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               กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรบัเรำ  ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี เรำจะอธิบำยวิธีกำร

      ท่ีเรำจดัเก็บและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณ

1.เหตใุดเราจึงประมวลขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุ

               หำกคุณส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณใหก้บัเรำ ไมว่่ำจะเป็นแบบฟอรม์กำรติดต่อออนไลน์ / กำรติดต่อธุรกิจ / สมคัรงำน 

      เรำอำจประมวลผลขอ้มลูดงักล่ำวเพือ่วตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไวด้ำ้นล่ำงน้ี

1.1     เพ่ือตอบขอ้สอบถามของคณุหรือส่ือสารกบัคณุ

       ชื่อบริษัทของคุณ) และขอ้มลูอ่ืนๆ ของคุณท่ีคุณใหไ้วก้บัเรำโดยกำรกรอกช่องขอ้มลูในแบบฟอรม์กำรติดต่อ  

               เรำประมวลขอ้มลูดงักล่ำวตำมท่ีคุณไดใ้หค้วำมยินยอม ซ่ึงคุณสำมำรถขอยกเลิกไดต้ลอดเวลำ  

1.2      ส าหรบัแบบสอบถามหรือการส่ือสาร (ดา้นการตลาด) อ่ืนๆ

               เรำประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือ่ส่งแบบสอบถำมเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริกำรของเรำหรือส่งขอ้มลูกำรส่ือสำร

      ดำ้นกำรตลำดใหก้บัคุณ ส่งข่ำวสำรล่ำสุดเก่ียวกบักำรจดังำน ขอ้เสนอพิเศษ ผลิตภณัฑ ์และบริกำรต่ำงๆ 

      ของบริษัท บเูคม ีอินดสัตรี จ ำกดั เรำอำจสรำ้งโปรไฟล์และวิเครำะหป์ฏสิัมพนัธ์ระหว่ำงคุณกบัเรำ ดว้ยวิธีน้ี จะท ำใหเ้รำ

      ไดท้รำบขอ้มลูเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณสนใจ และสำมำรถปรบัแต่งกำรส่ือสำรของเรำใหต้รงกบัควำมสนใจส่วนบุคคลของคุณได้

               เรำประมวลขอ้มลูชื่อ ท่ีอยู่ วนัเกิด (เฉพำะในกรณีท่ีคุณใหข้อ้มลูดงักล่ำวกบัเรำโดยสมคัรใจเท่ำน้ัน)

      ท่ีอยู่อีเมลของคุณ และหวัขอ้อ่ืนๆ ของคุณท่ีคุณเป็นผูแ้บ่งปันกบัเรำดว้ยควำมสมคัรใจ 

               เรำประมวลขอ้มลูดงักล่ำวตำมท่ีคุณไดใ้หค้วำมยินยอม ซ่ึงคุณสำมำรถขอยกเลิกไดต้ลอดเวลำ

1.3     ส าหรบัการพฒันาและปรบัปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการ

               เรำประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไดร้วบรวมไวเ้พือ่วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัธุรกิจต่ำงๆ ของ บริษัท บเูคม ีอินดสัตรี จ ำกดั 

      เช่น กำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหม่ๆ  กำรเพิม่ประสิทธิภำพ กำรปรบัปรุง หรือกำรแกไ้ขเว็บไซต ์แอป 

      และช่องทำงดิจิทลัอ่ืนๆ ของเรำ ระบุแนวโนม้กำรใชง้ำน ประเมนิประสิทธิผลของแคมเปญส่งเสริมกำรขำยและของเรำ 

      ตลอดจนกำรปฏบิติังำนและขยำยกิจกรรมทำงธุรกิจของเรำ 

               เรำใชข้อ้มลูท่ีไดร้วบรวมไวเ้มื่อสำมำรถท ำได ้ในบำงครั้งเรำจะประมวลขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ท่ีอยู่อีเมล ท่ีอยู่ IP

      เพศ ท่ีอยู่ รหสัไปรษณียข์องคุณ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นนโยบำย ฉบบัน้ี หรือขอ้มลูอ่ืนท่ีคุณไดใ้หไ้วก้บัเรำ
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Privacy นโยบายความเป็นสว่นตวั

               เรำท ำกำรประมวลขอ้มลูท่ีเป็นชื่อ ต ำแหน่ง รำยละเอียดติดต่อ (ทำงธุรกิจ) (รวมถึงท่ีอยู่อีเมล หมำยเลขโทรศพัท์
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1.4      เพ่ือการจดัการดา้นเทคนิคและการท างานของแอปหรือเว็บไซต์

