นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงการ C-vitt ร่วมก้าว ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึง่ เป็ นข้อมูลทีท่ ่านได้กรุณาให้ไว้แก่บริษทั
ด้วยความสมัครใจ โดยบริษทั จะจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลทีท่ ่านได้ให้ไว้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งาน หรือ
สมัครเรียน (ติว) ผ่านระบบเว็บ c-vittruamkao.com ในช่องทางต่างๆ ท่านจะถือว่าเป็ น ผูใ้ ช้บริการของโครงการ ("ผูใ้ ช้บริการ") และในการ
ให้บริการแก่ท่าน โครงการฯ มีความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ ดังนัน้ โครงการฯ จึงมีจุดประสงค์ประกาศ
นโยบาย คุมครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขน้ึ เพื่อแจ้งเกีย่ วกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีโ่ ครงการฯ จะดาเนินการให้ผใู้ ช้บริการในฐานะผูใ้ ช้บริการรับทราบ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกับการให้บริการของโครงการฯ เท่านัน้ ไม่มผี ลใช้บงั คับกับแอปพลิเคชันและบริ
่
การหรือ
เว็บไซต์อน่ื ๆ ทีอ่ าจมีการเชื่อมต่อ ซึง่ เป็ นของบุคคลภายนอกที่โครงการฯ ไม่มอี านาจควบคุม และเป็ นส่วนทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องทาความตกลง
และศึกษาเกีย่ วกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับการใช้แอปพลิเคชัน่ บริการ หรือเว็บไซต์ดงั กล่าวแยกต่างหาก
หากผูใ้ ช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ อาจมีผลให้ผใู้ ช้บริการไม่สามารถเข้าถึง
บริการของโครงการฯ ได้ ในส่วนของบริการทีต่ อ้ งอาศัยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ ในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ให้บริการโดยโครงการฯ แก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ นี้ การทีผ่ ใู้ ช้บริการยังคงใช้บริการของบโครงการฯ อยู่ ผูใ้ ช้บริการดังกล่าวจะถือว่ายอมรับ
นโยบายฉบับนี้เสมอ
โครงการฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั แิ ละกฎหมายข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และให้
สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของโครงการฯ ทัง้ นี้ โครงการฯ จะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบถึงการเปลีย่ นแปลงด้วยการประกาศนโยบาย
ฉบับปรับปรุงใหม่ให้ผใู้ ช้บริการทราบ โดยนโยบายนัน้ จะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อโครงการฯ ได้ประกาศ
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลทีโ่ ครงการฯ ประมวลผลในการให้บริการของโครงการฯ
ในการให้บริการโครงการฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการทีผ่ ใู้ ช้บริการดาเนินการผ่านระบบการให้บริการ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทีบ่ ่งชีต้ วั ตนโดยตรง อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ วันเกิด เลขประจาตัวประชาชน
2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ทีอ่ ยู่ สถานทีต่ ดิ ต่อ เบอร์โทร อีเมล
3. ข้อมูลการชาระเงิน อาทิ รายละเอียดการชาระเงิน บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร
4. ข้อมูลการใช้บริการ อาทิ ชื่อบัญชีผใู้ ช้ รหัสผ่าน ประวัตกิ ารทาธุรกรรมต่างๆทีผ่ ใู้ ช้บริการดาเนินการ
5. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตวั ตน อาทิ หมายเลขระบุตาแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งาน การตัง้ ค่า
และการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ทผ่ี ใู้ ช้บริการใช้ในการใช้บริการของบริษทั
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
1. โครงการฯ มีความจาเป็ นจัดเก็บ รวบรวม ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ เพื่อการให้บริการทีก่ าหนดและระบุไว้
สาหรับ. แต่ละเงื่อนไขการให้บริการของโครงการฯ อันรวมถึง เพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทาธุรกรรมต่างๆ
ของผูใ้ ช้บริการ เพือ่ การตรวจสอบเงื่อนไขการชาระเงิน ค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผูใ้ ช้บริการ เป็ นต้น
2. โครงการฯ มีความจาเป็ นจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ เพือ่ การวิเคราะห์ความสนใจของผูใ้ ช้บริการ
เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผูใ้ ช้บริการได้มากขึน้ หรือ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ ขี น้ึ ระหว่างโครงการฯ และผูใ้ ช้บริการ
3. โครงการฯ มีความจาเป็ นจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอืน่ ๆ
เช่น การติดต่อสอบถาม ข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคาร้องต่างๆ
4. โครงการฯ มีความจาเป็ นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ เพื่อปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ของรัฐ
เช่น การจัดทาเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดาเนินการอื่นๆทีก่ ฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้ โครงการฯ จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าทีผ่ ใู้ ช้บริการยังคงเป็ นผูใ้ ช้บริการของ
โครงการฯ อยู่ และโครงการฯ สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อกี เป็ นระยะเวลา 3 ปี หลังจากผูใ้ ช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการ

ปกป้ องและต่อสูส้ ทิ ธิต่างๆของโครงการฯ เว้นแต่กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้โครงการฯ มีหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นระยะเวลาอืน่
โครงการฯ อาจมีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็ นระยะเวลาทีย่ าวนานกว่า 3 ปี
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการให้บริการตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ โครงการฯ อาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการในกรณีดงั นี้
