Personal Data Protection Act
ข้าพเจ้า ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บริ การ (“ลูกค้า”หรื อ”ผูใ้ ช้บริ การ”) ของบริ ษทั ดิ เอ็นเตอร์ ไพรส์ รีซอร์ สเทรนนิ่ ง จากัด
(“บริ ษทั ”) ยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กบั บริ ษทั ภายใต้
ข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลทัว่ ไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. วัตถุประสงค์ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
•

เพื่อบริ การให้ตรงตามต้องการของลูกค้า บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถ
ได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าตามสัญญาหรื อตามที่ลูกค้าร้องขอ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
o การบริ การต่าง ๆ เช่น การอบรม ซื้ อ/ขาย ผลิตภัณฑ์ของบริ ษท
ั
o การส่ งมอบผลิตภัณฑ์ของบริ ษท
ั ซึ่งรวมถึงการอัปเดต การรักษาความปลอดภัย และการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยงั มีการแชร์ ขอ้ มูล เมื่อจาเป็ นต้องให้บริ การ
หรื อดาเนินการธุรกรรมที่ลูกค้าร้องขอ
o เพื่อใช้ขอ
้ มูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้ และ / หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์
o ปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษท
ั
o นาเสนอโฆษณาและการตลาดให้กบ
ั ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการส่งการสื่ อสารเกี่ยวกับการส่งเสริ มการ
ขาย การกาหนดเป้าหมายโฆษณา และนาเสนอข้อเสนอที่เกี่ยวข้องให้กบั ลูกค้า
o การดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อบริ การต่าง ๆ เช่น การประมวลผล
การติดต่อ การแจ้ง การมอบงานให้แก่บุคคลอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การภายนอก การโอนสิ ทธิและ/
หรื อหน้าที่
o เพื่อให้ขอ
้ มูลเกี่ยวกับการบริ การหลังการขาย รวมถึงการให้บริ การติดตามประสานงาน แก้ไข
ปัญหา แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบตั ิตามข้อบังคับ หรื อข้อกาหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย

เพื่อการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น
หากลูกค้าปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั อาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรื อให้บริ การแก่ลูกค้าได้
o

•

เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เช่น
o มำตรกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย บริ ษ ท
ั มี ก ารบันทึ ก ภาพ CCTV ณ ทางเข้าออกและบริ เ วณ
ภายในบริ ษทั
o กำรรั กษำควำมสั มพันธ์ กบ
ั ลูกค้ ำ เช่น การให้บริ การลูกค้า การจัดการข้อร้องเรี ยน การประเมิน
ความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานของบริ ษทั การสื่ อสารหรื อนาเสนอผลิตภัณฑ์และ/
หรื อบริ การต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่ลูกค้ามีอยู่กับบริ ษทั ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าเป็ น
ระยะ ๆ
o กำรรั กษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล เช่น การทาให้ขอ
้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั บุคคลได้ (Anonymous Data)
o วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ำงธุ ร กิ จ บริ ษ ัท มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติหรื อประชาสัมพันธ์บริ ษทั เช่น การบันทึกภาพ บันทึกเสี ยงในการจัด
ประชุม อบรม สันทนาการ หรื อการออกบูธ

ในกรณี ที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั อาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เท่าที่ควร
•

เพื่อให้ ลูกค้ ำได้ รับประโยชน์ จำกกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ กำร ตำมที่ลูกค้ ำได้ ให้ ควำมยินยอมไว้
เช่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การที่ดียงิ่ ขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอ สิ ทธิประโยชน์พิเศษ คาแนะนา และข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงสิ ทธิในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมพิเศษ เป็ นต้น

ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั อาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เท่าที่ควร
3. ข้ อมูลขอผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หมายความว่า บริ ษทั ดิเอ็นเตอร์ ไพรส์รีซอร์ ส เทรนนิ่ ง จากัด ซึ่ งมีอานาจ
หน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า บริ ษทั ดิเอ็นเตอร์ ไพรส์รี
ซอร์ ส เทรนนิ่ ง จากัด โดยบริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ซึ่ งมีการ

กาหนดระดับการเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุค คลของลูกค้า เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้โดยไม่เปิ ดเผยตามที่
กฎหมายกาหนด
4. แหล่ งที่มำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
o ข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง
• ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ลูกค้าให้บริ ษทั ไว้ขณะสมัครใช้หรื อซื้ อสิ นค้าและบริ การ กับทางบริ ษทั โดยให้
ข้อมูลในใบลงทะเบียนสมัคร ใช้ หรื อซื้อสิ นค้าและบริ การ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ได้แก่
•

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล์ เป็ น
ต้น

•

ข้อมูลระบุตวั ตน เช่น รู ปภาพ เพศ สัญชาติ ศาสนา การศึกษา หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
อากร วันเกิด บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อาชีพ หนังสื อเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ หรื อเอกสารระบุตวั ตนที่มีลกั ษณะเดียวกัน เป็ นต้น

•

ข้อมูลที่ให้ความสนใจ เช่น ข้อมูลที่ระบุความสนใจของท่านในการฝึ กอบรมของเรา เป็ นต้น

•

ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่ อสาร เช่น ท่านรู ้จกั เราได้อย่างไร และความต้องการของ
ท่านในการรับข้อมูลทางการตลาด และการฝึ กอบรมใหม่จากเรา และรู ปแบบการติดต่อสื่ อสาร
ที่ตอ้ งการ เป็ นต้น

•

ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร รายละเอียดและประวัติการชาระเงิน ข้อมูลบัตรเด
บิต/เครดิต

•

ข้อมูลอื่นๆ: ผลการประเมิน เวลาที่เข้าร่ วม ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี Facebook (Facebook
ID) ไอดี Google (Google ID) ข้อมูลจากกล้องวงจรปิ ดและการบันทึกวีดีโอ ณ สถานที่ของเรา
และเสี ยงที่บนั ทึก เป็ นต้น

o ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ลูกค้าให้บริ ษทั ไว้ในการติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อกิจกรรมต่างๆ ของ
บริ ษทั
• ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริ การ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริ การ, ข้อมูลบัญชี
ผูใ้ ช้ง าน (Account) หรื อข้อ มู ล ที่ ลูกค้าได้แก้ไขปรั บปรุ งในข้อมูลบัญชี ผูใ้ ช้งาน (Account) ของ
ลู ก ค้า หรื อ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการที่ ลู ก ค้า ติ ด ต่ อ กับ บริ ษ ัท หรื อ ที ม งานของบริ ษ ัท (เช่ น พนัก งาน
ขาย หรื อข้อมูลที่ได้จากบัญชี ผูใ้ ช้งาน (Account) อื่น ๆ ข้อมูลจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์ และ/หรื อ
บริ การของบริ ษทั การติดต่อ เยีย่ มชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ของบริ ษทั ตลอดจน
ข้อมูลในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม, การทาสารวจ, งานสัมมนาและ Road Show

o เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technology) เมื่อลูกค้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั
o บริ ษทั ในเครื อ
o บุคคลภายนอก เช่น
• หน่วยงานของรัฐ
• หน่วยงานเอกชน
• พันธมิตรทางธุรกิจ
• ผูใ้ ห้บริ การข้อมูล
• โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม และผูใ้ ห้บริ การโฆษณาต่าง ๆ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั และเพื่อปรับปรุ งคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ขึ้น
5. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ให้เสร็ จสิ้ น เว้นแต่กรณี ที่กฎหมายกาหนดหรื ออนุญาตให้
เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกาหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรื อเกินกว่านั้นเท่าที่จาเป็ น เช่น ตามอายุความที่
กฎหมายกาหนดสาหรับเรื่ องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดาเนินคดี หรื อเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กากับดูแล
6. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน อย่างไรก็ดี
ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิ ทธิภาพในการให้บริ การหรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย บริ ษทั อาจเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าให้กบั บุคคลต่อไปนี้
o
o
o
o

บริ ษทั ในเครื อ
พันธมิตรทางธุรกิจ
ผูใ้ ห้บริ การประมวลผลข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริ ษทั จะดาเนิ นการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูล
ส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การไว้เป็ นความลับ และไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริ ษทั
ได้กาหนดไว้

