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ประกาศความเป็นส่วนตวั  

 

ปรบัปรุงขอ้มลูล่าสุด: 5 พฤษภาคม 2564 

เรยีน คู่คา้และพนัธมติรทางธุรกจิ 

บรษิัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“เรา”) ใหค้วามสําคญักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอ้มูลส่วน

บุคคลของบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัท่าน หรอืธุรกจิของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดงันันเราจงึจดัใหม้ปีระกาศความเป็นส่วนตวันีเพอือธบิาย

ถงึการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย (รวมเรยีกว่า “ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลทเีราเกบ็รวบรวม โดยรวมถึงขอ้มลูทที่านมอบใหแ้ก่เราเกยีวกบัตวัท่านเอง หรอืบุคคลทมีคีวาม

เกยีวขอ้งกบัท่าน หรอืธุรกจิของท่าน (“ท่าน”)  

 วธิทีเีรานําขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปใช ้

 การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

 ทางเลือกทเีรานําเสนอให้ท่าน รวมถึงวธิีการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และการดําเนินการให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านเป็นปัจจุบนั 

 สทิธใินขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเกบ็รวบรวม  

เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเีรามคีวามจาํเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน โดยอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทเีรา

เกบ็รวบรวมนนัขนึอยู่กบัแต่ละสถานการณ์  

เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทหีลากหลาย เช่น 

 ขอ้มลูทไีดจ้ากท่านโดยตรง ซงึถอืเป็นส่วนหนึงของการเขา้เป็นคู่คา้ หรอืพนัธมติรทางธุรกจิกบัเรา  

 ขอ้มูลทไีด้จากบุคคลภายนอก ซงึถอืเป็นส่วนหนึงของการเขา้เป็นคู่ค้า หรอืพนัธมติรทางธุรกจิกบัเรา เช่น ขอ้มูล

เครดติ ขอ้มลูทางการคา้ ขอ้มลูจากลูกคา้ของเรา หรอืลูกคา้ของท่าน ขอ้มลูจากหน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมาย เป็น

ตน้ 

 การสนทนาระหว่างท่านกบัเรา รวมถงึบนัทกึการสนทนาผ่านทางโทรศพัท์ จดหมาย อเีมล์ บนัทกึขอ้ความ หรอื

วธิกีารอนืใด 

 เมอืท่านใชง้านเวบ็ไซต ์แอพพลเิคชนั หรอืช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของเรา 

 เมอืท่านทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชดัแจง้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลผ่าน

ทาง Social Media ในกรณดีงักล่าว เราจะเลอืกเกบ็รวบรวมเฉพาะขอ้มูลส่วนบคุคลทที่านเลอืกใหป้รากฏต่อ

สาธารณะเท่านัน 
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นอกจากนี เราอาจร่วมกบับุคคลภายนอกเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทเีกยีวกบักจิกรรมออนไลน์เมอืท่านเขา้

เยยีมชมแหล่งขอ้มลูออนไลน์ของเรา  

ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทเีราอาจเกบ็รวบรวมมดีงัต่อไปนี 

 ข้อมูลส่วนตวั: ชอื นามสกุล ชอืเล่น เพศ วนัเดือนปีเกิด อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส หมู่โลหิต นําหนัก 

ส่วนสูง หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลขอืน ๆ ทรีาชการออกให้ รวมถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลทปีรากฏอยู่บนเอกสารทรีฐัออกให้เพอืใชใ้นการยนืยนัตวัตน เอกสารสําคญัของนิตบิุคคลทอีอก

ใหโ้ดยราชการ (กรณีลูกคา้เป็นนิตบุิคคล) หมายเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี สญัชาต ิภาพบนบตัรประจาํตวัประชาชน 

หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัข ีลายมอืชอื ขอ้มูลการจดจําใบหน้า และเสยีง รูปภาพ ภาพหรอืบนัทกีจากกล้อง

วงจรปิด (CCTV)  

 ข้อมูลทางการเงิน:  ขอ้มลูบญัชธีนาคาร ทอียู่สาํหรบัเรยีกเกบ็เงนิ เลขทบีตัรเครดติ ชอืผูถ้อืบตัร และรายละเอยีด

