ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
สําหรั บบุคคลที9อาจเป็ นผู้เช่ าและผู้เช่ าปั จจุบนั
1.

วัตถุประสงค์ และขอบเขต

บริ ษัท หมื,นแสนพร็ อพเพอร์ ตี 7 จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ยึดมัน, ในการปฏิบตั ิหน้ าที,ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”) โดยประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 7จะช่วยให้ ท่านเข้ าใจ
แนวปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที,นิยามไว้ ด้านล่างนี 7) รวมทังอธิ
7 บายเหตุผลและ
วิธีการของบริ ษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย โอนไปยังต่างประเทศ และ/หรื อ ดําเนินการด้ วยวิธีอื,นใด (รวมเรี ยกว่า
“ประมวลผล”) ซึง, ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอธิบายสิทธิที,ทา่ นมีเกี,ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการ
ปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 7ใช้ บงั คับกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที,อาจเป็ นผู้เช่าและผู้เช่า
ปั จจุบนั โดยบรรดาบุคคลที,เกี,ยวข้ องทุกฝ่ ายควรอ่านและทําความเข้ าใจ รวมถึงทบทวนประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 7
อย่างสมํ,าเสมอเพื,อที,จะได้ มีความเข้ าใจเกี,ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถ่องแท้
ในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 7 “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลใด ๆ เกี,ยวกับบุคคลธรรมดาที,ยงั มีชีวิต
อยู่ ซึ, ง สามารถทํ า ให้ ระบุ ตัว บุ ค คลนั น7 ได้ ด้ วยข้ อมูล นั น7 เอง หรื อ เมื, อ นํ า ข้ อมูล นั น7 ไปรวมกั บ ข้ อมูล อื, น ก็ ต าม และ
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีBอ่อนไหว” หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี,ยวกับเชื 7อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ
ความเชื,อในลัทธิศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้ อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้ อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้ อมูลพันธุกรรม และข้ อมูลชีวภาพของบุคคล
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 7ใช้ บงั คับกับบุคคลที,อาจเป็ นผู้เช่าและผู้เช่าปั จจุบนั (รวมถึง บุคคลธรรมดาที,อยู่
ภายใต้ นิตบิ คุ คล) ซึง, ในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 7จะเรี ยกโดยรวมว่า "ท่ าน"
หากท่านมีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะประการใดเกี,ยวกับแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน หรื อหากท่านต้ องการใช้ สิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริ ษัทฯ ผ่าน
ช่องทางต่อไปนี 7
บริษัท เค.อี.รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
888 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงคลองจัBน เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
เบอร์ โทรศัพท์ ของบริษัทฯผู้จดั การกองทรั สต์ 02-101-5888
Website: https://www.allyreit.com
เจ้ าหน้ าทีBค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (DPO)
E-Mail: dpo@kegroup.co.th
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2.

บุคคลทีBมีสทิ ธิในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

เนื,องจากบริ ษัทฯ มีบทบาทและหน้ าที,ในการกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทฯ จึงทําหน้ าที,เป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีBบริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริ ษัทฯ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที,อาจเป็ นผู้เช่าและผู้เช่าปั จจุบนั ซึ,งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ประเภทข้ อมูลดังต่อไปนี 7

4.

ก)

ข้ อ มูล ที, ส ามารถระบุตัว ตนได้ เช่น ชื, อ นามสกุล เลขบัต รประจํ า ตัว ประชาชน สํา เนาบัต รประจํ า ตัว
ประชาชน

ข)

ข้ อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล ที,อยู่ LINE ID

ก)

ข้ อมูลอื,น ๆ เช่น จํานวนเงินที,ค้างชําระ

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร

โดยทั,วไปแล้ ว บริ ษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที,อาจเป็ นผู้เช่าและผู้เช่าปั จจุบันโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลโดยอ้ อมจากบุคคลที,สามหรื อจากสาธารณะ เช่น
จากการสืบค้ นด้ วยตนเองในอินเทอร์ เน็ต
5.