1. โครงการฯ อาจมีความจาเป็ นเปิ ดเผยให้แก่บริษทั ในเครือของโครงการฯ รวมถึง ผูใ้ ห้บริการภายนอกของโครงการฯ ที่
ได้รบั การว่าจ้างจากโครงการฯ ให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการของโครงการฯ เช่น ทีป่ รึกษา ผูร้ บั จ้างให้บริการ ผูร้ บั
จ้างให้บริการทาเว็บไซต์ ผูร้ บั จ้างขนส่ง รวมถึง ผูใ้ ห้บริการภายนอกทีใ่ ห้บริการประเมินการบริการของโครงการฯ เช่น
เว็บไซต์โครงการฯ ระบบลงทะเบียนและสมัครสมาชิก Tony Ventures, ระบบจัดการส่งสินค้า Siam Outlet, Google
Analytics, Facebook ทัง้ นี้ โครงการฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้
2. โครงการฯ อาจเปิ ดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้บริการ ได้แก่
Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform, เว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนและสมัครสมาชิก Tony
Ventures, ระบบจัดการส่งสินค้า Siam Outlet
3. โครงการฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความจาเป็ น เพื่อประโยชน์ในการปกป้ องและต่อสูส้ ทิ ธิของโครงการฯ หรือเพือ่ การ
ป้ องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทาผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้บริการของโครงการฯ โดยผูใ้ ช้บริการในลักษณะต่างๆ
โดยโครงการฯ จะดาเนินการดังกล่าวเท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้
4. ในกรณีทโ่ี ครงการฯ มีหน้าทีต่ ามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้บงั คับคาพิพากษา หรือคาสังของหน่
่
วยงานราชการ โครงการฯ
อาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ม่ี ตี ามกฎหมาย
Cookies ทีโ่ ครงการฯ ใช้ในการให้บริการ
Cookies คือ text files ทีอ่ ยู่ในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการ
ใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ ทัง้ นี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการให้บริการของโครงการฯ แก่ผใู้ ช้บริการ โครงการฯ มีความจาเป็ นต้องใช้
คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป ดังทีร่ ะบุต่อไปนี้
1. Functionality Cookies: ใช้ในการจดจาสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการเลือกหรือตัง้ ค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผใู้ ช้ ภาษา ฟ้ อนต์
และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนาเสนอข้อมูลทีต่ รงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผใู้ ช้บริการได้มากขึน้ ตามการตัง้ ค่า
ต่างทีเ่ ลือกไว้
2. Advertising Cookies: ใช้ในการจดจาสิง่ ทีท่ ่านเคยเยีย่ มชมและรวมถึง ลักษณะการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ เพือ่ นาเสนอ
สินค้าหรือบริการทีเ่ กีย่ วข้องและตรงกับความสนใจของผูใ้ ช้บริการ และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชนั ่
ต่างๆของระบบ
3. Strictly Necessary Cookies เป็ นคุกกี้ประเภททีม่ คี วามจาเป็ นอย่างมากต่อการทางานเพื่อการให้บริการของโครงการฯ
เพื่อมีความจาเป็ นเพื่อให้การใช้บริการโดยผูใ้ ช้งานสามารถทาได้อย่างทัวถึ
่ งและปลอดภัย
แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทางานให้บริการของโครงการฯ แต่หากผูใ้ ช้บริการ
ต้องการ ผูใ้ ช้บริการสามารถลบการตัง้ ค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้บริการต้องรับทราบว่า การดาเนินการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานให้บริการของโครงการฯ ได้ในบางส่วน ตามจุดประสงค์การทางานของคุกกี้ทร่ี ะบุไว้
คารับประกันการดาเนินมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยในข้อมูลทีเ่ หมาะสม
โครงการฯ รับประกันจัดให้มมี าตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลีย่ นแปลง การแก้ไข
หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ โครงการฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ภิ ายในเพื่อกาหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงหรือการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่ รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทัง้ นี้ โครงการฯ จะ
จัดให้มกี ารทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็ นระยะเพือ่ ความเหมาะสมตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
โครงการฯ รับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผูใ้ ช้บริการ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผูใ้ ช้บริการ ซึง่ ได้แก่ สิทธิ
ดังนี้
1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปัจจุบนั และถูกต้อง

2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทโ่ี ครงการฯ ทาให้ขอ้ มูลนัน้ อยู่ในรูปแบบทีส่ ามารถอ่านหรือใช้งานโดยทัวไป
่ ด้วย
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทท่ี างานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบ หรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ เมื่อข้อมูลนัน้ หมดความ
จาเป็ นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ อ้ งลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมด
ความจาเป็ น
6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้บริการเคยให้ไว้
ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อมายังโครงการฯ เพื่อขอใช้สทิ ธิขา้ งต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่โครงการฯ ได้กาหนดไว้ โดยไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และโครงการฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สทิ ธิให้ผใู้ ช้บริการทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ ราได้รบั
คาร้องขอดังกล่าว

