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นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนให้บุคคลอื่น 
รวมทั้งการโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บุคลากร ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ หุ้นส่วน และบุคคลสำหรับ
ติดต่ออื่นๆ ("ท่าน") ของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (เช่น ผู้จัดหาสินค้า ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก)  
(ซึ่งจะเรียกว่า "พันธมิตรทางธุรกิจ") และจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทได้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน
หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านทำงานด้วย ที่ท่านกระทำการแทน หรือที่ท่านเป็นตัวแทน ทั้งในขณะนี้หรือในภายหน้า ตัวอย่างเช่น 
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท หรือประสานงานกับบริษัทเพื่อจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่
ลูกค้าของบริษัท หรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล หรือสามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับท่านตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ด้านล่าง ซึ่งในการ
เสนอสินค้าและบริการของบริษัทต่อท่านบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่น (เช่น ข้อมูลซึ่งสามารถหา
ได้โดยทั่วไปจากสาธารณะ) หรือผ่านบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อยของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น หน่วยงานราชการ หรือ
บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อที่ท่านมีต่อบริษัท 
บริการหรือสินค้าที่ท่านประสงค์จะได้รับจากบริษัท 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจจะเก็บรวบรวมมีดังนี ้

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าช่ือ ช่ือเต็ม เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ช่ือตำแหน่ง ตำแหน่ง สถานท่ีทำงาน 
ประวัติการทำงาน  ข้อมูลในบัตรที่ทางราชการออกให้ วันออกและวันหมดอายุของบัตร (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง) รายละเอียดของทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทำงาน หมายเลขทะเบียนรถ ภาพถ่าย 
ลายมือช่ือ หนังสือรับรองของบริษัท หมายเลขประจำตัวพนักงาน รายละเอียดการอนุญาต ช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 

2) รายละเอียดสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์  หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ อีเมล์ LINE ID WhatsApp 
ID WeChat ID บัญชเีฟซบุ๊ค บัญชีทวิตเตอร์ บัญชีแมสเซนเจอร์ คิวอาร์โค้ด 

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ เงินเดือน รายละเอียดของบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร สาขา 
ประเภทบัญชี) หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต งบการเงิน กำหนดชำระเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินอ่ืนๆ 

4) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น หมายเลขไอพี (Internet Protocol (IP) Address) หมายเลขประจำการ์ดเครือข่าย 
(MAC Address)  

5) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางธุรกิจ 
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทในรูปแบบของสัญญา แบบฟอร์มเอกสาร หรือการสำรวจต่างๆ 

6)  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ช่ือบิดามารดา 

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเฉพาะที่บริษัท             
ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามทีก่ฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 
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นอกจากนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล                     
ที่มีความอ่อนไหวของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา 
เชื ้อชาติ เผ่าพันธุ ์ ) ลัทธิความเชื ่อ ความเชื ่อทางปรัชญา ข้อมูลพันธุกรรม (เช่น ลำดับพันธุกรรมของบุคคล) ข้อมูลชีวภาพ                
(เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจำลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม  

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
กรุณาแจ้งเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีให้บุคคลดังกล่าวรับทราบ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลผู้นั้นในกรณีที่จำเป็นด้วย 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 วัตถุประสงค์ท่ีต้องให้ความยินยอม 

เมื ่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน                      
ไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ม ีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ):                       
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน 

• ศาสนา: เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมทางศาสนา 

• ข้อมูลพันธุกรรม (เช่น ลำดับพันธุกรรมของบุคคล) : เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตน และยืนยันตัวตน 

• ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า การสแกนม่านตา): เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตน และยืนยัน
ตัวตน และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย 

• ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

• ประวัติอาชญากรรม: เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย 

หากฐานทางกฎหมาย (Legal Basis) ที่ใช้ในการประมวลผลเป็นฐานความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ 
โดยติดต่อไปยัง pdpa@thestreet.co.th ทัง้นี้ การถอนความยินยอมจะไม่มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้ (ก่อนที่จะใช้สิทธิ
ถอนความยินยอมดังกล่าว) 

2.2 วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทอาจอาศัยและใช้ฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ที่มีกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์
ต่อไปนี้โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย (Legal Basis) เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา   
การปฏิบัติตามกฎหมาย การให้ความยินยอม หรือฐานอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี 

