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ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร? 

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่

ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังตอ่ไปนี้ 

1. ชื่อ นามสกุล 

2. email 

3. เบอร์โทรศัพท์ 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลเราอาจได้รับขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นจาก 1 ช่องทาง ดังนี ้

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการสมัครใช้สินคา้และบริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ตา่งๆ กับเรา 

2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโตต้อบทาง email หรือ ช่อง

ทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน 

3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 

1.เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นเพื่อการบริการท่านในฐานะลูกค้าสินค้าและบริการของเรา รวมไปถึงการส่ง

ข่าวสาร และโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจาก Safesiri 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแลว้ เราจะดำเนินการ

ดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

- เก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย 

- ใช้ 

- เปิดเผย ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี ้
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ระบบส่งจดหมายข่าวการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

1. ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy , Database 

2. สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้บน Cloud Server ที่ใช้บริการกับ P&T hosting 

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวขอ้ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว 

เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

90 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ 

1. ชื่อ นามสกุลเบอร์โทรศัพท์ email ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา 

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี ้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ 

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาทีข่้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา 

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้

เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการไดม้าซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้

ความ ยินยอมต่อเราได้ 

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่

ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุ

บาง ประการได้ 

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ทา่นมีสิทธิ์ในการระงับการใช้

ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ทา่นมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได ้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 
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ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ support/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำรอ้งขอดำเนินการตามสิทธิ์

ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ดา้นล่างนี้) 

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ขา้งต้น โดยเราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณา

ตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกลา่ว 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการสง่เสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ 

การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าทา่นอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่าน

ได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกลา่วได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถ

ดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ จากการคลิกลิงค์ Unsubscribe ในอีเมลที่ท่านได้รับ 

Cookies คืออะไร?  

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของทา่นที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ 

ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก 

https://www.allaboutcookies.org/ 

เราใช้ Cookies อย่างไร? 

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผา่น Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกลเ้คียง และ

เราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนา

ประสิทธิ์ภาพในการใชง้านบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังตอ่ไปนี้ 

1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของทา่นใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประเภทของ Cookies ที่เราใช?้  

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา 

3. คุกกี้ที่จำเป็น – คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต ์เพื่อให้คุณสามารถใช้ไดอ้ย่างเป็นปกติ และเข้าชม

เว็บไซต์ คุณไมส่ามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ 
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4. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ – คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

วัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต ์ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่

สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ 

5. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเปา้หมาย – คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลส่วนบุคลเกี่ยวกับตัว

คุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่

ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ 

การจัดการ Cookies 

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ตาม

เว็บไซต์ https://www.safesiri.com/privacy-policy/ 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น 

นโยบายความเปน็ส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หาก

ท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม

นโยบายความเปน็ส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อ

บังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบดว้ยการ update 

ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด 

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 15/05/2022 

 

ช่องทางการติดตอ่ / รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 

ชื่อ: ประวิทย์ เทพสงเคราะห์ ( Prawit Tepsonfkroh ) 

สถานที่ติดต่อ: 98/16 หมู่ 18 ถนนเชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

ช่องทางการติดต่อ:  safesiri01@icloud.com | https://www.safesiri.com/ 

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล 

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
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