บริษัทฯ นําข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปใช้ อย่ างไร

บริ ษัทฯ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที,อาจเป็ นผู้เช่าและผู้เช่าปั จจุบนั เพื,อดําเนินการต่าง ๆ ตามขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ในดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึง, รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ก)

การติดต่อ

ข)

การเข้ าทําสัญญา

ค)

การออกใบแจ้ งหนี 7

ง)

การติดตามทวงหนี 7

จ)

การเสนอขายโปรโมชัน,

ฉ)

การปฏิบตั ิตามกฎหมายในกรณีที,มีการเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื 7อที,ได้ รับรางวัลจากการร่ วมกิจกรรม
ส่งเสริ มการขาย

ช)

การควบคุมกระบวนการทํางานที,เกี,ยวข้ องจากการขาย

บริ ษัทฯ อาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี 7ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน อนึง, ฐานทางกฎหมายที,
ระบุด้านล่างนี 7 มิได้ ใช้ กบั การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านทังหมด
7
โดยการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลอาจอาศัย
ฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึง, หรื อหลายฐานรวมกันก็ได้
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1)

ฐานสัญญา

บริ ษัทฯ มีหน้ าที,ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื,อปฏิบตั ิหน้ าที,ตามสัญญาการซื 7อขาย
โครงการ โดยข้ อมูลส่วนบุคคลที,ต้องใช้ ในการประมวลผลตามฐานนี 7 เป็ นข้ อมูลส่วนใหญ่ซงึ, ปรากฏในข้ อ 3. ในกรณีที,ท่าน
ไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริ ษัทฯ เพื,อวัตถุประสงค์ที,กําหนดไว้ บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถติดต่อหรื อเข้ าทําสัญญากับท่าน
ได้
2)

ฐานประโยชน์ อันชอบธรรม

เฉพาะในบางกรณี บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื,อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษัท
ฯ หรื อของบุคคลที,สาม ทังนี
7 7 ประโยชน์อนั ชอบธรรมดังกล่าวจะต้ องไม่มีความสําคัญเหนือไปกว่าประโยชน์และสิทธิและ
เสรี ภาพขันพื
7 7นฐานของท่าน
6.

บริษัทฯ เปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ กับบุคคลใดบ้ าง

บริ ษัทฯ อาจจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บคุ คลภายนอกเพื,อประมวลข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่าน โดยบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี 7

7.

ก)

บริ ษัทในเครื อที,เกี,ยวข้ อง

ข)

ผู้ให้ บริ การคลาวด์

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ

เพื,อวัตถุประสงค์ที,ระบุไว้ ในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 7 บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ แก่บคุ คลภายนอกหรื อเซิร์ฟเวอร์ ที,อยู่ในต่างประเทศซึง, อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับ
ประเทศไทยหรื อไม่ก็ได้ นอกจากนี 7 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินมาตรการเพื,อให้ มนั, ใจว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปอย่าง
ปลอดภัยและผู้รับข้ อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ มาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที,เหมาะสม และการโอนข้ อมูลส่วน
บุคคลนันเป็
7 นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
8.

มาตรการรั กษาความปลอดภัยเพืBอการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีมาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริ หารจัดการเพื,อป้องกันการสูญหายของข้ อมูลส่วน
บุคคล การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที,ผิด รวมทังการเข้
7
าถึง การเปิ ดเผย และการเปลี,ยนแปลงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยไม่ได้ รับอนุญาต และบุคคลภายนอกจะต้ องดําเนินการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยของบริ ษัทฯ ด้ วยเช่นกัน
9.

ระยะเวลาทีBบริษัทฯ เก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

บริ ษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตราบเท่าที,จําเป็ นตามสมควรเพื,อให้ เป็ นไปตามขอบเขตและ
บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ที, ร ะบุไ ว้ ใ นประกาศความเป็ น ส่ว นตัว ฉบับ นี 7 และเพื, อ ก่ อ ตัง7 ใช้ หรื อ ยกขึน7 ต่อ สู้สิท ธิ เ รี ย กร้ องตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจจําเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นานกว่านัน7 ในกรณีที,มีกฎหมายที,
ใช้ บงั คับใดกําหนด
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10.