อย่างไรก็ดี หากลูกค้าเชื่อว่าบุคคลที่บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การตามข้างต้น ได้มีการนาข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ ลูกค้าสามารถ
แจ้งบริ ษทั ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เพื่อดาเนินการในส่ วนเกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลการให้บริ การ หรื อหน่วยงานกากับ
ดูแลผูใ้ ช้บริ การ รวมถึงในกรณี ที่มีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอ
ข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรื อดาเนินคดีตามกฎหมาย หรื อเป็ นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลภายนอก
อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจาเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริ การของบริ ษทั ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร
การควบรวมบริ ษทั หรื อการขายกิจการ บริ ษทั อาจถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่วนที่บริ ษทั เก็บรวบรวมไว้ไปยังบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
7. สิ ทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้
• ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรื อขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
• แจ้งให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลต้องดาเนิ นการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
• ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ที่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วน
บุ ค คลได้ท าให้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั้น อยู่ใ นรู ป แบบที่ ส ามารถอ่ า นหรื อใช้ง านได้โดยทั่วไปได้ด้ว ย
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ด้วย
วิธีการอัตโนมัติ
• คัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้
โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
• ขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลดาเนินการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกาหนด
• ขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตามที่กฎหมายกาหนด
• ถอนความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ขอ้ กาหนดในข้อ 8

• ร้องเรี ยนในกรณี ที่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรื อผู ้
รับจ้างของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณี ที่มีการร้ องขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การจากระบบหรื อฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษ ทั นั้น
บริ ษทั จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกและดาเนินการ
ตามคาร้องขอของผูใ้ ช้บริ การ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริ งว่า การดาเนิ นการตามคาร้ องขอนั้นจะเสี่ ยงต่ อการ
ละเมิดนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การรายอื่น หรื อเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อมีความจาเป็ นที่จะต้อง
เก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็ นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรื อดาเนินคดีตามกฎหมาย หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ตาม
กฎหมายที่ใช้บงั คับ หรื อเพื่อเป็ นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรื อกรณี ที่เป็ นการพ้นวิสัยในทาง
ปฏิบตั ิตามคาร้องขอของผูใ้ ช้บริ การ
อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริ ษทั จะได้ดาเนิ นการตามคาร้องขอของผูใ้ ช้บริ การแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการ
บันทึกหรื อทาสาเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรื อระบบสารอง (Backup System) ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการสารอง
ข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่ อง หรื อเกิดจากความขัดข้องของระบบ
การยกเลิกความยินยอม ลูกค้าสามารถถอนความยินยอมของลูกค้าที่ได้ให้แก่บริ ษทั เกี่ยวกับการประมวลผล
ข้อมูลหรื อกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ ได้ทุกเวลาโดยติดต่อมายังบริ ษทั ตามข้อมูลที่ระบุไว้ดา้ นล่าง
นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริ ษทั ลูกค้าสามารถดาเนิ นการ
ดังนี้
• กรณีไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์:โปรดแจ้งความประสงค์ทางอีเมล marketing@ert.co.th
หรื อ โทร: 02-718-1599
• กรณี ไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล (E-Mail) : ลูกค้าสามารถกด “ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร” ใน
อีเมลที่ลูกค้าได้รับจากบริ ษทั ได้ทนั ที
8. ผลกำรเพิกถอนควำมยินยอม
• เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบริ ษทั อาจขอทราบถึงเหตุผลใน
การเพิกถอน

• การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
• ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอม ให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล จะมีผลกระทบต่อการให้บริ การลูกค้าหรื อการให้ บริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั และส่งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงการขาย
และการบริ การได้
9. ช่ องทำงติดต่อ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถติดต่อบริ ษทั ตามช่องทาง ดังนี้
• บริ ษทั บริ ษทั ดิเอ็นเตอร์ ไพรส์รีซอร์ สเทรนนิ่ ง จากัด 2922/135-136 ห้อง 331-332 ชั้น 3 อาคารชาญ
อิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ 10310
โทรศัพท์ 0 2718 1599
10. อนุญำติให้ ส่งข้ อมูล ข่ ำวสำรผ่ ำนช่ องทำง Email, Line หรื อSocial
อนึ่ ง ก่อนให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ง
ระบุไว้ดา้ นบนของความยินยอมนี้ อย่างชัดเจนแล้ว จึงยินยอมให้บริ ษทั ดิเอ็นเตอร์ ไพรส์รีซอร์ สเทรนนิ่ ง จากัด
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

