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นโยบายความเป็นส ่วนตวัของเกทส  ์ประเทศไทย  
 

คาํชีแ้จงนโยบาย 
 
นโยบายความเป็นสว่นตวัของเกทส ์ประเทศไทย ฉบบันี ้(“นโยบาย”) มผีลใชก้บันิตบิุคคลของเกทสด์งัตอ่ไป
นี ้(รวมเรยีกวา่ “เกทส”์ “เรา” “พวกเรา” หรอื “ของเรา”): 

• บรษิทั เกทส ์ยูนิทตะ (ประเทศไทย) จาํกดั: บรษิทัเอกชนจาํกดัภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย โดย
มสีาํนักงานจดทะเบยีนตัง้อยู่ที ่64/86 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) ตาํบลปลวกแ
ดง อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 ประเทศไทย 

• บรษิทั เกทส ์ประเทศไทย จาํกดั: บรษิทัเอกชนจาํกดัภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย โดยมสีาํนักงา
นจดทะเบยีนตัง้อยู่ที ่64/86 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) ตาํบลปลวกแดง อาํเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 ประเทศไทย  

เกทสมุ่์งมั่นทีจ่ะปกป้องและเคารพในขอ้มูลสว่นบุคคลใด ๆ ทีท่่านไดใ้หไ้วก้บัเรา ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) และระเบยีบขอ้บงัคบัเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกภายใตเ้อกสารฉบบันี ้ 
(“PDPA”) เกทสจ์ะทําหนา้ทีเ่ป็น “ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคล” สาํหรบักจิกรรมการประมวลผลทีอ่ธบิายไวใ้น
นโยบายฉบบันี ้ซึง่หมายความวา่เรากาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละวธิกีารสาํหรบักจิกรรมการประมวลผลดงักลา่ว 

 
นโยบายฉบบันีอ้ธบิายถงึประเภทของขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากท่าน วธิทีีเ่ราใชข้อ้มูล วธิทีีเ่ราแบ่งปันขอ้มูล
กบับุคคลอืน่ วธิทีีท่่านสามารถจดัการขอ้มูลทีเ่ราม ีและวธิทีีท่่านสามารถตดิตอ่เรา 
 
เราจะใหส้ทิธิท์่านเลอืกไม่รบัขอ้ความสือ่สารทางการตลาดจากเราเสมอ เราจะไม่สง่อเีมล ‘ขยะ’ หรอืขอ้ความ
สือ่สารทีไ่ม่พงึประสงคแ์กค่ณุ หรอืแบง่ปันขอ้มูลของคณุกบับุคคลอืน่ทีอ่าจดาํเนินการเชน่น้ัน เราจะไม่ขายข ้
อมูลของคณุใหก้บับุคคลภายนอก แตเ่รารว่มงานกบัหุน้สว่นทีไ่ดร้บัเลอืกทีช่ว่ยสนับสนุนเราอย่างใกลช้ดิ เพื่
อใหข้อ้มูล ผลติภณัฑ ์และบรกิารทีค่ณุรอ้งขอจากเรา  
 
เนือ้หาของนโยบายฉบบันีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านจงึควรตรวจสอบหนา้นีเ้ป็นคร ัง้คราว หากจาํเป็น เราจะ
ตดิตอ่ท่านโดยตรงเพือ่แจง้ใหท้่านทราบถงึการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัใด ๆ 
 
นโยบายของเราฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2022 
 
เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลอะไรบา้ง 
 
เราเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัทา่น เมือ่ทา่นมสีว่นรว่มกบัเว็บไซต ์แอปพลเิคช ัน่ หรอืเครอืขา่ยการกระจายขอ้
มูลทีไ่ดร้บัอนุญาตของเรา เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีจ่าํเป็น เกีย่วขอ้ง และเหมาะสมเพยีงพอสาํหรบัวตัถปุระส
งคท์ีแ่จง้ใหท้ราบเมือ่มอบขอ้มูลใหเ้ราเท่าน้ัน 
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เราเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัทา่นเมือ่ทา่นใชเ้ว็บไซต ์แอปพลเิคช ัน่ และศนูยบ์รกิารลกูคา้ของเกทส ์ ขอ้มูลบ
างสว่นนีไ้ม่ไดร้ะบุถงึตวัท่าน แตใ่หข้อ้มูลแกเ่ราเกีย่วกบัวธิทีีท่่านใชบ้รกิารของเราและมสีว่นรว่มกบัเรา (เราใช ้
ขอ้มูลนีเ้พือ่ปรบัปรงุบรกิารของเราและปรบัปรงุใหม้ปีระโยชนส์าํหรบัท่านมากขึน้)  
 
