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ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัผูใ้ชเ้ว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่น 
ของกลุ่มบรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (ตามรายชื่อบริษัทที่ระบุไวใ้นตารางแนบทา้ย) 
(“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในฐานะผูใ้ชเ้ว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่นของ
บรษิัท บรษิัทจึงขอแนะน าใหท้่าน โปรดอ่านและท าความเขา้ใจประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัผูใ้ชเ้ว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่นของกลุ่มบรษิัทนีเ้พื่อรบัทราบวตัถปุระสงคท์ี่บรษิัท ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของ
ท่าน ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ตลอดจนสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง (“พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 โดยท่านสามารถศกึษารายละเอียดไดด้งัต่อไปนี ้ 

1. นิยาม 

“ขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้
ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  เช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการ
ติดต่อ ขอ้มลูทางการเงิน เป็นตน้ 

“ขอ้มลูอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิศาสนา หรือปรชัญา พฤติกรรม
ทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลู
สหภาพ แรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ ขอ้มลูลายพิมพ์
นิว้มือ ภาพสแกนใบหนา้ หรือขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของ
ขอ้มลู ส่วนบคุคลในท านองเดียวกนั 

“บรษิัท” หมายถึง บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 
(ตามรายชื่อบรษิัทท่ีระบไุวใ้นตารางแนบทา้ย) 

“บรษิัทในกลุ่ม” หมายถึง บรษิัทตามรายชื่อที่ระบไุวใ้นตารางแนบทา้ยประกาศนี ้ 

“ประกาศ” หมายถึง ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัผูใ้ชเ้ว็บไซตแ์ละ
แอพพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

“ท่าน” หมายถึง ผูใ้ชเ้ว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่นของบรษิัท  

“เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่น” หมายถึง เว็บไซต ์แอพพลิเคชั่น เว็บแอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมใดๆ ที่
พฒันาโดยบรษิัทหรือผูท้ี่ไดร้บัการว่าจา้งจากบรษิัท โดยเว็บไซต ์
แอพพลิเคชั่น เว็บแอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมๆใด มีไว้เพื่อ
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ใหบ้ริการต่างๆ กับท่าน ไม่ว่าจะเป็น การใหข้อ้มูลบริษัท ช่อง
ทางการติดต่อ เป็นตน้ ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละเว็บไซต ์หรือ
แอพพลิเคชั่นนัน้ๆ  

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.1 การจัดเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจะกระท าโดยมีวตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีการที่ชอบดว้ย
กฎหมายและเป็นธรรม โดยบรษิัทจะเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอย่างจ ากดั และ
เท่าที่จ  าเป็นภายใตว้ตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทเท่านัน้  

2.2 บรษิัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล เวน้แต่ 

 2.2.1 เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

2.2.2 เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทไดท้ าการเก็บรวบรวมจากท่านหรือจากแหล่งอื่นที่บริษัทมีสิทธิ
ตามกฎหมายก่อนท่ีพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลมีผลบงัคบัใช ้

2.2.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการ
ตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

2.2.4 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบรษิัท 
หรือเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้  านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บรษิัท 

2.2.5 เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น หรือนิติ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เวน้แต่ประโยชนด์ังกล่าวมีความส าคัญนอ้ยกว่าสิทธิขั้นพืน้ฐานใน
ขอ้มลูส่วนตวัของท่าน 

2.2.6 เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคท์ี่เก่ียวกับการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตรห์รือจดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือที่ เ ก่ียวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรกา รที่
เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน  

ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายก าหนด บรษิัทจะไม่จดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหว (ตามที่
ไดน้ิยามไวข้า้งตน้) โดยไม่ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน เวน้แต่ 

2.2.6.1 เพื่อป้องกันหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของท่าน ซึ่งท่านไม่
สามารถใหค้วามยินยอมไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม 

2.2.6.2 เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายที่มีการคุม้ครองที่เหมาะสมของ
มลูนิธิสมาคม หรือองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไร ที่มีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการเมือง 
ศาสนา ปรชัญา หรือสหภาพแรงงานใหแ้ก่สมาชิก ผูซ้ึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผูซ้ึ่ง
มีการติดต่ออย่างสม ่าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไร 
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ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไป
ภายนอกมลูนิธิสมาคม หรือองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไรนัน้ 