               เมื่อคุณใชบ้ริกำรของเรำ เรำอำจจดัเก็บขอ้มลูบำงอย่ำงจำกอุปกรณข์องคุณโดยอตัโนมติั เรำประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

      เพือ่ช่วยใหคุ้ณสำมำรถคน้หำขอ้มลูไดอ้ย่ำงรวดเร็วและง่ำยดำย และเพือ่ปรบัปรุงเร่ืองกำรเขำ้ถึงและกำรท ำงำนของเว็บไซตน้ี์

      แอป หรือช่องทำงดิจิทลัอ่ืนๆ 

              ขอ้มลูท่ีเรำจดัเก็บโดยอตัโนมติัอำจรวมถึงขอ้มลูเช่น ท่ีอยู่ IP ชนิดของอุปกรณ ์ หมำยเลขประจ ำตวัเฉพำะ ของอุปกรณ์

      ชนิดของเบรำวเ์ซอร ์ต ำแหน่งท่ีตั้งทำงภมูศิำสตรท่ี์เป็นขอ้มลูทัว่ไป (เช่น ต ำแหน่งท่ีตั้งในระดบัประเทศหรือเมอืง) 

      และขอ้มลูดำ้นเทคนิคอ่ืนๆ       

               เรำยงัอำจจดัเก็บขอ้มลู เก่ียวกบัวิธีปฏสิัมพนัธ์ระหว่ำงอุปกรณข์องคุณกบับริกำรของเรำ รวมถึงหนำ้เว็บท่ีเขำ้ถึง 

     และลิงกท่ี์มกีำรคลิก

              กำรจดัเก็บขอ้มลูดงักล่ำว ช่วยใหเ้รำเขำ้ใจผูใ้ชบ้ริกำรของเรำ ต ำแหน่งท่ีตั้งของผูใ้ช ้ตลอดจน เน้ือหำท่ีผูใ้ช ้

      เหล่ำน้ีสนใจ

              เรำใชข้อ้มลูน้ีเพือ่วตัถุประสงคใ์น กำรวิเครำะหภ์ำยในองคก์รของเรำ และเพือ่ปรบัปรุงคุณภำพและควำมเก่ียวขอ้ง

       ของบริกำรของเรำ เพือ่กำรปรบัปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ตลอดจนกำรพฒันำคุณลักษณะและกำรท ำงำนใหม่ๆ  

              เรำประมวลขอ้มลูน้ีเพือ่วตัถุประสงคท์ำงธุรกิจท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย เพือ่ใหเ้ขำ้ใจว่ำลูกคำ้มปีฏสิัมพนัธ์กบัเว็บไซต์

       ของเรำอย่ำงไร

1.5     เพ่ือการจดัการบญัชีผูใ้ช ้เม่ือคณุสรา้งบญัชีผูใ้ชก้บัเรา

               เรำสำมำรถสรำ้งบญัชีส่วนบุคคลใหก้บัคุณตำมค ำขอของคุณ เพือ่ใหข้ั้นตอนกำรซ้ือสินคำ้ง่ำยข้ึนส ำหรบัคุณ

               เรำประมวลขอ้มลูดงักล่ำวตำมท่ีคุณไดใ้หค้วำมยินยอม ซ่ึงคุณสำมำรถขอยกเลิกไดต้ลอดเวลำ

1.6     เพ่ือด  าเนินการค าสัง่ซ้ือของคณุและจดัการความสมัพนัธด์งักลา่ว เม่ือคณุซ้ือผลิตภณัฑใ์น

                     รา้นคา้ทางเว็บของเรา หรือชอ่งทางการติดตอ่อ่ืน

               เรำใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในกำรด ำเนินขั้นตอนกำรซ้ือ และจดัส่งสินคำ้ตำมค ำสัง่ซ้ือของคุณ รำยงำนสถำนะค ำสัง่ซ้ือของคุณ 

       และติดต่อคุณเก่ียวกบัธุรกรรมดงักล่ำว

               เพือ่วตัถุประสงคด์งักล่ำว เรำประมวลขอ้มลูชื่อและท่ีอยู่ รำยละเอียดกำรติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศพัทห์รือท่ีอยู่อีเมล 

      หมำยเลขโทรศพัทห์รือท่ีอยู่อีเมล บตัรเครดิต หรือขอ้มลูกำรช ำระเงินอ่ืนๆ ของคุณ ซ่ึงจะมผูีจ้ดัหำสินคำ้ท่ีไดร้บักำรรบัรอง

     มำตรฐำน PCI เป็นผูป้ระมวลขอ้มลูดงักล่ำว, ค ำตอบรบัของคุณส ำหรบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งของเรำ และควำมประสงค์