 1) วัตถุประสงคท์างธุรกิจ: เช่น เพื่อดำเนินการกับธุรกรรมที่พันธมิตรทางธุรกิจทำข้ึน และปฏิบัติภาระหน้าท่ี และ/หรือปฏบิตัิ
ตามคำขอของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า บริการ และโครงการของบริษัทหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ 
(เช่น เพื่อตอบข้อซักถาม หรือคำขอ) 

 2) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อตรวจสอบประวัติ 
และทำการคัดกรองท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ  เพื่อทำ
ใบเสนอราคาหรือยื่นประมูล เพื่อเข้าทำสัญญา ใบสั่งซื้อ หรือคำขอซื้อกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 



 
 

  หน้า 3 ของ 6 

 3) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์: เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อรักษาความถูกต้อง
ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเก็บรักษาสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิงสัญญา และหลักฐานการทำงานของพันธมิตรทางธุรกิจ     
ที่อาจระบุถึงท่าน เพื่อการวางแผน ปฏิบัติ และจัดการความสัมพันธ์ (ในทางสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น เพื่อทำธุรกรรม 
และทำตามคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การดำเนินการจ่ายเงิน ออกใบเรียกเก็บเงิน การจัดการส่งสินค้าและการส่งมอบต่างๆ) เพื่อจัดการ
กับคำขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน เพื่อทำการอัพเดท บริการสนับสนุน และเพื่อทำการเก็บบันทึกและติดตาม 

 4) เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ: เช่น เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินค่า สำรวจ และประเมินผล รายงาน
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท และผลการทำงานของท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

 5) เพ่ือลงทะเบียน และยืนยันตัวตน: เช่น เพื่อลงทะเบียน พิสูจน์ตัวตน ระบุ และยืนยันตัวท่าน หรือตัวตนของท่าน 

 6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสนับสนุน: เช่น เพื่อดูแลการปฏิบัติการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
การบริหารจัดการระบบสื่อสาร การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เพื่อกำกับดูแลบริหารจัดการธุรกิจภายในเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งการจัดการความเสีย่ง 
และการป้องกันการทุจริต 

 7) การจัดการข้อพิพาท: เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท การบังคับตามสัญญาของบริษัท การก่อตั้ง การใช้สิทธิเรียกร้องหรือ
การต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

 8) การสอบสวน การร้องเรียน และ/หรือการป้องกันอาชญากรรม หรือการทุจริต 

 9) การปฏิบัติตาม: เช่น นโยบายภายใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 10) เพ่ือหารือและติดต่อ: เช่น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ศาล หรือตุลาการ 

 11) เพ่ือชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ 

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา
ระหว่างบริษัทกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลตามทีข่อ บริษัทอาจไม่สามารถทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นได้ 

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
หรือตามกฎหมายกำหนดให้ทำได้เท่านั้น  

3. บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร 

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกที่ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งบุคคลภายนอกนี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ ท่านสามารถ
ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่บุคคลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากท่านจะอยูภ่ายใตก้ารบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย 

3.1 ภาพรวมการจัดการข้อมูลของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านระหว่าง บริษัท ทีซีซ ีแอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ (www.tccassets.com) บริษัทกลุ่ม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(www.frasersproperty.co.th)  บร ิษ ัทกล ุ ่ มว ัน  แบงค ็อก (www.onebangkok.com) และ/หร ือน ิต ิบ ุคคลอ ื ่นใดที ่ ได ้ลงนาม 
ในข้อผูกพันภายในเครือกิจการว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Binding Corporate Rules : BCR) หรือสัญญาภายในเครือกิจการ 
หรือเครือธุรกิจเดียวกันร่วมกับบริษัท เพื ่อวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ โดยอาศัยความยินยอมที ่   
บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับมาจากท่าน   
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3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท 

