นโยบายข้อมูลส่วนบ ุคคล
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชัยสมบูรณ์ เอ็กซ์เชนจ์ (“ห้างฯ”) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูล ส่วน
บุค คลของลูก ค้า (ท่ าน) ห้างฯ จึ ง จั ดทํามาตรการในการรั กษาความปลอดภั ยข้อมูล ส่ วนบุค คลของท่ าน เพื อ
ป้ องกั น การเข้าถึ ง เปิ ดเผย นําไปใช้ หรื อเปลี ยนแปลงข้อมูล โดยมิ ได้รั บ อนุญาต เพื อการปฏิ บั ติใ ห้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีอธิบายถึงวิธีการทีห้างฯเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และการแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนทีเกียวกับการดําเนินงานและการ
ให้บ ริ ก ารใดๆ ของห้างฯ รวมถึ ง ธุรกิ จ เว็ บ ไซต์ แอพพลิ เ คชั นบนอุป กรณ์ เคลื อนที กิ จ กรรมที เกี ยวข้อง ช่ อ ง
ทางการติดต่อทางออนไลน์ และโลเคชันอืนๆ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีห้างฯเก็บรวบรวม
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกียวกับท่านซึงระบุถึงตัวท่านหรือทําให้สามารถระบุตัวท่านได้ ตามที
ระบุไว้ขา้ งล่างนี เพือทีเราจะให้บริการแก่ลกู ค้า เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ทังโดยตรง
(เช่น การใช้บริการติดต่อ เยียมชม ค้นหา ผ่านช่องทางดิจิทัล เว็ บไซต์ ผูท้ ีได้รับมอบหมาย หรือ ช่องทางอืนใด)
หรือจากแหล่งอืนๆ โดยอ้อม (เช่น สือสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ
อืน ๆ และ ผูใ้ ห้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก) ซึงเราจะเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งอืนต่อเมือได้รับความยินยอมจากท่านตามทีกฎหมายกําหนด เว้นแต่มีความจําเป็ นตามกรณีทีกฎหมาย
อนุญาต
"ข้อมูลทีละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีกฎหมายจัดประเภทเป็ นข้อมูลทีละเอียดอ่อน เราจะเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวก็ต่อเมือได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึงห้างฯทําการเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย ได้แก่
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
เช่น คํานําหน้าชือ ชือ เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ข้อมูลบนบัตรทีออกโดยรัฐบาล เช่น เลขทีบัตรประจําตัว
ประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ลายมือชือ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด รวมถึงข้อมูลขีวมิติ
ได้แก่ ระบบจดจําใบหน้า
1.2 ข้อมูลเพือการติดต่อ
เช่ น ที อยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ หมายเลขโทรศั พ ท์เ คลื อนที ที อยู่อีเ มล และรหั ส ประจําตั ว สําหรั บ การ
ติดต่อสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์อืน
1.3 ข้อมูลการทําธ ุรกรรม
จํานวนเงินการซือ/ขาย/แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
1.4 ข้อมูลทางเทคนิค
เช่น เลขทีอยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี เป็ นต้น
1.5 ข้อมูลการใช้งาน
เช่น ข้อมูลเกียวกับการใช้งาน การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน
อุปกรณ์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือ
1.6 ข้อมูลอืนๆ

เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิง ภาพคลือนไหวต่างๆ บริเวณภายในและภายนอกรอบสํานักงาน และ
ข้อมูลอืนใดทีถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. วัตถ ุประสงค์สําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2.1 เพือการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย เพือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคั บหรือ
ระเบียบประกาศของหน่วยงานทีดูแลตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้าง
สูง และกฎหมายอืนๆ รวมทังกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสัง คําแนะนํา และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานกํากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึงห้างฯ
จําเป็ นต้องปฏิบัติตามทังของในประเทศไทยและต่างประเทศ
2.2 เพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของห้างฯ รวมถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก
เพือให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขันพื นฐานทีเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน การ
จัดการโครงสร้างพืนฐานของห้างฯ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตาม
นโยบายและขันตอนของห้างฯทีอาจจําเป็ นโดยกฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบี ยบที
เกียวข้องกับการควบคุมความเสียง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่างๆ
และความต่อเนืองทางธุรกิจ
2. การติดต่อสือสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายทีเกียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการของห้างฯ บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของห้างฯ และบุคคลภายนอก ซึงห้างฯไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์
หรือฐานทางกฎหมายอืน
3. การเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ห้างฯอาจเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอืนภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือ
เพือปฏิบัติตามภาระหน้าทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ เช่น ห้างฯมีหน้าทีนําข้อมูลของลูกค้ามาประมินความเสี ยง
อันเป็ นการประมวลผลตามกฎหมายฟอกเงิน ซึงทําให้หา้ งฯต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลทีห้างฯจัดจ้าง เพือดําเนินการประเมินความเสียงตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที
บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอืนๆ ในกรณีการเปิ ดเผยหรือการ
โอนนันจําเป็ นเพือทีจะปฏิบัติตามภาระหน้าทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพือการปกป้องสิทธิของห้างฯ สิทธิ
ของบุคคลอืน หรือเพือความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใดๆ หรือเพือตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการ
เกียวกับปั ญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมันคงหรือความปลอดภัย
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
ห้างฯอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครืองแม่ข่ายทีตังอยู่ใ น
ต่างประเทศซึงประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย
ทังนี ห้างฯได้ดาํ เนินการตามขันตอนและมาตรการต่างๆ เพือทําให้ท่านมันใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลทีรับโอนข้อมูลนันมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม และการโอน
ข้อมูลนันชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามทีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
5. ระยะเวลาในการทีห้างฯเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ห้างฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าทีจําเป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทีห้างฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนันมาตามทีระบุไว้ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี และเพือ