     ของคุณว่ำจะตอ้งกำรบอกรบัจดหมำยข่ำวของเรำหรือไม ่นอกจำกน้ีเรำยงัประมวลขอ้มลูเก่ียวกบัสินคำ้ท่ีคุณซ้ือ จำกเรำและ

     ขอ้มลูท่ีไดร้บัผ่ำนกำรท่ีคุณลงทะเบียนกบัเว็บไซตแ์ละแอปของ บริษัท บเูคม ีอินดสัตรี จ ำกดั 

      (ซ่ึงเรำอำจใชง้ำนคุกก้ี)
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1.7     เพ่ือจดัการเก่ียวกบัการเขา้ร่วมของคณุ หากคณุเขา้ร่วมในการประกวดเพ่ือชิงรางวลั การจดังาน 

การแข่งขนั การสง่เสริมการขาย และ/หรือเกมเส่ียงโชค

               ในกรณีท่ีคุณใหค้วำมยินยอม เรำอำจส่งอีเมลข่ำวสำรเร่ืองรำยกำรส่งเสริมกำรขำย และเชิญใหคุ้ณเขำ้ร่วมกำรประกวดเพือ่ชิง

      รำงวลั กำรจดังำน กำรแข่งขนั หรือเกมเส่ียงโชค หำกคุณเลือกท่ีจะเขำ้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงดงักล่ำว เรำจ ำเป็นตอ้ง

      ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือ่จดักำรงำนต่ำงๆ 

               ในกรณีท่ีคุณเขำ้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงดงักล่ำว เรำจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือ่ท ำกำรประกำศในกรณี

      และ หรือเกมเส่ียงโชค  

               เรำประมวลขอ้มลูดงักล่ำวตำมท่ีคุณไดใ้หค้วำมยินยอม ซ่ึงคุณสำมำรถขอยกเลิกไดต้ลอดเวลำ

1.8     การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย ตลอดจนการคุม้ครองทรพัยสิ์นและผลประโยชน์

ของ บริษัท บูเคมี อินดสัตรี จ  ากดั

               เรำจะประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณตำมควำมเหมำะสมหรือตำมควำมจ ำเป็น 

               (ก) โดยปฏบิติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมำยนอกประเทศถ่ินท่ีอยู่ของคุณ และรวมถึงกรณีตวัอย่ำงเช่น กำร

      ตรวจสอบสถำนะของธุรกิจโดยคู่คำ้ กำรฟอกเงิน กำรสนับสนุนทำงกำรเงินส ำหรบักำรก่อกำรรำ้ยและอำชญำกรรมอ่ืนๆ

               (ค) เพือ่ปฏบิติัตำมค ำขอของหน่วยงำนรำชกำรและรฐับำล รวมถึงหน่วยงำนรำชกำรและรฐับำลนอกประเทศถ่ินท่ีอยู่ของคุณ

               (ง) เพือ่ใชบ้งัคบัขอ้ตกลงและเง่ือนไข ตลอดจนนโยบำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

               (จ) เพือ่คุม้ครองกำรปฏบิติังำนของเรำ 

               (ฉ) เพือ่คุม้ครองสิทธ์ิ ควำมเป็นส่วนตวั ควำมปลอดภยั หรือทรพัยสิ์นของเรำ และ/หรือของคุณหรือผูอ่ื้น

               (ช) เพือ่อนุญำตใหเ้รำด ำเนินกำรเยียวยำท่ีสำมำรถท ำได ้หรือจ ำกดัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนกบัเรำ

               ในกรณีท่ีจ ำเป็น เรำอำจประมวลขอ้มลูชื่อ ขอ้มลูกำรติดต่อ กำรติดต่อส่ือสำร ของคุณกบั บริษัท บเูคม ีอินดสัตรี จ ำกดั  

      กำรท่ีคุณใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริกำรของเรำ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี หรือท่ีคุณไดใ้หไ้วก้บัเรำ 

      หำกจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเหล่ำน้ีเพือ่วตัถุประสงคป์ระกำรใดประกำรหน่ึงตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นย่อหนำ้ท่ีแลว้  

                เรำประมวลขอ้มลูน้ีเพือ่วตัถุประสงคท์ำงธุรกิจท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย

      ท่ีคุณเป็นผูช้นะ แจกของรำงวลั และวดัผลตอบรบัต่อกำรประกวดเพือ่ชิงรำงวลั กำรจดังำน กำรแข่งขนั กำรส่งเสริมกำรขำย  

               (ข) เพือ่ปฏบิติัตำมขอ้ผูกพนัทำงกฎหมำย 
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1.9      เพ่ือชว่ยใหค้ณุสามารถแบ่งปันเน้ือหาของคณุไดใ้น หากคณุใชแ้อป Visualizer

                เรำอำจประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ หำกคุณใชบ้ริกำรของเรำเพือ่บนัทึกและแบ่งปันภำพ วิดีโอ หรือเน้ือหำอ่ืนๆ ท่ี

     หรือเน้ือหำอ่ืนๆ ท่ีสรำ้งโดยผูใ้ช ้(ซ่ึงอำจรวมถึงขอ้มลูต ำแหน่งท่ีตั้ง GPS และตวัระบุอุปกรณ ์ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบักำรตั้งคำ่ควำมเป็น

      ส่วนตวัของอุปกรณข์องคุณ)  และขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวไดร้วมอยู่ภำยในเน้ือหำของภำพ วิดีโอ หรือเน้ือหำอ่ืนๆ ท่ีสรำ้งโดยผูใ้ช ้

      ขอ้มลูดงักล่ำวยงัอำจรวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน (เช่น อำจเป็นขอ้มลูท่ีตดัสินจำกลักษณะภำยนอกของบุคคลท่ีปรำกฏ

      ในภำพหรือวิดีโอ ในกรณีท่ีคุณอปัโหลดขอ้มลูดงักล่ำวโดยสมคัรใจผ่ำนแอปดงักล่ำว) 

                เรำยงัอำจประมวลขอ้มลูท่ีคุณใหไ้วก้บัเรำผ่ำนทำงบญัชีผูใ้ชโ้ซเชียลมเีดียของคุณ

                เรำประมวลขอ้มลูดงักล่ำวตำมท่ีคุณไดใ้หค้วำมยินยอม ซ่ึงคุณสำมำรถขอยกเลิกไดต้ลอดเวลำ 

                ในกรณีท่ีตุณตอ้งกำรแบ่งปัน ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ตวัคุณเองผ่ำนทำงแอป Visualizer ( เช่น ภำพ

      หรือวิดีโอ ) คุณควรแน่ใจว่ำบุคคลอ่ืนๆ เหล่ำน้ียินยอมใหน้ ำขอ้มลูของตนไปอปัโหลดทำงแอป Visualizer  เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำร

      เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแบ่งปันขอ้มลู ในกรณีท่ีคุณแบ่งปันลิงกท์ำงแอป Visualizer ผูอ่ื้นจะสำมำรถมองเหน็ลิงกด์งักล่ำวไดเ้ช่นกนั 

                เรำอำจประมวลเน้ือหำท่ีคุณแบ่งปันทำงแอป Visualizer เพือ่ปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์และแอปของเรำ ในกรณีท่ีเรำท ำ

     เช่นน้ัน 

               เรำจะประมวลขอ้มลูน้ีเพือ่ประโยชน์ท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยของเรำ ไดแ้ก่ เพือ่ปรบัปรุงผลิตภณัฑแ์ละปรบัปรุงควำมสัมพนัธ์

      กบัลูกคำ้ ในกรณีทัว่ไป เรำจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลท่ีเรำจดัเก็บจำกคุณ เพือ่วตัถุประสงคต์ำมท่ีไดร้ะบุไวใ้น นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั

      ฉบบัน้ี หรือเพือ่วตัถุประสงคต์ำมท่ีเรำไดอ้ธิบำยแก่คุณในขณะท่ีเรำจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ อย่ำงไรก็ตำม เรำยงัอำจใช้

      ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เพือ่วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีมลีักษณะต่ำงจำกวตัถุประสงคท่ี์เรำไดแ้จง้ไวแ้ก่คุณ หำกกำรใชข้อ้มลูดงักล่ำว

      สำมำรถท ำไดต้ำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง หำกคุณน ำขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลอ่ืนมำใหเ้รำ โปรดแน่ใจว่ำคุณไดข้ออนุญำต

      บุคคลดงักล่ำวว่ำจะท ำเช่นน้ันเพือ่วตัถุประสงคต์ำมท่ีไดอ้ธิบำยไวใ้น นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี กำรใหข้อ้มลูส่วนบุคคล

      เก่ียวกบับุคคลอ่ืน เป็นกำรแสดงว่ำคุณยืนยนัว่ำบุคคลเหล่ำน้ันยินยอมท่ีจะใหคุ้ณท ำเช่นน้ัน หรือยินยอมใหคุ้ณเป็นผูป้ระมวล

      ขอ้มลูในนำมของบุคคลดงักล่ำว (เช่น ในกรณีของเด็กซ่ึงคุณท ำหนำ้ท่ีเป็นผูป้กครอง)