บริษัทอาจให้บริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้ให้บริการรายอื่นทำการให้บริการแทนบริษัทหรือช่วยดำเนินธุรกิจกับท่าน แทนบริษัท บริษัทจึงอาจ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ตัวแทนหรือบริษัทที่ทำการตลาด 
บริษัทสื่อโฆษณา บริษัทออกแบบ บริษัทสร้างสรรค์งานโฆษณา และบริษัทด้านการสื่อสาร (3) ตัวแทนหรือบริษัทที่ทำแคมเปญ 
จัดงานอีเวนต์ จัดการด้านการตลาด และบริษัทบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ ์(CRM) (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการระบบคลาวด์ 
(5) ผู้ให้บริการการจัดการทรัพย์สิน (6) บริษัทตัวแทนขาย (7) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และจัดส่ง (8) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและ
ระบบชำระเงิน (9) ตัวแทนหรือบริษัทที่ทำการวิจัย (10) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ (11) บริษัทที่ทำการสำรวจ (12) ศูนย์บริการข้อมูล
ลูกค้า (Call Center) (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
(15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (16) ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล 

ในการบริหารจัดการงานของบริษัทนั้น ผู้ให้บริการอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการของผู้ให้บริการรายนั้นเท่านั้น และบริษัทจะแจ้ง
แก่บุคคลดังกล่าวว่าไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการายนั้นๆ เก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ให้ปลอดภัย 

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการ ท้ังนี้ พันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตกลงจะปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น 
สถาบันการเงินท่ีเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทจัดการระบบ บริษัทโทรคมนาคม ผู้สนับสนุน พันธมิตรที่ใช้ช่ือสินค้า/บริการร่วมกัน และ
บุคคลอื่นที่บริษัททำการตลาดหรือส่งเสริมการขายร่วมด้วย 

3.4  บุคคลที่กฎหมายกำหนด 

ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผย หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งบุคคล
ที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว รวมถึงหน่วยงานของรัฐ ศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นใด
ทีบ่ริษัทเห็นว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก 
ความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคลใด หรือเพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือจัดการกับการทุจริต หรือด้านความมั่นคง ปลอดภัย 

3.5 ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ
ให้บริการดำเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี (2) ผู้สอบบัญชทีีใ่ห้บริการงานด้านบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีแก่บริษัท 

3.6 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี 

ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การซื้อขาย การทำกิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ 
การโอนหรือจำหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บุคคลอื่นในฐานะ
ผู้รับโอนสิทธิจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก บริษัทแม่ บริษัทร่วม/บริษัทย่อยของบริษัท หรือ เซิร์ฟเวอร์
ข้อมูล (Data Server) ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกัน 
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บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย
และผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือมีข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 
บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งรวมถึงการขอเอกสาร
ต้นฉบับของท่านก่อนที่บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น เอกสารประจำตัว และ/หรือหลักฐานที่อยู่ ท่านจะต้อง รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้แกบ่ริษัท และแจ้งใหบ้ริษัททราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่วนใดมีการแก้ไขปรับปรุง 

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือตามกฎระเบียบ ระยะเวลาที่บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบคุคล
บางอย่างอาจเก็บไว้นานขึ้นตามกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นน้ัน 

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้ 

1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านอาจใช้สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
เกี่ยวกับตัวท่าน  ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจกำหนดให้ท่านพิสูจน์ตัวตนก่อนจะให้
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ 

2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านอาจใช้สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดการเข้าใจผิด 
หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง  

3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจใช้สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน
ได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น  
ในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งให้บริษัท (ข) หากบริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอม 
ของท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาของบริษัทท่ีทำกับท่าน 

4) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น 
คัดค้านการทำการตลาดแบบขายตรง 

5) สิทธิในการระงับการใช้: ท่านอาจใช้สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

6) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่เคยให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ตลอดเวลา 

7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระทำการให้ไม่สามารถระบุตัวตน    
ในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าท่ีต้องดำเนินการเช่นนั้น
หากบริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้ง หรือใช้สิทธิเรียกร้อง 
หรือยกข้ึนต่อสู้การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย 

8) สิทธิในการร้องเรียน: ท่านอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั 
หรือเนื ่องด้วยเหตุผลอื่นใด เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย                     
ความเป็นส่วนตัวนี ้จะมีผลบังคับเมื ่อบริษัทได้ประกาศใน www.thestreetratchada.com หากการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงดังกล่าว                   
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามสมควร ตามวิธีการ                 
ที่เหมาะสมก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับ 

9. รายละเอียดสำหรับติดต่อบริษัท 

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ 

 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  

ผู้ติดต่อ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ 

ที่อยู่ 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

อีเมล์   pdpa@thestreet.co.th  

โทรศัพท ์ +66 2-643-7674, +66 2-643-7675 
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