
 

 

 

 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
 

โครงการ C-vitt รว่มกา้ว ตระหนักถงึความรบัผดิชอบในการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนตวัของท่าน ซึง่เป็นขอ้มลูทีท่่านไดก้รุณาใหไ้วแ้ก่บรษิทั
ดว้ยความสมคัรใจ โดยบรษิทัจะจดัเกบ็ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูทีท่่านไดใ้หไ้วต้ามนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคลนี้ เมื่อท่านสมคัรบญัชใีชง้าน หรอื
สมคัรเรยีน (ตวิ) ผ่านระบบเวบ็ c-vittruamkao.com ในช่องทางต่างๆ ท่านจะถอืว่าเป็น ผูใ้ชบ้รกิารของโครงการ ("ผูใ้ชบ้รกิาร") และในการ
ใหบ้รกิารแก่ท่าน โครงการฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร ดงันัน้ โครงการฯ จงึมจีุดประสงคป์ระกาศ
นโยบาย คุมครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี้ขึน้ เพื่อแจง้เกีย่วกบัสทิธแิละหน้าที ่รวมถงึเงื่อนไขต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการเกบ็ รวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีโ่ครงการฯ จะด าเนินการใหผู้ใ้ชบ้รกิารในฐานะผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบ 
 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ มผีลใชบ้งัคบักบัการใหบ้รกิารของโครงการฯ เท่านัน้ ไม่มผีลใชบ้งัคบักบัแอปพลเิคชัน่และบรกิารหรอื
เวบ็ไซต์อืน่ๆ ทีอ่าจมกีารเชื่อมต่อ ซึง่เป็นของบุคคลภายนอกที่โครงการฯ ไม่มอี านาจควบคุม และเป็นส่วนทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งท าความตกลง
และศกึษาเกีย่วกบันโยบายขอ้มลูสว่นบุคคล ส าหรบัการใชแ้อปพลเิคชัน่ บรกิาร หรอืเวบ็ไซต์ดงักล่าวแยกต่างหาก 
 
หากผูใ้ชบ้รกิารไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้หรอืฉบบัแกไ้ขอื่นๆ อาจมผีลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่สามารถเขา้ถงึ
บรกิารของโครงการฯ ได ้ในสว่นของบรกิารทีต่อ้งอาศยัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตน้โยบายฉบบันี้ ในการปฏบิตัติามหน้าที่
ใหบ้รกิารโดยโครงการฯ แก่ผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี้ การทีผู่ใ้ชบ้รกิารยงัคงใชบ้รกิารของบโครงการฯ อยู่ ผูใ้ชบ้รกิารดงักล่าวจะถอืว่ายอมรบั
นโยบายฉบบันี้เสมอ 
 
โครงการฯ อาจปรบัปรุงนโยบายฉบบันี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัแิละกฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และให้
สอดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารต่างๆ ของโครงการฯ ทัง้นี้ โครงการฯ จะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบถงึการเปลีย่นแปลงดว้ยการประกาศนโยบาย
ฉบบัปรบัปรุงใหม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ โดยนโยบายนัน้จะถอืว่ามผีลบงัคบัใช ้เมื่อโครงการฯ ไดป้ระกาศ 
 
ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลทีโ่ครงการฯ ประมวลผลในการใหบ้รกิารของโครงการฯ 
ในการใหบ้รกิารโครงการฯ จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล จากการทีผู่ใ้ชบ้รกิารด าเนินการผ่านระบบการใหบ้รกิาร 
ดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูทีบ่่งชีต้วัตนโดยตรง อาท ิชื่อ นามสกุล อายุ สญัชาต ิวนัเกดิ เลขประจ าตวัประชาชน 
2. ขอ้มลูการตดิต่อ อาท ิทีอ่ยู่ สถานทีต่ดิต่อ เบอรโ์ทร อเีมล 
3. ขอ้มลูการช าระเงนิ อาท ิรายละเอยีดการช าระเงนิ บตัรเครดติ และบญัชธีนาคาร 
4. ขอ้มลูการใชบ้รกิาร อาท ิชื่อบญัชผีูใ้ช ้รหสัผ่าน ประวตักิารท าธุรกรรมต่างๆทีผู่ใ้ชบ้รกิารด าเนินการ  
5. ขอ้มลูทางเทคนิคในการระบุตวัตน อาท ิหมายเลขระบุต าแหน่งคอมพวิเตอร ์(IP Address) ขอ้มลูการใชง้าน การตัง้ค่า