2. คกุก้ี และเทคโนโลยกีารติดตามในลกัษณะเดียวกนั

               เรำใชคุ้กก้ีและเทคโนโลยีกำรติดตำมในลักษณะเดียวกนั เพือ่จบัเก็บและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกบัคุณ รวมถึงแสดงโฆษณำ

      ตำมควำมสนใจของคุณในกรณีท่ีคุณไดใ้หค้วำมยินยอม หำกตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียวกบัชนิดของคุกก้ีท่ีเรำใชง้ำน และวิธีกำร

      ท่ีคุณสำมำรถใชใ้นกำรควบคุมคุกก้ี โปรดอ่ำนนโยบำยเก่ียวกบัคุกก้ีของเรำ

3.   เราแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุกบับุคคลใดบา้ง

               เรำอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลเหล่ำน้ี

                   • บริษัทในกลุ่มบริษัทของเรำ และผูใ้หบ้ริกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริกำรประมวลขอ้มลูแก่เรำ (เช่น เพือ่
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      สนับสนุนกำรส่งมอบสินคำ้ ช่วยเร่ืองกำรท ำงำน หรือช่วยใหบ้ริกำรของเรำมคีวำมปลอดภยัมำกข้ึน) หรือผูท่ี้ประมวล

      ขอ้มลูส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคต์ำมท่ีไดร้ะบุไวใ้น นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หรือแจง้ใหคุ้ณทรำบในขณะท่ีเรำจดัเก็บ

      ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจะไดร้บัควำมคุม้ครองอย่ำงเขม้งวด บริษัท บเูคม ีอินดสัตรี จ ำกดั

      ไดด้ ำเนินกำรตำมกฏ บริษัท บเูคม ีอินดสัตรี จ ำกดั ซ่ึงจะมผีลผูกมดัเมื่อคู่สัญญำตกลง ยินยอม ซ่ึงจะท ำใหแ้น่ใจไดว้่ำกลุ่มของ

      บริษัทบเูคม ีอินดสัตรี จ ำกดัทุกรำยจะใหค้วำมคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัท่ีเท่ำเทียมกนั นอกจำกน้ีเรำยงัตกลงใช ้มำตรกำร

      ดำ้นเทคนิค องคก์ร และสัญญำ(ขอ้ตกลงในกำรประมวลขอ้มลู) กบัผูจ้ดัหำสินคำ้ท่ีเป็นบุคคลภำยนอก เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำจะมกีำร

      ประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณแต่เพียงผูเ้ดียว เพือ่วตัถุประสงคต์ำมท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้และเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำขอ้มลูดงักล่ำวจะไดร้บั

      กำรเก็บรกัษำอย่ำงปลอดภยั

               • องคก์รผูม้อี ำนำจท่ีเป็นผูใ้ชบ้งัคบักฎหมำย กฎระเบียบ หน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคลภำยนอกอ่ืนๆ  

                  ซ่ึงเรำเชื่อว่ำ กำรเปิดเผยขอ้มลูกบับุคคลเหล่ำน้ีเป็นส่ิงจ ำเป็น  ไดแ้ก่

                      (1) เพือ่ปฏบิติัตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

                      (2) เพือ่ใช ้ก ำหนด หรือปกป้องสิทธ์ิทำงกฎหมำยของเรำ หรือ   

                      (3) เพือ่คุม้ครองผลประโยชน์ส ำคญัของคุณหรือบุคคลอ่ืนๆ

               • ผูท่ี้ไดซ้ื้อสินคำ้แลว้ ผูท่ี้อำจซ้ือสินคำ้ (ตลอดจนตวัแทนและท่ีปรึกษำของบุคคลเหล่ำน้ี) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ 

                 ส่วนบุคคลของคุณ เพือ่วตัถุประสงคต์ำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเท่ำน้ัน และ  

               • บุคคลอ่ืนๆ ในกรณีท่ีคุณไดใ้หค้วำมยินยอม หรือสัง่ใหเ้รำและผูจ้ดัหำสินคำ้ท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว

4. เราจดัเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุไวท่ี้ใด

              ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณอำจถูกถ่ำยโอนไปยงั และประมวลผลในประเทศท่ีไมไ่ดเ้ป็นถ่ินท่ีอยู่ของคุณ ประเทศเหล่ำน้ีอำจมี

      กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูท่ีแตกต่ำงจำกกฎหมำยของประเทศของคุณ   ( และในบำงกรณีอำจมคีวำมคุม้ครองท่ีเขม้งวดนอ้ยกว่ำ )