2.2.6.3 เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของท่าน 

2.2.6.4 เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

2.2.6.5 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล 

2.2.6.6  เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบั 

(ก) เวชศาสตรป์้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตรก์ารประเมินความสามารถใน
การท างานของลกูจา้ง การวินิจฉยัโรคทางการแพทย ์การใหบ้รกิารดา้น
สขุภาพ หรือดา้นสงัคม การรกัษาทางการแพทย ์การจดัการดา้นสขุภาพ 
หรือระบบ และการใหบ้ริการดา้นสงัคมสงเคราะห ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ใช่
การปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้อยู่ในความรบัผิดชอบ
ของผูป้ระกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือผูม้ีหนา้ที่รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล
นั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
ระหว่างท่านกบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์

(ข) ประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารณสขุ เช่น การป้องกันดา้นสุขภาพ
จากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อ หรือแพร่เขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรือการควบคุมมาตรฐาน หรือคณุภาพของยาเวชภณัฑ ์
หรือเครื่องมือแพทย ์ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม และเจาะจง เพื่อ
คุม้ครองสิทธิ และเสรีภาพของท่าน โดยเฉพาะการรกัษาความลับของ
ขอ้มลูส่วนบคุคลตามหนา้ที่ หรือตามจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ 

(ค) การคุม้ครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมายการ
คุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุม้ครองทางสังคม ซึ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิ หรือ
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของท่าน โดยได้จัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิขั้นพืน้ฐานและประโยชนข์อง
ท่าน 
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(ง) การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ หรือประโยชน์
สาธารณะอื่น ทั้งนี ้ตอ้งกระท าเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวเพียง
เท่าที่จ  าเป็นเท่านั้น และไดจ้ัดใหม้ีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครอง
สิทธิขั้นพืน้ฐานและประโยชน์ของท่านตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญโดยจัดให้มีมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อ
คุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องท่าน 

2.3 ทัง้นี ้บรษิัทอาจไม่สามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2.1 ได ้ในกรณีที่บรษิัทไม่สามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดห้ากบริษัทไดร้อ้งขอขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ ์หรือจ าเป็นในการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อ
ใชใ้นการด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา  

2.4 บรษิัทไม่มีนโยบายจดัเก็บขอ้มลูอ่อนไหวจากท่าน ยกเวน้ 

 2.4.1 เป็นกรณีที่บรษิัทไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือ 

 2.4.2 กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

3. การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทไดร้ับมา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูล
ทางการเงิน เป็นตน้ ซึ่งสามารถบ่งบอกตวับุคคลของท่านได ้ซึ่งเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ ์และเป็น
ปัจจุบัน จะถูกน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะด าเนินมาตรการที่
เหมาะสมในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกันมิใหม้ีการน าขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิไดร้บั
ความยินยอมจากท่านก่อน 

4. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคล 

4.1 บรษิัทเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อการด าเนินงานของบรษิัทท่ีเก่ียวกับ
ท่าน ซึ่งไดแ้ก่ 

4.1.1 เพื่อใชใ้นการใหบ้รกิารตามจดุมุ่งหมายของเว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่นของบรษิัท 

4.1.2 เพื่อใชใ้นการพัฒนาและปรบัปรุงเว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่นของบริษัท เพื่อใหต้อบสนองต่อ
ความตอ้งการของท่าน  

4.1.3 เพื่อใชใ้นวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกับการตลาด เช่น การเสนอขายสินคา้ของบริษัทใหก้ับท่าน 
เป็นตน้  
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ทัง้นี ้บรษิัทจะขอความยินยอมส าหรบัวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการตลาดก่อนท่ีบรษิัทจะเริ่ม
ด าเนินงานตามวตัถุประสงคต์ามขอ้ 4.1.3 นี ้โดยท่านมีสิทธิที่จะไม่ใหค้วามยินยอมกบับรษิัท
ในวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกับการตลาดได ้และการไม่ใหค้วามยินยอมดงักล่าว จะไม่กระทบ
กับการใหบ้ริการในส่วนอื่นของบริษัทที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกับการตลาด
ดงักล่าว  

4.2 หากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของ
ท่าน บรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านในภายหลงั 

5. ขอ้จ ากดัในการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

5.1 บริษัทจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดต้ามความยินยอมของท่าน โดยจะตอ้งเป็นการใช้
และเปิดเผยตามวตัถุประสงคข์องการเก็บ รวบรวม ขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทไดแ้จง้ก่อนหรือใน
ขณะที่เก็บหรือรวบรวมเท่านัน้ 