ของบตัรเครดติ 

 ข้อมูลการศกึษา: ประวตักิารศกึษา 

 ข้อมูลครอบครวั: ชอื นามสกุล และขอ้มลูการตดิต่อของสมาชกิในครอบครวั  

 ข้อมูลการทํางาน: ประวตัิการทํางาน หมายเลขใบประกอบวชิาชีพแพทย์ หรอืพยาบาล และเลขทใีบอนุญาต

ทาํงาน (Work Permit) 

 ข้อมูลการติดต่อ: ทอียู่ เบอร์โทรศพัท ์เบอรโ์ทรสาร อเีมล์ และรายละเอยีด Social Media 

 ข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส:์ ทอียู่ IP คุกก ีบนัทกึกจิกรรม ขอ้มลูระบุตวัตน และขอ้มลูตําแหน่งทางภูมศิาสตร ์

 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data): 

o ขอ้มลูศาสนา 

o ขอ้มลูเชอืชาต ิและ 

o ขอ้มลูทางการแพทย ์ขอ้มลูสุขภาพ และการตรวจรกัษา  

นอกจากนี เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวามละเอยีดอ่อนของท่านบางประเภทเพอืการเขา้เป็นคู่คา้

กบัเรา อย่างไรกต็าม เราจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทนีโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่ในกรณทีี

กฎหมายอนุญาตใหเ้ราสามารถทาํได ้

ในกรณีทที่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรบัรองว่าท่านไดแ้จง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ

แล้วว่าเราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว รวมทงัไดแ้จ้งใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถึงประกาศความเป็น

ส่วนตวัของเราแลว้ และในกรณีทกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด ท่านไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวตาม

รูปแบบ และเนือหาทเีรากําหนดสําหรบัการทเีราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว 

2. วิธีทีเรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ 

เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเีรามคีวามจําเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลเท่านัน  ทงันี เราจะใชฐ้านทางกฎหมายอย่างน้อยหนึงฐานดงัต่อไปนีในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
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 ฐานสญัญา - เมอืเราจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพอืทจีะปฏบิตัติามตามสญัญา หรอืก่อนที

เราจะเขา้ทาํสญัญากบัท่าน 

 ฐานหน้าทีตามกฎหมาย -  เมือเรามีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือปฏิบตัิตาม

กฎหมาย หรอืภาระขอ้ผูกพนัตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย - เมอืเป็นประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเราทจีะประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านตามทกีฎหมายอนุญาต เว้นแต่ทเีราเหน็ว่าประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเรามคีวามสําคญั

น้อยกว่าประโยชน์ และสทิธเิสรภีาพขนัพนืฐานของท่าน 

 ฐานความยินยอม - เมอืท่านใหค้วามยนิยอมกบัเราในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพอืวตัถุประสงค์

ใดวตัถุประสงค์หนึงโดยเฉพาะ 

อย่างไรกต็าม เราจะไม่ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวามละเอยีดอ่อนโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน ยกเวน้ใน

กรณีทกีฎหมายอนุญาตใหเ้ราทาํได ้  

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทขีองท่านภายใต้กฎหมายทเีกยีวขอ้ง และฐานทางกฎหมายเพอืวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปนี 

วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

การจดัหาสนิคา้และ/หรอืบรกิาร 

 เพอืยนืยนัตวัตนของท่าน 

 เพอืสรา้ง และจดัเกบ็ฐานขอ้มูลของท่าน 

 เพอืพจิารณาเกยีวกบัการจดัซอืจดัหาสนิคา้ และ/หรอืบรกิารกบั

ท่าน 

 เพือการทํารายการสงัซือสินค้า และ/หรือบริการจากท่าน และ

เกบ็เป็นหลกัฐานการสงัซอื 

 เพอืเรยีกรบัสนิคา้ และ/หรอืบรกิารจากท่าน 

 เพอืสอืสารกบัท่านเกยีวกบัสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร 

 เพอืจดัทาํรายละเอยีดขอ้ตกลง และสญัญาระหว่างเรากบัท่าน 

 เพอืบรหิารจดัการการชําระเงนิ รวมถงึจดัการค่าใชจ้่าย และเกบ็

หลกัฐานการชาํระเงนิ 

 เพอืตรวจสอบขอ้มลูสุขภาพของผูใ้หบ้รกิารเฉพาะตําแหน่ง 

 เพอืปฏบิตัติามคํารอ้งขอตามสทิธทิที่านมตี่อขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านทอียู่ในความครอบครองของเรา 