      เซิรฟ์เวอรข์องเรำตั้งอยู่ในประเทศไทย แมว้่ำกลุ่มบริษัทและผูจ้ดัหำสินคำ้ท่ีเป็นบุคคลภำยนอกของเรำอำจจะปฏบิติังำนใน

     ประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก ซ่ึงหมำยควำมว่ำ เมื่อเรำจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เรำอำจประมวลขอ้มลูในประเทศเหล่ำน้ี 

      โดยปฏบิติัตำมขอ้ควำมในย่อหนำ้ต่อไปน้ี

              ประเทศท่ีอยู่นอกอำณำจกัรไทย  อำจไมไ่ดม้กีฏหมำยคุม้ครองขอ้มลูท่ีเขม้งวดเสมอไป  อย่ำงไรก็ตำม เรำจะด ำเนินกำรตำม

      ขั้นตอนต่ำงๆ เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำบุคคลภำยนอกจะน ำขอ้มลูของคุณไปใช ้ โดยปฏบิติัตำมนโยบำยน้ี และเรำจะปฏบิติัตำมขอ้ก ำหนด

      ของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำขอ้มลูของคุณไดร้บัควำมคุม้ครองอย่ำงเขม้งวดเพียงพอ เรำจะตรวจสอบให ้แน่ใจว่ำ 

     หำกขอ้มลูของคุณไดร้บักำรถ่ำยโอนไปยงัอีกประเทศหน่ึง ขอ้มลูดงักล่ำวจะยงัคงไดร้บัควำมคุม้ครองอย่ำงเขม้งวดเพียงพอ

                 กำรรวมกิจกำรหรือกำรไดม้ำซ่ึงธุรกิจของเรำไมว่่ำจะส่วนใดๆ ในกรณีท่ีเรำไดแ้จง้ใหผู้ซ้ื้อไดท้รำบว่ำจะตอ้งใชข้อ้มลู                 
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      โดยกฎควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มลูลูกคำ้ ผูจ้ดัหำสินคำ้ และคู่คำ้ทำงธุรกิจ ของ บริษัท บเูคม ีอินดสัตรี จ ำกดั เอง หรือโดยกำรท ำ

      สัญญำกบับุคคลภำยนอก

               กำรท ำเช่นน้ีอำจรวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมขอ้สัญญำมำตรฐำนของเร่ืองกำรถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนบุคคล ซ่ึงก ำหนดว่ำ

     ผูท่ี้ไดร้บัขอ้มลูจะตอ้งคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีตนเป็นผูป้ระมวล โดยปฏบิติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลู

               นอกจำกน้ีเรำอำจตอ้งถ่ำยโอนหรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้ ท่ีปรึกษำดำ้นวิชำชีพท่ีเป็น

      บุคคลภำยนอก ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีเรำพิจำรณำว่ำมคีวำมจ ำเป็น เพือ่กำรจดักำรบริกำรและธุรกิจของเรำ

5. เราคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุใหป้ลอดภยัดว้ยวิธีใด 

               เรำใชม้ำตรกำรดำ้นเทคนิคและองคก์รเพือ่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกบัคุณท่ีเรำจดัเก็บและประมวลขอ้มลู มำตรกำรท่ี

      เรำใชไ้ดร้บักำรออกแบบใหคุ้ม้ครองควำมปลอดภยัในระดบัท่ีเหมำะสมกบัควำมเส่ียงในกำรประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ

               ในกรณีท่ีเรำมอบขอ้มลูประจ ำตวัแก่ใหคุ้ณ เพือ่ใหคุ้ณสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรบำงส่วนของเรำได ้ (เช่น ชื่อผูใ้ช ้และรหสัผ่ำน) 

      คุณจะมหีนำ้ท่ีรบัผิดชอบในกำรจดัเก็บขอ้มลูประจ ำตวัดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลับ

               กำรส่งขอ้มลูทำงอินเทอรเ์น็ตอำจไมไ่ดป้ลอดภยัทั้งหมด แมเ้รำจะพยำยำมท ำในส่ิงท่ีเรำสำมำรถท ำไดโ้ดยสมเหตุสมผล

      เพือ่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ แต่เรำก็ไมอ่ำจรบัประกนัไดว้่ำ ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีคุณเปิดเผยผ่ำนระบบออนไลน์จะมี

      ควำมปลอดภยั คุณยอมรบัว่ำ ธรรมชำติในกำรใชง้ำนอินเทอรเ์น็ตอำจมลีักษณะท่ีไมไ่ดป้ลอดภยัเสมอไปและเรำไมส่ำมำรถ

      รบัผิดชอบในกรณีท่ีเกิดกำรละเมดิเร่ืองควำมปลอดภยั เวน้แต่ในกรณีท่ีเรำไดล้ะเมดิกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และจะจ ำกดั