และการเชื่อมตอ่บราวเซอรข์องอุปกรณ์ทีผู่ใ้ชบ้รกิารใชใ้นการใชบ้รกิารของบรษิทั 
 
วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลู 

1. โครงการฯ มคีวามจ าเป็นจดัเกบ็ รวบรวม ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อการใหบ้รกิารทีก่ าหนดและระบุไว้
ส าหรบั.   แต่ละเงื่อนไขการใหบ้รกิารของโครงการฯ อนัรวมถงึ เพื่อการยนืยนัตวัตนและตดิตามในการท าธุรกรรมต่างๆ 
ของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่การตรวจสอบเงื่อนไขการช าระเงนิ ค่าบรกิาร เพื่อใชใ้นการตดิต่อสื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ 

2. โครงการฯ มคีวามจ าเป็นจดัเกบ็และใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่การวเิคราะหค์วามสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
เพื่อใหส้ามารถเสนอสทิธปิระโยชน์หรอืบรกิาร ตามความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากขึน้ หรอื เพื่อการสรา้งความสมัพนัธ์
ทีด่ขี ึน้ระหว่างโครงการฯ และผูใ้ชบ้รกิาร 

3. โครงการฯ มคีวามจ าเป็นจดัเกบ็และใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่วตัถุประสงคใ์นการใหบ้รกิารสนับสนุนอืน่ๆ 
เช่น การตดิตอ่สอบถาม ขอ้มลูตชิมแสดงความคดิเหน็หลงัการบรกิาร หรอื การส่งค ารอ้งต่างๆ 

4. โครงการฯ มคีวามจ าเป็นจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใชข้องรฐั 
เช่น การจดัท าเอกสารภาษ ีหกั ณ ที่จ่าย หรอืการด าเนินการอื่นๆทีก่ฎหมายก าหนด 

ทัง้นี้ โครงการฯ จะเกบ็และรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารไวต้ลอดระยะเวลา ตราบเท่าทีผู่ใ้ชบ้รกิารยงัคงเป็นผูใ้ชบ้รกิารของ
โครงการฯ อยู่ และโครงการฯ สงวนสทิธเิกบ็ขอ้มลูไวอ้กีเป็นระยะเวลา 3 ปีหลงัจากผูใ้ชบ้รกิารยกเลกิการใชบ้รกิาร เพื่อประโยชน์ในการ



 

 

 

 

ปกป้องและต่อสูส้ทิธติ่างๆของโครงการฯ เวน้แต่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหโ้ครงการฯ มหีน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลาอืน่ 
โครงการฯ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นระยะเวลาทีย่าวนานกว่า 3 ปี 
 
การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 
เพื่อการใหบ้รกิารตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้โครงการฯ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารในกรณีดงันี้ 

1. โครงการฯ อาจมคีวามจ าเป็นเปิดเผยใหแ้ก่บรษิทัในเครอืของโครงการฯ รวมถงึ ผูใ้หบ้รกิารภายนอกของโครงการฯ ที่
ไดร้บัการว่าจา้งจากโครงการฯ ใหช้่วยเหลอืสนับสนุนการใหบ้รกิารของโครงการฯ เช่น ทีป่รกึษา ผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร ผูร้บั
จา้งใหบ้รกิารท าเวบ็ไซต์ ผูร้บัจา้งขนส่ง รวมถงึ ผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีใ่หบ้รกิารประเมนิการบรกิารของโครงการฯ เช่น 
เวบ็ไซต์โครงการฯ ระบบลงทะเบยีนและสมคัรสมาชกิ Tony Ventures, ระบบจดัการส่งสนิคา้ Siam Outlet, Google 
Analytics, Facebook ทัง้นี้ โครงการฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ 

2. โครงการฯ อาจเปิดเผยดว้ยการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวใ้นระบบระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชบ้รกิาร ไดแ้ก่ 
Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform, เวบ็ไซต์ ระบบลงทะเบยีนและสมคัรสมาชกิ Tony 
Ventures, ระบบจดัการส่งสนิคา้ Siam Outlet 

3. โครงการฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและตอ่สูส้ทิธขิองโครงการฯ หรอืเพือ่การ
ป้องกนัและตรวจสอบลกัษณะการกระท าผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของโครงการฯ โดยผูใ้ชบ้รกิารในลกัษณะต่างๆ 
โดยโครงการฯ จะด าเนินการดงักล่าวเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ 

4. ในกรณีทีโ่ครงการฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายหรอือยู่ภายใตบ้งัคบัค าพพิากษา หรอืค าสัง่ของหน่วยงานราชการ โครงการฯ 
อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานดงักล่าว เพื่อเป็นการปฏบิตัติามหน้าทีท่ีม่ตีามกฎหมาย 