 เพอืการพจิารณาทาํหนังสอืคาํประกนั และวางหลกัประกนั 

 ฐานสญัญา 

 ฐานความยนิยอม 

 ฐานหน้าทตีามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 
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วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

 เพอืบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างเรากบัท่าน หรอืธุรกจิของท่าน 

 เพอืจดัเกบ็ และทําใหข้อ้มลูการตดิต่อของท่านเป็นปัจจุบนั 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

 

การดาํเนินธุรกจิ และพฒันาธุรกจิ 

 เพอืวางแผนการพฒันาสนิคา้ และบรกิารทมีอียู่ 

 เพอืประเมนิความเหมาะสมในการเป็นคู่คา้ หรอืพนัธมติรทาง

ธุรกจิของท่านกบัเรา 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

การบรหิารจดัการความปลอดภยัและความเสยีง 

 เพือป้องกันอาชญากรรม บริหารจัดการความปลอดภัย และ

สุขลกัษณะของเรา เช่น ติดตงักล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน 

และโดยรอบรา้นอาหาร และ/หรอืพนืทขีองเรา ซงึอาจมกีารเกบ็

ภาพเคลอืนไหว หรอืบนัทกึเสยีงของท่าน 

 เพอืบรหิารความเสยีงของเรา และลูกคา้ของเรา 

 เพือจัดทํารายงานการตรวจสอบสรุปการแก้ไข และแนวทาง

ป้องกนัภายใน 

 เพอืจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย  

 เพอืปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

 ฐานหน้าทตีามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

 

เราจะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพอืวตัถุประสงค์อนืนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ตามทรีะบุไวใ้นประกาศ

ความเป็นส่วนตวันี หากเราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพมิเตมิซงึไม่ไดร้ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี 

เราจะแจง้ใหท้่านทราบ และขอความยนิยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทกีฎหมายอนุญาตใหเ้รา

ดําเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัความยนิยอมของท่าน ทงันี ท่านมสีทิธใิหค้วามยนิยอม หรอืปฏเิสธการประมวลผล

ส่วนบุคคลของท่านได ้

กรณีทีท่านปฏิเสธการให้ข้อมลูส่วนบุคคลกบัเรา  

ในกรณทีเีราจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทกีฎหมายอนุญาต หรอืขอ้กําหนดในสญัญา

ระหว่างท่านกบัเรา และท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบัเรา เราอาจไม่สามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผูกพนัทเีรามอียู่ หรอืจะมี

ต่อท่าน และอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัท่านต่อได ้
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3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเีรามคีวามจําเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลเท่านัน ซงึอาจรวมถงึกรณีดงัต่อไปนี 

 จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของสญัญา 

 มหีน้าทตีามกฎหมายในการกระทาํการดงักล่าว (เช่น การหกัภาษี ณ ทจี่าย เป็นตน้) 

 จาํเป็นตอ้งรายงานตามกฎหมาย ดาํเนินคด ีใชส้ทิธติามกฎหมาย หรอืปกป้องสทิธติามกฎหมาย 

 กระทําไปเพอืประโยชน์ของธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรอืเพอืประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น 

เพือบริหารความเสียง เพือการรายงานภายในองค์กร เพือวิเคราะห์ขอ้มูล เพือยืนยนัตัวตน เพือให้บริษัทอนื

สามารถใหบ้รกิารตามทที่านร้องขอได้ เพอืประเมนิความเหมาะสมในการเป็นคู่คา้ หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของ

ท่านกบัเราเป็นตน้)  