5.2 บริษัทจะดูแลใหผู้ป้ฏิบตัิงานของบริษัทมิใหเ้ก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือท าใหป้รากฏในลกัษณะอื่น
ใดซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค ์หรือต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ไดร้บั
ยกเวน้ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2 

5.3 ในบางกรณีบริษัทอาจก าหนดใหบุ้คคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นผูร้บัจา้งของบริษัท เก็บรกัษาขอ้มลูส่วน
บุคคลและความปลอดภยัของขอ้มลูของท่าน โดยหา้มบุคคลดงักล่าวน าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไป
ใชน้อกเหนือจากที่บรษิัทก าหนดใหบ้คุคลดงักล่าวด าเนินการ 

5.4 บริษัทอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจากท่าน เพื่อวตัถุประสงคต์ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 4. 
ท่านมีหนา้ที่แจง้และขอความยินยอมจากบคุคลดงักล่าว เพื่อใหบ้รษิัทสามารถใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของ
บุคคลภายนอกนั้น ตามวัตถุประสงคท์ี่บริษัทระบุไวไ้ด ้หากบริษัททราบในภายหลังว่าท่านเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยไม่ไดร้บัความยินยอม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลภายนอกนัน้ๆ 

6. การเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซตข์องบคุคลภายนอก 

บริการบนเว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่นของบริษัทอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอรม์ 
เว็บไซต ์แอพพลิเคชั่นอื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ด  าเนินการ บริษัทพยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซตท์ี่มี
มาตรฐานในการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในเนือ้หาหรือ
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเว็บไซตห์รือแอพพลิเคชั่นอื่นนั้น เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  
ขอ้มลูส่วนบุคคลใดที่ท่านใหแ้ก่เว็บไซตห์รือของบุคคลภายนอกนัน้จะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดงักล่าว และอยู่
ภายใตป้ระกาศหรือนโยบายเก่ียวกบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยบคุคลภายนอกดงักล่าว (หากม)ี ในกรณี
เช่นว่านี ้บริษัทไม่อาจควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอก
ดงักล่าว  
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7. นโยบายเก่ียวกบัการใชค้กุกี ้

การคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เก่ียวข้องกับการใช้คุกกีบ้นเว็บไซต์ทางการของบริษัท จะถูก
กล่าวถึงในนโยบายเก่ียวกับการใชคุ้กกีข้องบริษัท ซึ่งจะประกาศใหท้่านไดท้ราบบนเว็บไซตท์างการของบริษัท 
โดยท่านสามารถอ่านและท าความเขา้ใจ รวมถึงควบคมุการใชคุ้กกีข้องเว็บไซตน์ัน้ๆ ไดผ่้านเครื่องมือบนเว็บไซต์
ทางการของบรษิัทนัน้ๆ หรือวิธีการต่างๆ ตามที่ไดอ้ธิบายในนโยบายเก่ียวกบัการใชค้กุกีข้องบรษิัท  

8. การรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงก าหนดใหม้ี
มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการรกัษาความลับ
ของขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของ
ท่านโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

9. การทบทวนแนวปฏิบตัิ และนโยบายที่เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศของส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะทบทวนประกาศนี ้หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง เป็นประจ าทุกปี หรือ
ระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อให้ประกาศหรือเอกสารอื่นใด รวมไปถึงแนวปฏิบัติ เป็นไปตามพรบ.
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ที่บงัคบัใช ้ณ ช่วงเวลานัน้ 

10. การมีส่วนรว่มของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

10.1 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัท
ก าหนด หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอม ทัง้นี ้บรษิัทอาจ
ปฏิเสธค าขอของท่านไดต้ามที่กฎหมายก าหนด หรือตามค าสั่งของศาล (สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มูล) 

10.2 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคข์องการน าขอ้มูลไปใชข้อง
บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านไดใ้นกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่ขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านถูกท าใหไ้ม่ปรากฎชื่อหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านไดอ้ีก (สิทธิใน
การเขา้ถึงขอ้มูล) 