      กำรรบัผิดชอบ ดงักล่ำวไวไ้มเ่กินกว่ำท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำน้ัน

6. เราจะเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุไวเ้ป็นระยะเวลานานเท่าใด

              เรำจะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเรำจดัเก็บจำกคุณในกรณีท่ีเรำมคีวำมจ ำเป็นทำงกฎหมำยท่ีจะเก็บขอ้มลูดงักล่ำวไวเ้ป็น

     ระยะเวลำต่อเน่ือง (เช่น เพือ่ใหบ้ริกำรตำมท่ีคุณขอ หรือเพือ่ปฏบิติัตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย ภำษี หรือบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง )

               เมื่อเรำไมม่คีวำมจ ำเป็นทำงธุรกิจท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยท่ีจะตอ้งประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เรำจะลบหรือเก็บขอ้มลู

      ดงักล่ำวไวโ้ดยไมร่ะบุตวับุคคล หรือในกรณีท่ีไมส่ำมำรถท ำได ้(เช่น เน่ืองจำกขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณถูกจดัเก็บไวใ้นท่ีจดัเก็บ

      ขอ้มลูถำวรส ำรอง) เรำจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณอย่ำงปลอดภยั และแยกขอ้มลูดงักล่ำวไวเ้พือ่ไมใ่หม้กีำรประมวลขอ้มลู

      เพิม่เติมใดๆ จนกว่ำจะสำมำรถลบขอ้มลูได้

7. คณุสามารถแจง้ขอเร่ืองใดไดบ้า้งเก่ียวกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุ

          คุณมสิีทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณดงัต่อไปน้ี

               • คุณมสิีทธ์ิท่ีจะเขำ้ถึง แกไ้ข ปรบัปรุง หรือขอใหล้บขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ นอกจำกน้ี คุณสำมำรถปฏเิสธไมใ่หม้กีำร

                  ประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ โดยขอใหเ้รำจ ำกดักำรประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ หรือขอใหม้กีำรโอนยำ้ยขอ้มลู
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                  ส่วนบุคคลของคุณได ้คุณสำมำรถใชสิ้ทธ์ิเหล่ำน้ีไดโ้ดยติดต่อเรำทำงรำยละเอียดกำรติดต่อท่ีไดร้ะบุไว ้ดำ้นล่ำงน้ี  

               • คุณมสิีทธ์ิท่ีจะเลือกไมร่บัขอ้มลูกำรส่ือสำรดำ้นกำรตลำดท่ีเรำส่งใหคุ้ณไดต้ลอดเวลำ คุณสำมำรถใชสิ้ทธ์ิน้ีได ้

                  โดยกำรคลิกท่ีลิงกก์ำรยกเลิกกำรสมคัรสมำชิก หรือกำรยกเลิกกำรรบัข่ำวสำรขอ้มลูในอีเมลท่ีเรำส่งใหคุ้ณ 

                  หำกคุณไมต่อ้งกำรรบัขอ้มลูกำรตลำดในรูปแบบอ่ืนๆ โปรดติดต่อเรำทำงรำยละเอียดกำรติดต่อท่ีไดร้ะบุไว ้ดำ้นล่ำงน้ี

               • ในท ำนองเดียวกนั หำกเรำไดจ้ดัเก็บและประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณโดยไดร้บัควำมยินยอมจำกคุณ คุณก็สำมำรถ

                  ขอยกเลิกควำมยินยอมดงักล่ำวของคุณไดต้ลอดเวลำเช่นกนั 

                  กำรท่ีคุณขอยกเลิกควำมยินยอมดงักล่ำวจะไมม่ผีลกระทบต่อควำมถูกตอ้งทำงกฎหมำยของกำรประมวลขอ้มลูท่ีเรำได้

                  กระท ำไวก่้อนท่ีคุณจะขอยกเลิกดงักล่ำว และไมม่ผีลกระทบกบักำรประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณท่ีเป็นกำรปฏบิติัตำม

                  หลักกำรประมวลขอ้มลูท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยนอกเหนือจำกกำรใหค้วำมยินยอม

               • แมเ้รำจะรูสึ้กยินดีมำกกว่ำหำกคุณรอ้งเรียนกบัเรำก่อนเป็นอนัดบัแรก แต่คุณก็มสิีทธ์ิท่ีจะรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงำนดำ้น

                  กำรคุม้ครองขอ้มลูเก่ียวกบักำรท่ีเรำจดัเก็บและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณ หำกตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เติม โปรดติดต่อ

