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
3.1. ภาพรวมการจัดการข้อมูลของบริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ
ในฐานะที่ บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้า
และใช้ระบบบางส่วนร่วมกัน รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริษัทจึงอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มทีซีซีเอ หรืออนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความ
เป็นส่วนตัวนี้ และบริษัทอื่นในกลุ่มทีซีซีเอนีส้ ามารถใช้ความยินยอมที่ บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับมาได้ด้วย
รายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มทีซีซีเอ ได้แก่ (1) บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2) บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(3) บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (4) บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด (5) บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(6) บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด (7) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด และ (8) บริษัท เอเชียน แคปปิตอล จำกัด
3.2. ผู้ให้บริการของบริษัท
บริษัทอาจให้บริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของบริษัท หรือช่วยบริษัทในการส่งมอบสินค้าและบริการ
ให้แก่ท่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า และบริการของบริษัท ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทให้บริการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) บริ ษัทด้านการทำการตลาด บริษัทสื่อโฆษณา บริษัทออกแบบ บริษัทสร้างสรรค์ งาน
โฆษณา และบริษัทด้านการสื่อสาร (3) บริษัท ผู้จัดทำแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาดต่าง ๆ และบริษัทบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM) (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (5) ผู้ให้บริการการบริหารทรัพย์สิน (6) บริษัทตัวแทนขาย
(7) บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และจัดส่ง (8) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบชำระเงิน (9) บริษัทวิจัย (10) ผู้ให้บริการวิเคราะห์
(11) บริษัททำการสำรวจ (12) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการ
ด้านการดำเนินงานภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (16) ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่
ผู้ให้บริการของบริษัทเฉพาะข้อมูล ส่วนบุคคลที่จำเป็นในการให้บริการเท่านั้น และบริษัทจะแจ้งบุคคลดังกล่าวว่า ห้ามไม่ให้
นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการที่ร่วมงานกับ บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
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3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตรของบริษัทเพื่อนำเสนอและยกระดับสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
และคนที่มีโอกาสจะมาเป็นลูกค้า ตัวอย่างพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว เช่น สถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร บริษัทจัดการระบบการเข้าถึง
บริษัทโทรคมนาคม ผู้สนับสนุน พันธมิตรที่ใช้แบรนด์ร่วมกัน และบุคคลอื่นที่ บริษัททำการตลาดหรือส่งเสริมการขายร่วมด้วย
3.4. บุคคลที่กฎหมายกำหนด
ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับ บุคคลที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว รวมถึงหน่วยงานของรัฐ ศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่บริษัท
เห็นว่าจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก
ความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคล หรือเพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือจัดการการฉ้อโกง หรือประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย
3.5. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบไปด้วยทนายความ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้สอบบัญชี ซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการต่อสู้คดีหรือ
ฟ้องร้องคดี
3.6. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่
ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การซื้อขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การโอน
หรือจำหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บุคคลอื่นในฐานะผู้รับโอน
สิทธิของบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง บุคคลภายนอก หรือ เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล (Data Server) ในต่างประเทศ
ซึ่งประเทศดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในระดับเดียวกัน บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและ
มาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย และผู้ได้รับข้อมูล ส่วนบุคคลมีมาตรฐาน
การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ่ เ หมาะสมหรื อ มี ข ้ อ ยกเว้ น อื่ น ตามที ่ ก ฎหมายอนุ ญาต บริ ษ ั ท จะขอความยิ น ยอมจากท่าน
หากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือตามกฎระเบียบ ระยะเวลาที่ บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล ส่วนบุคคล ข้อมูลส่วน
บุคคลบางอย่างอาจเก็บรักษาไว้นานขึ้นตามทีก่ ฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น
6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้
1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านอาจใช้สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจกำหนดให้ท่านพิสูจน์ตัวตน
ก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ
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2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านอาจใช้สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดการเข้าใจ
ผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทีบ่ ริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง
3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจใช้สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือ
ใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูล ส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลรายอื่นในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งให้บริษัท (ข) หากบริษัททำการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาของบริษัทที่ทำกับท่าน
4) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่ า น
เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบขายตรง
5) สิทธิในการระงับการใช้: ท่านอาจใช้สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
6) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่เคยให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ตลอดเวลา
7) สิ ท ธิ ในการลบข้อ มูล ส่วนบุ คคล: ท่ า นมี สิท ธิข อให้ บริ ษัท ลบข้ อมูลส่ว นบุค คล หรื อ กระทำการให้ ไม่ สามารถระบุ
ตั ว ตนในข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้อง
ดำเนินการเช่นนั้น หากบริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อ
ก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย
8) สิทธิในการร้องเรียน: ท่านอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ มีอำนาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. รายละเอียดสำหรับติดต่อบริษัท
หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของบริษัทได้ที่
บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ติดต่อ

เจ้าหน้าอาวุโสฝ่ายการตลาด

ที่อยู่
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