 ขอความยินยอมจากท่านเพือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอืน และท่านได้ให้ความยินยอมในการ

ดาํเนินการนัน 

เราอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอนืดงัต่อไปนี  

 บรษิทัในเครอืของเรา  

 ผู้รบัเหมาช่วง นายหน้า หรอืผู้ให้บรกิารใด ๆ ททีํางานให้กับเรา หรอืให้บรกิารกบัเรา ซงึรวมถึงผู้รบัเหมาช่วง 

นายหน้า ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏบิตังิานของบุคคลดงักล่าว 

 ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถึงคนกลาง บุคคลผูต้ิดต่อ และตวัแทนของท่าน 

เช่น ผูร้บัมอบอํานาจ ทนายความ เป็นตน้ 

 บุคคลใด ๆ ทที่านชาํระเงนิให ้และ/หรอืไดร้บัชาํระเงนิ รวมถงึสถาบนัทางการเงนิ และผูใ้หบ้รกิารรบัชาํระเงนิ 

 บุคคล หรอืบรษิทัใด ๆ ซงึเกยีวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งบรษิทั การควบรวมกจิการ หรอืเขา้ถอืครองกจิการที

เกดิขนึ หรอือาจเกดิขนึ โดยรวมถงึการโอนสทิธ ิหรอืหน้าทใีด ๆ ซงึเรามอียู่ภายใต้สญัญาระหว่างเรากบัท่าน 

 หน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมาย รฐับาล ศาล หน่วยงานระงบัขอ้พพิาท ผู้ตรวจสอบบญัช ีและบุคคลใด ๆ ซึงถูก

แต่งตงั หรอืรอ้งขอ ใหต้รวจสอบกจิกรรมการดาํเนินงานของเรา 

 บุคคลอนืใดซงึมคีวามเกยีวขอ้งกบัขอ้พพิาทใด ๆ ทเีกดิขนึ  

 หน่วยงานป้องกนัการทุจรติซงึใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพือยนืยนัตวัตนของท่าน และสบืหา และป้องกนัการทุจริต 

รวมถงึอาชญากรรมทางการเงนิ 

 บุคคลใด ๆ ทเีราไดร้บัคาํสงัจากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลดงักล่าว 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

เราอาจต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพอืการปฏบิตัติามสญัญาททีําขนึระหว่างท่านกบัเรา 

เพอืปฏิบตัิตามขอ้กําหนดทางกฎหมาย เพอืปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรอืเพอืผลประโยชน์อนัชอบดว้ย

กฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดใหเ้ราต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทให้กบับุคคล

ตามทกีฎหมายดงักล่าวกําหนด (เช่น เปิดเผยให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี เป็นต้น) ในกรณีนี เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วน
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บุคคลใหก้บับุคคลทมีสีทิธเิหน็ หรอืเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเท่านัน และจะกําหนดใหม้มีาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลในระดบัทเีหมาะสม  

4. การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านเท่าทจีาํเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ทรีะบุไวใ้นประกาศความ

เป็นส่วนตวันี เว้นแต่จะมกีารขยายระยะเวลาตามทถีูกร้องขอ หรอืได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย เมอืเราไม่มคีวามจําเป็น

จะต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรอืทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่านกลายเป็นขอ้มูลทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได ้หรอืถ้าในกรณีทไีม่อาจจะเป็นไปได ้(เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูก

จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลสํารองแบบถาวร) เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย และคดัแยกขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี จนกระทงัเราสามารถดาํเนินการลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้

ความถกูต้องของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราขอความร่วมมอืจากท่านในการทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านทอียู่ในความครอบครองของเรามคีวามเป็นปัจจุบนั 

สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจง้เราเมอืขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมกีารเปลยีนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่องทางการ

ตดิต่อในขอ้ 8.  