สิทธิในข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายที,ใช้ บงั คับและข้ อยกเว้ นของกฎหมายดังกล่าว สิทธิ ในข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านมี
ดังต่อไปนี 7
ก)

สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิขอรับสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านทังหมดที
7
,
บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ในการประมวลผล

ข)

สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล – ในกรณีที,บริ ษัทฯ มีแพลตฟอร์ มที,อนุญาตให้ ท่านสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยวิธีการอัตโนมัติ
1)

ท่านอาจมีสทิ ธิร้องขอให้ บริ ษัทฯ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื,นโดยวิธีการอัตโนมัติ

2)

ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้ บริ ษัทฯ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื,นโดยตรง ยกเว้ นใน
กรณีที,มีข้อจํากัดด้ านเทคโนโลยี

ค)

สิ ท ธิ ใ นการคั ด ค้ านการประมวลผลข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล – ท่ า นอาจมี สิ ท ธิ คัด ค้ า นกิ จ กรรมการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

ง)

สิทธิขอให้ ลบข้ อมูลส่ วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิ ร้องขอให้ บริ ษัทฯ ลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที,
บริ ษัทฯ ทําการประมวลผล หรื อทําให้ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลนิรนาม ในกรณีดงั ต่อไปนี 7

จ)

1)

ในกรณี ที,ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีก
ต่อไป

2)

ในกรณีที,ท่านได้ เพิกถอนความยินยอมโดยชัดแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน

3)

ในกรณีที,ทา่ นคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง, บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการโดยอาศัย
ฐานประโยชน์ อันชอบธรรม และบริ ษัทฯ ไม่มีเหตุอันชอบด้ วยกฎหมายที,สําคัญยิ,งกว่าในการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

4)

ในกรณีที,กิจกรรมการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลไม่เป็ นไปตามกฎหมาย

สิทธิขอให้ ระงับการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้ บริ ษัทฯ ระงับกิจกรรม
การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี 7
1)

ในกรณีที,อยู่ระหว่างขันตอนการตรวจสอบตามที
7
,ท่านได้ ร้องขอใช้ สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน

2)

ในกรณีที,เกี,ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลที,ทา่ นได้ เคยร้ องขอให้ บริ ษัทฯ ลบข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่
ท่านได้ ใช้ สิทธิ ร้องขอเพิ,มเติมให้ บริ ษัทฯ ระงับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนใน
ภายหลัง

3)

ในกรณีที,ระยะเวลาการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลได้ สิ 7นสุดลง แต่ทา่ นได้ ร้องขอให้ บริ ษัทฯ ระงับ
การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเนื,องด้ วยเหตุผลทางกฎหมาย

4)

ในกรณีที,อยูร่ ะหว่างขันตอนการตรวจสอบการคั
7
ดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
4

ฉ)

สิทธิขอให้ แก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง – ท่านอาจมีสิทธิแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื,อให้
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้ องและเป็ นปั จจุบนั

ทังนี
7 7 บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่าการใข้ สิทธิ ของท่านตามที,ระบุไว้ ข้างต้ นขึ 7นอยู่กับปั จจัยที,เกี,ยวข้ องต่าง ๆ
และบริ ษัทฯ อาจไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ หากบริ ษัทฯ สามารถอ้ างฐานทางกฎหมายใด ๆ ในการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้
ในกรณี ที,ท่านประสงค์ที,จะใช้ สิทธิ ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริ ษัทฯ ผ่าน
ช่องทางที,ระบุไว้ ข้างต้ น โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการตามคําขอของท่านอย่างรัดกุมและทันท่วงที

11.

การแก้ ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัว

บริ ษัทฯ อาจแก้ ไขประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 7ตามที,บริ ษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เพื,อปรับปรุ งประสิทธิภาพใน
การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบหากการแก้ ไขดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างมีนยั สําคัญ หรื อหากบริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องดําเนินการดังกล่าวตามที,กฎหมาย
กําหนด
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