                  หน่วยงำนดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูในประเทศของคุณ

                  เรำจะตอบกลับค ำขอทุกรำยกำรท่ีเรำไดร้บัจำกบุคคลต่ำงๆ ท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธ์ิในกำรคุม้ครองขอ้มลูของตนเองตำม

                  กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง

8. ลิงกไ์ปยงัเว็บไซตอ่ื์นๆ และโซเชียลมีเดีย

               บริกำรของเรำอำจประกอบดว้ยลิงกไ์ปยงัหรือจำกบริกำรต่ำงๆ ของเครือข่ำยคู่คำ้ บริษัทโฆษณำ บริษัทในเครือ และ

      บริษัทในกลุ่มบริษัทของเรำ หำกคุณคลิกท่ีลิงกไ์ปยงับริกำรเหล่ำน้ี โปรดทรำบว่ำบริกำรดงักล่ำวจะมนีโยบำยควำมเป็นส่วนตวั

      เง่ือนไข กำรใชง้ำนเป็นของตนเอง และเรำไมอ่ำจรบัผิดชอบหรือรบัผิดต่อบริกำรดงักล่ำว โปรดตรวจสอบ ประกำศเก่ียวกบั

     ควำมเป็นส่วนตวัของบริกำรดงักล่ำวก่อนท่ีคุณจะส่งขอ้มลูส่วนบุคคลไปใหบุ้คคลเหล่ำน้ี

               นอกจำกน้ีเรำยงัเปิดโอกำสใหคุ้ณไดส้รำ้งบญัชีผูใ้ชก้บัเรำโดยใชบ้ญัชีผูใ้ชโ้ซเชียลเน็ตเวิรค์ของคุณ (เช่น Facebook) 

      กำรท ำเช่นน้ีจะช่วยใหคุ้ณประหยดัเวลำในกำรสรำ้งบญัชีผูใ้ช ้เน่ืองจำกจะมกีำรน ำเขำ้ ขอ้มลูประจ ำตวัท่ีใชใ้นกำรเขำ้สู่ระบบ

      มำจำกบญัชีผูใ้ชโ้ซเชียลเน็ตเวิรค์ของคุณ 

                โปรดทรำบว่ำ เมื่อคุณใชต้วัเลือก "เขำ้สู่ระบบโดยใช ้โซเชียลเน็ตเวิรค์" เรำอำจไดร้บัขอ้มลูบำงอย่ำง ผ่ำนทำงโซเชียล

     เน็ตเวิรก์เช่น ชื่อ อำยุ ต ำแหน่งท่ีตั้ง ส่ิงท่ีคุณเลือก อำชีพ และขอ้มลู อ่ืนๆ ของคุณจำกโปรไฟล์สำธำรณะของคุณ ทั้งน้ีเรำไมไ่ด้

     เป็นผูข้อขอ้มลูดงักล่ำวแต่โซเชียลเน็ตเวิรค์จะเป็นผูใ้หข้อ้มลูน้ีเมื่อใชต้วัเลือกเขำ้สู่ระบบโดยใชโ้ซเชียลเน็ตเวิรค์ 

                เมื่อคุณใชต้วัเลือกเขำ้สู่ระบบโดยใชโ้ซเชียลเน็ตเวิรค์ เรำจะน ำเขำ้เฉพำะขอ้มลูท่ีเรำจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรสรำ้งบญัชีผูใ้ช ้

      ของคุณ และหำกไดร้บัขอ้มลูอ่ืนๆ เรำจะลบขอ้มลูดงักล่ำวท่ีไดร้บัผ่ำนทำงโซเชียลเน็ตเวิรค์ หลังจำกท่ีสรำ้งบญัชีผูใ้ชข้องคุณแลว้

      คุณสำมำรถใหข้อ้มลูเพิม่เติมท่ีคุณตอ้งกำรแบ่งปันกบัเรำได้
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9. บุคคลท่ีมีอายตุ  า่กว่า 16 สามารถใหข้อ้มูลสว่นบุคคลไดห้รือไม่

               บุคคลท่ีมอีำยุต ำ่กว่ำ 16 ปีสำมำรถใหข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่เรำได ้หำกบุคคลดงักล่ำวไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลักษณอ์กัษร

10. วิธีกำรติดต่อกบัเรำ

                หำกคุณมคี ำถำมหรือขอ้กงัวลเก่ียวกบักำรท่ีเรำใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรำตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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      จำกบิดำมำรดำคนใดคนหน่ึง หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยท่ีไดอ่้ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี

อีเมล marketing@buchemical.co.th 

ติดตอ่ของเรา โทร 029021150-2  แฟกซ ์029021152  www.buchemical.co.th
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