 
Cookies ทีโ่ครงการฯ ใชใ้นการใหบ้รกิาร 
Cookies คอื text files ทีอ่ยู่ในคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชบ้รกิาร ใชเ้พื่อจดัเกบ็รายละเอยีดขอ้มลู log การใชง้านอนิเตอรเ์น็ต หรอืพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี้ เพื่อรบัประกนัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของโครงการฯ แก่ผูใ้ชบ้รกิาร โครงการฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งใช้
คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงคต์่างกนัไป ดงัทีร่ะบุต่อไปนี้ 

1. Functionality Cookies: ใชใ้นการจดจ าสิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารเลอืกหรอืตัง้ค่าบนแพลตฟอรม์ เช่น ชื่อบญัชผีูใ้ช ้ภาษา ฟ้อนต์ 
และรปูแบบแพลตฟอรม์ เพื่อการน าเสนอขอ้มลูทีต่รงความตอ้งการเฉพาะบุคคลใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากขึน้ตามการตัง้ค่า
ต่างทีเ่ลอืกไว ้

2. Advertising Cookies: ใชใ้นการจดจ าสิง่ทีท่่านเคยเยีย่มชมและรวมถงึ ลกัษณะการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่น าเสนอ
สนิคา้หรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งและตรงกบัความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร และใชเ้พื่อการประเมนิประสทิธผิลของการใชฟั้งก์ชัน่
ต่างๆของระบบ 

3. Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภททีม่คีวามจ าเป็นอย่างมากต่อการท างานเพื่อการใหบ้รกิารของโครงการฯ 
เพื่อมคีวามจ าเป็นเพื่อใหก้ารใชบ้รกิารโดยผูใ้ชง้านสามารถท าไดอ้ย่างทัว่ถงึและปลอดภยั 

แมว้่าการใชคุ้กกี้จะมปีระโยชน์ในการเสรมิประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และการท างานใหบ้รกิารของโครงการฯ แต่หากผูใ้ชบ้รกิาร
ตอ้งการ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถลบการตัง้ค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได ้แต่อย่างไรกต็าม ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งรบัทราบว่า การด าเนินการ
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการท างานใหบ้รกิารของโครงการฯ ไดใ้นบางส่วน ตามจุดประสงคก์ารท างานของคุกกี้ทีร่ะบุไว ้
 
ค ารบัประกนัการด าเนินมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในขอ้มลูทีเ่หมาะสม 
โครงการฯ รบัประกนัจดัใหม้มีาตรการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึ การใช ้การเปลีย่นแปลง การแกไ้ข 
หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ นอกจากนี้ โครงการฯ ไดก้ าหนดแนวปฏบิตัภิายในเพื่อก าหนดสทิธิ
ในการเขา้ถงึหรอืการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เพือ่รกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลู ทัง้นี้ โครงการฯ จะ
จดัใหม้กีารทบทวนมาตรการดงักล่าวเป็นระยะเพือ่ความเหมาะสมตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
สทิธขิองเจา้ของขอ้มลู 
โครงการฯ รบัทราบและเคารพสทิธติามกฎหมายของผูใ้ชบ้รกิาร ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ไดแ้ก่ สทิธ ิ
ดงันี้ 

1. สทิธขิอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถงึสทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 



 

 

 

 

2. สทิธขิอรบัขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีทีโ่ครงการฯ ท าใหข้อ้มลูนัน้อยู่ในรปูแบบทีส่ามารถอ่านหรอืใชง้านโดยทัว่ไป ดว้ย
เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีท่ างานไดโ้ดยอตัโนมตั ิรวมถงึ สทิธขิอใหส้่งหรอืโอนขอ้มลูรปูแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลู
ส่วนบุคคลอื่น 

3. สทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 
4. สทิธขิอใหล้บ หรอืท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลได ้เมื่อขอ้มลูนัน้หมดความ

จ าเป็นหรอืเมื่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลถอนความยนิยอม 
5. สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลได ้ในกรณีเมื่อเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีต่อ้งลบ หรอืเมื่อขอ้มลูดงักล่าวหมด

ความจ าเป็น 
6. สทิธถิอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูทีผู่ใ้ชบ้รกิารเคยใหไ้ว ้

ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิตอ่มายงัโครงการฯ เพื่อขอใชส้ทิธขิา้งตน้ได ้ตามรายละเอยีดการตดิต่อที่โครงการฯ ไดก้ าหนดไว ้โดยไม่ตอ้ง
เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ และโครงการฯ จะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาการขอใชส้ทิธใิหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่ราไดร้บั
ค ารอ้งขอดงักล่าว  


