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เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”) จึง
จัดทาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มของบริษัท
นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด
เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตทางาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้ อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในทานองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้สาหรับทาหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทอาจเก็บข้อมูล
ดังกล่าวจากคุกกี้ (Cookies) เพื่อดาเนินการให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้รวมถึงเว็บไซต์อื่น ซึ่งบริษัทอาจจัดทาขึ้นใน
อนาคต
“แพลตฟอร์ม” หมายถึง ระบบปฏิบัติการออนไลน์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวม และนาเสนอข้อมูลสินค้า หรือบริการของบริษัท ในรูปแบบของ
ข้อมูลดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ โดยให้หมายความรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นที่
บริษัทพัฒนาขึ้น รวมถึงเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้พัฒนาขึ้น เช่น หน้า Facebook หรือ แอปพลิเคชันไลน์ของ
บริษัท เป็นต้น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวมจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เป็นต้น
 ข้อมูลการติดต่อ และข้อความที่ติดต่อ เช่น ชื่อ -นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษั ทผ่านกล่องข้อความ
“Contact Us” บนหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Messenger แอปพลิเคชันไลน์
ของบริษัท ข้อมูล ชื่อบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของบริษัท รวมถึง ข้อ
สอบถาม และร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของบริษัท
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แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปนี้
 จากตัวท่านเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าใช้งาน รวมถึงกล่องข้อความ “Contact Us” บนหน้า
เว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Messenger กล่องแสดงความเห็น
(Comment) บน Facebook Page ของบริษัท แอปพลิเคชันไลน์ของบริษัท
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทอาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทในเครือ ในกลุ่มอื่น หรือบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ และทาความเข้าใจลักษณะการ
ใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมตามประเภทของคุกกี้ดังต่อไปนี้
ประเภทของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจาเป็น
(Necessary Cookies)

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

หมดอายุ

บริษั ทจัด เก็ บคุก กี้ประเภทนี้ เนื่อ งจากมี ค วามจ าเป็ นต่อ การ ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจา
ทางานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทางานได้เป็นปกติ มี เป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์
ความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใช้หรือเข้า ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของ
ชมเว็ปไซต์ เช่น การ log in เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือ
ในส่วนที่อนุญาตเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ทั้ง นี้ ท่านไม่ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้
สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณีใดจะครบ
ของบริษัทได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
(Analytic Cookies)

กาหนดก่อน

บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจา
ของผู้ เ ข้ า ชมเว็ บ ไซต์ เช่ น จ านวนผู้ เ ข้ า ชมเว็ บ ไซต์ เป็ น ต้ น เป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ส ามารถวั ด ผล ประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาข้ อ มู ล ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของ
เนื้อหาของสินค้าหรือบริการ และเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพที่ดี และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือ
มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้
ในการเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณีใดจะครบ
ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน กาหนดก่อน
ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูล เนื้อหาของสินค้า หรือบริการและ
เว็บไซต์ได้
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ประเภทของคุกกี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

หมดอายุ

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน
(Functional Cookies)

บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อใช้จดจาข้อมูลของท่านผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์
รวมถึงในการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป เพื่อให้ทางบริษัทสามารถ
นาไปปรับแต่งข้อมูล เนื้อหา และให้ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์
ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่าน
เข้าชมเว็บไซต์ โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการ
เก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ติดตั้ง
ท่านอาจเข้าชมเว็บไซต์ได้ไม่ส ะดวก และไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
อย่างเต็มที่

ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจา
เป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือ
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้
เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณีใดจะครบ
กาหนดก่อน

คุกกี้เพื่อกาหนดเป้าหมาย
(Targeting Cookies)

บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจา
รวมถึง ข้อมูลต่าง ๆ ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อ เป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์
นาไปวิเคราะห์ และแสดงผลในเนื้อหา สินค้าหรือบริการ และ ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของ
โฆษณาที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมาก ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือ
ยิ่งขึ้น ทางบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สาม เพื่อ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้
วัตถุประสงค์ข้างต้น โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านใน เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณีใดจะครบ
การเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้ง นี้ หากท่านไม่ให้ ค วามยินยอมให้ กาหนดก่อน
ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูล เนื้อหา และโฆษณา
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน

 ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการบริหารจัดการเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึง ประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อของท่าน และข้อความที่ท่านติดต่อเข้ามายังบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 เพื่อติดต่อกลับท่านในการให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการตอบข้อสอบถามของท่าน
เกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือเรื่องอื่นใด ซึ่ง ท่านได้ส อบถามเข้ามายัง บริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม ตลอดจน
ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทในเครือในกลุ่มอื่นเพื่อการ
ตอบกลับท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อนาข้อมูลความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสินค้า หรือบริการของบริษัท มาพัฒนา และปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการของบริษัท

ประกาศความเป็นส่วนตัว
เรื่อง “สาหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท”

ฉบับที่ 1/2565

หน้า 4/6

แก้ไขครั้งที่

/2P a g e 2

วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565

ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)
การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการติดตั้งคุกกี้ หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทที่
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และอาจทาให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้
 ข้อมูลการติดต่อ และข้อความที่ติดต่อ
การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นบางประการแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถติดต่อท่านกลับได้ หรือไม่ส ามารถตอบกลับ
คาถามของท่านหรือดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนตามที่ท่านร้องขอ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปนี้



ผู้ให้บริการ และตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอที หรือฐานข้อมูล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ประสบการณ์ข้อมูล
การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนาไปพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย และมีความสะดวก เป็นต้น



บริษัทในเครือ ในกลุ่ม รวมถึง ผู้ให้บริการ และตัวแทนที่บริษัทในเครือในกลุ่มว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอที หรือ
ฐานข้อมูล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ประสบการณ์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตามที่ได้กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของประกาศฉบับนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
 ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาอันพอสมควรตามความจาเป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณี นับจาก
วันที่ท่านได้ส่งข้อมูลมายังบริษัทผ่านกล่องข้อความ “Contact Us” บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม
เช่น Facebook Messenger กล่องแสดงความเห็น (Comment) บน Facebook Page ของบริษัท แอปพลิเคชันไลน์ของบริษัท
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สิทธิของท่านในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้
1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทาก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น
2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
3. สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
7. สิท ธิใ นการขอให้แ ก้ไขข้อ มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อ ง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ได้
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง
ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างนี้
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบางกรณีที่บริษัทอาจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือคาขอ และ/หรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือคาสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยบริษัทจะ
ทาบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้ วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทกาหนด
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ
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การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด
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