ปฏิบัติตามภาระหน้าทีทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน จัดเก็บเพือวัตถุประสงค์ในการพิสจู น์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามทีกฎหมาย
กําหนดเป็ นระยะเวลาไม่เกิน ปี อย่างไรก็ตาม ห้างฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึนหากจําเป็ นตาม
กฎหมายทีใช้บังคับ
6. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้บ ทบั ญ ญั ติแห่ ง กฎหมายและข้อ ยกเว้น ตามกฎหมายที เกี ยวข้อง ท่ านอาจมี สิ ทธิ ตามที ระบุ ไ ว้
ดังต่อไปนีเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิการเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของห้างฯ
สิทธิ การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลของตนจากห้างฯ ได้ในกรณีทีห้างฯ จัดให้ขอ้ มูลนันอยู่ใ น
รูปแบบทีอ่าน/ใช้งานทัวไป และเปิ ดเผยได้อัตโนมัติดว้ ยเครืองมือหรืออุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ห ้างฯ
ส่ ง หรื อโอนข้อมูล ของตนในรูป แบบอั ตโนมั ติข า้ งต้น ไปยั ง ผูค้ วบคุม ข้อมูล รายอื น เมื อกระทําได้ดว้ ยวิ ธี ก าร
อัตโนมัติและเจ้าของข้อมูล มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนทีห้างฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลราย
อืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ อนึงการใช้สิทธิขอ้ นี เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยิน ยอม
โดยชัดแจ้งในการขอให้ ห้างฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอืนซึงไม่อยู่ในหลักการตามนโยบายของ
ห้างฯ
สิทธิ ขอการคัดค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการทีห้างฯเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือ
เปิ ดเผบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึงระบุในนโยบายฉบับ นี เว้นแต่เป็ นการดําเนินการทีห้างฯ ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
สิทธิ ในการลบหรือ ทําลายข้อมูล : ท่านอาจมีสิทธิขอให้ห ้างฯดําเนินการลบหรื อทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูล ส่ ว น
บุคคลของท่านทีห้างฯประมวลผลเกียวกับท่าน เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตัวบุคคลทีเป็ นเจ้าของข้อมูล หากข้อมูล
นันไม่จําเป็ นสําหรับ วั ตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอี ก ต่ อไป หรือเมือท่านถอนความยิ น ยอมในการเก็ บ
รวบรวมใช้เปิ ดเผย และผูค้ วบคุมข้อมูลไม่มีอาํ นาจตามกฎหมายทีจะเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผยข้อมูลนันอีกต่อไป
สิทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูล: ท่านมีสิทธิทีจะขอให้หา้ งฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ในกรณีทีอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ เมือเจ้าของข้อมูลขอให้หา้ งฯ ดําเนินการให้ขอ้ มูลนันถูกต้องเป็ นปั จจุบัน หรือเมือข้อมูลส่วนบุคคล
นันเป็ นข้อมูลทีต้องลบทําลาย แต่เจ้าของข้อมูล ขอให้ระงับการใช้แทนการลบทําลาย หรือเมือข้อมูลส่วนบุคคลนัน
หมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ แต่เจ้าของข้อมูล จําเป็ นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพือใช้ในการ
ก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมือห้างฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสจู น์ กรณีปฏิเสธคําคัดค้านของ
เจ้าของข้อมูลฯ เรืองการคัดค้านในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทีไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้อง
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็ นปั จจุบัน
สิทธิ ขอถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิทีจะถอนความยินยอมทีท่านได้ให้แก่หา้ งฯเพือการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีขอ้ จํากัดเกียวกับสิทธิทีจะถอนความยินยอมตามทีกฎหมายกําหนด หรือมีสัญญาทีให้
ประโยชน์แก่ลกู ค้า ทังนีการเพิกถอนการยินยอมไม่กระทบต่อการเก็บ/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูล ซึงได้กระทําระหว่างทีให้
ความยินยอมโดยชอบ ทังนี การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/
หรือบริการต่างๆ

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง และมีบางกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ น
ทีห้างฯอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิขา้ งต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
คําสังศาล เพือประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน เป็ นต้น หากห้างฯปฏิเสธ
คําขอข้างต้น ห้างฯจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
7. รายละเอียดการติดต่อกับห้างฯ
หากท่านมีความประสงค์ทีจะใช้สิทธิของท่านทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากท่านมีขอ้ สงสั ยหรือ
เรืองร้องเรียนเกียวกับข้อมูลส่วนบุค คลของท่ านภายใต้นโยบายข้อมูล ส่วนบุคคลฉบั บนี โปรดติดต่อห้างฯตาม
ช่องทางดังต่อไปนี
1. ณ สํานักงานทีให้บริการ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชัยสมบูรณ์ เอ็กซ์เชนจ์
1280 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพ 10500
โทร 02-233-1208
2. ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Email: chaisomboone@gmail.com