10.3 หากท่านเห็นว่า ขอ้มลูส่วนบุคคลใดที่เก่ียวกับตนของท่านไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ท่านสามารถ
แจ้งให้บริษัทแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนนั้นได ้ในการนี ้
บริษัทจะจดัท าบนัทึกคดัคา้นการจัดเก็บ ความถูกตอ้ง หรือกระท าการใดๆ เก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย ในกรณีที่ท่านเสียชีวิต เมื่อมีค  าสั่งจากศาล บรษิัทจะอนญุาตใหผู้สื้บสิทธิ 
และ/หรือทายาทโดยธรรมของท่านมาแจง้ความประสงคข์อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้(สิทธิในการ
แกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง) (สทิธิในการลบขอ้มูล) 
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10.4 ท่านมีสิทธิในการแจง้ใหบ้ริษัทระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวก็ได ้ทัง้นี ้บริษัท
จะพิจารณาไม่ด าเนินการระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านก็ได ้หากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
จ าเป็นต่อการปฎิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ตามขอ้
ผกูพนัใดๆ ท่ีบรษิัทมีอยู่ในขณะท่ีท่านขอใชสิ้ทธิในขอ้นี ้(สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มูล) 

10.5 หากท่านไม่เห็นดว้ยกับฐานการประมวลผลที่บริษัทพิจารณาใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นฐานภารกิจของรฐั ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานใดๆ ท่านมีสิทธิ
ในการคดัคา้นการประมวลผลของบรษิัทได ้(สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผล) 

10.6 ท่านมีสิทธิในการขอโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในขณะที่ท่านใชสิ้ทธิใหก้ับบุคคล
ใดก็ได ้ทัง้นี ้บรษิัทไม่มีหนา้ที่ตามกฎหมายในการพิจารณาถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ของบคุคลที่สามที่เป็นผูร้บัโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามค าขอการใชสิ้ทธิของท่าน แต่บรษิัทจะใช้
ความพยายามโดยสมควรเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าผู้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อนี ้จะมี
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไม่นอ้ยไปกว่าของบรษิัท โดยบรษิัทจะปฏิเสธการท าตามค าขอ
ของท่านในขอ้นีเ้พียงกรณีที่การใชสิ้ทธิของท่านไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น (สิทธิในการ
โอนยา้ยขอ้มูล) 

10.7 หากบริษัทประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยใชฐ้านความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได ้แต่ทั้งนี ้หากบริษัทพิจารณาด าเนินการถอนความยินยอมตามที่ท่านรอ้งขอ การ
ถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใดๆ ที่บริษัทได้
ด าเนินการไปก่อนท่ีท่านจะแจง้ถอนความยินยอม (สทิธิในการถอนความยินยอม) 

11. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทจะจัดเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี นับจากวันที่บริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วน
บคุคลจากท่าน โดยเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทจะท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ทัง้นี ้ท่านมีสิทธิที่จะรอ้ง
ขอใหบ้ริษัทท าลาย และขอหลกัฐานการท าลายขอ้มลูสิทธิส่วนบุคคลของท่านไดก้่อนสิน้ระยะเวลาดงักล่าวไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บรษิัทก าหนด 

12. ความรบัผิดชอบของบคุคลซึ่งท าหนา้ที่ควบคมุขอ้มลู 

บรษิัทจะมีระเบียบ ค าสั่ง ใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลปฏิบตัิหนา้ที่ตามระเบียบ หรือค าสั่งที่ก าหนดไว ้เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานตามแนวนโยบายเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศ
ฉบบันี ้
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13. ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านประสงคท์ี่จะสอบถามใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัประกาศฉบบันี ้หรือใชสิ้ทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทไดต้ามช่องทางดา้นล่างนีโ้ดยมีรายละเอียดการติดต่อของบริษัทแยกบริษัทตามที่
ระบไุวใ้นตารางแนบทา้ยประกาศนี ้

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
ทีอ่ยู่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ที ่16 ถนนเพลินจิต ลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทร 02-6805800 อเีมล dpo@starkcorporation.com  
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ตารางแนบทา้ย 
รายชื่อบรษิัท และช่องทางการตดิต่อ 

ชื่อบรษิัท ช่องทางการติดต่อ 

บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่  16 ถนนเพลินจิต 
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด์) 
จ ากดั 
159 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

บรษิัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
บรษิัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
227 หมู่ที่ 4 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมทุรสาค 

บรษิัท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั 
บรษิัท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั 
518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั 
บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง 
อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 

บรษิัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 
บรษิัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ
เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

บรษิัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 
บรษิัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ
เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

บรษิัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชนันอล จ ากดั 
บรษิัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชนันอล จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ
เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

บรษิัท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั 
บรษิัท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูป
ชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
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