เราอาจขอใหท้่านปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นครงัคราว เพอืใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลทเีป็นปัจจุบนั 

ถูกตอ้ง และสมบูรณ์  

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านมสีทิธเิกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปนี 

 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมสีทิธใินการขอเพกิถอนความยนิยอมทไีดใ้หไ้วก้บัเราเมอืใดกไ็ด ้ตาม

ขนัตอน และวธิกีารทเีรากําหนด เวน้แต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยนิยอมได ้

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เรา

เปิดเผยการไดม้าของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทเีรามสีทิธปิฏเิสธคาํขอของท่านไดต้ามกฎหมาย หรอื

คาํสงัศาล หรอืกรณีทคีาํขอของท่านจะมผีลกระทบทอีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธ ิและเสรภีาพของบุคคลอนื 

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอแก้ไข หรอืเปลยีนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ใน

กรณีทขีอ้มูลนันไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วน และทําใหข้อ้มูลของท่านเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ 

 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลายเป็นขอ้มูลทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได้ เว้นแต่กรณีทเีราต้องปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกยีวข้องในการเก็บ

รกัษาขอ้มลูดงักล่าว 

 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธใินการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทเีรามเีหตุในการปฏเิสธคาํขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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 สิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิธใินการขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านชวัคราว หรอืถาวรได ้

 สิทธิในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืขอใหส่้ง หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงับุคคลภายนอก เวน้แต่กรณีทเีราไม่สามารถ

ทาํไดโ้ดยสภาพทางเทคนิค หรอืมเีหตุในการปฏเิสธคําขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธใินการร้องเรียนต่อหน่วยงานรฐัทเีกียวข้องในกรณีทที่านเชอืว่าการ

กระทําของเราไม่เป็นไปตามทกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดบ้ญัญตัไิว ้

ท่านสามารถใชส้ทิธขิองท่านไดต้ลอดเวลาโดยตดิต่อเราผ่านทางช่องทางการตดิต่อตามทรีะบุไวใ้นประกาศความเป็น

ส่วนตวันี โดยไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม อย่างไรกต็ามเราอาจคดิค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของทา่นไม่มมีูล ซําซ้อน 

หรอืมมีากเกนิความจาํเป็น และเราอาจปฏเิสธทจีะดาํเนินการตามคําขอของท่านในสถานการณ์เหล่านันได ้

การจดัการกบัเรืองร้องเรียน 

ท่านสามารถตดิต่อเราเพอืร้องเรยีนเกยีวกบัวธิกีารทเีราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดท้ชี่องทางการติดต่อ

ตามทรีะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี 

6. การรกัษาปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยงิ ดงันัน เราจะตรวจสอบ และใชม้าตรการ

รกัษาความปลอดภยัทงัทางกายภาพ และทางเทคนิคททีนัสมยัอยู่เสมอเมอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้

กําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพอืใหท้่านมนัใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทําลายโดยไม่

ตงัใจ ถูกนําไปใชใ้นทางทผีดิ ถูกเปิดเผย และเขา้ถงึโดยบุคคลทวัไปทไีม่ใช่พนักงานของเรา โดยพนักงานของเรานันไดร้บั

การอบรม และฝึกฝนใหจ้ดัการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างปลอดภยัภายใตน้โยบายของเราอยู่เสมอ 

7. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

ประกาศความเป็นส่วนตวันีมผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทรีะบุไวด้า้นบนของเอกสาร โดยอาจมกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงเป็นครงั

คราว อย่างไรกต็าม การแกไ้ขเปลยีนแปลงครงัล่าสุดนัน สามารถดไูดจ้ากวนัททีรีะบุไวข้า้งต้นของประกาศความเป็นส่วนตวั

ฉบบันี ดงันัน ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวันีเป็นระยะเพอืรบัทราบการเปลยีนแปลงทอีาจเกดิขนึ 
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8. ติดต่อเรา 

หากท่านมขีอ้สงสยัเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่น หรอืต้องการใชส้ทิธใิด ๆ ท่านสามารถตดิต่อเราไดท้ ี

  
 

 

 

 

 

 

 ติดต่อที : บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

1200 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 อีเมลถ์ึง : dpo@mkrestaurantgroup.com หรอื 

 หมายเลขโทรศพัท์ : 02-836-1088 หรอื 02-066-1000 