ขอ้มูลทีเ่ราเกบ็รวบรวมประกอบดว้ยขอ้มูลบางสว่นหรอืทัง้หมดดงัตอ่ไปนี:้ 
 

1. เมือ่ท่านใหเ้รามสีว่นรว่มในบรบิททางธรุกจิ เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลตาํแหน่งงานของท่าน  
รายละเอยีดการตดิตอ่ของบรษิทั (รวมถงึทีอ่ยู่อเีมล) และรายละเอยีดของบรษิทั (บางสว่นทีเ่ราอาจได ้
รบัจากไดเรกทอรธีรุกจิออนไลนห์รอืสาธารณะ) 

2. วนัทีแ่ละเวลาทีท่่านใชบ้รกิารของเรา 
3. หนา้ทีท่่านเขา้ชมบนเว็บไซตข์องเราและระยะเวลาทีท่่านเขา้ชม 
4. ทีอ่ยู่ IP ของท่าน 
5. เบราวเ์ซอรอ์นิเทอรเ์น็ตและอปุกรณท์ีท่่านใช ้
6. ขอ้มูลคกุกี ้พกิเซล หรอืบคีอน (สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดนูโยบายเกีย่วกบัคกุกีข้องเรา) 
7. ทีอ่ยู่เว็บไซตท์ีท่่านใชเ้ขา้ถงึเว็บไซตข์องเรา 
8. การบนัทกึเสยีงการโทรของท่านกบัศนูยบ์รกิารลกูคา้ของเรา  
9. ขอ้มูลสว่นบุคคลใด ๆ ทีท่่านสง่ถงึเรา และ  
10. ขอ้มูลสว่นบุคคลใด ๆ ทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมแกเ่ราและทีเ่ราไดร้บัจากท่านและ/หรอืบุคคลภายนอ

กโดยชอบดว้ยกฎหมายตาม PDPA 

เราจะใชข้อ้มูลนีอ้ย่างไร 

เกทสจ์ะประมวลเฉพาะขอ้มูลทีจ่าํเป็นสาํหรบัวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมเท่าน้ัน ท่านจะมตีวัเลอืกทีจ่ะไม่ร ั
บขอ้ความสือ่สารทางการตลาดจากเราเสมอ (และท่านสามารถเพกิถอนความยนิยอมกอ่นหนา้หรอืคดัคา้นไ
ดทุ้กเมือ่) เราจะไม่สง่อเีมล ‘ขยะ’ หรอืขอ้ความสือ่สารทีไ่ม่พงึประสงคแ์กท่่าน หรอืแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลข
องท่านกบับุคคลอืน่ทีอ่าจดาํเนินการเชน่น้ัน 

เราอาจใชห้รอืประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านในหลายวธิดีว้ยกนั  เราระบุไวด้า้นลา่ง ดงันี ้

การปฏบิตัติามสญัญา 

เราอาจใชแ้ละประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านในกรณีทีจ่าํเป็นตอ่การปฏบิตัติามสญัญากบัท่าน และเพื่
อปฏบิตัติามและดาํเนินการตามคาํสัง่ซ ือ้ รายการซือ้ และธรุกรรมอืน่ ๆ ของท่านทีท่ํากบัเรา (หรอืหน่ึงในผูจ้ดั
จาํหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืหุน้สว่นทีไ่ดร้บัเลอืกของเรา)  
 
ในกรณีทีท่่านไม่ไดใ้หข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านแกเ่ราเพือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่ว เราอาจไม่สามารถปฏบิตัติา
มภาระผูกพนัตามสญัญาของเราภายใตส้ญัญาทีท่ํากบัท่าน หรอือาจไม่สามารถปฏบิตัติามและดาํเนินการตา
มคาํสัง่ซ ือ้ รายการซือ้ และธรุกรรมอืน่ ๆ ของท่านทีท่ํากบัเราได ้(หรอืหน่ึงในผูจ้ดัจาํหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตหรื
อหุน้สว่นทีไ่ดร้บัเลอืกของเรา) 
 



 
 

3  อปัเดตลา่สดุ: ตลุาคม 2022 
 

 
ความยนิยอม 

หากท่านใหค้วามยนิยอม เราอาจใชแ้ละประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านเพือ่: 

1. ตดิตอ่ท่านเป็นคร ัง้คราว เพือ่แจง้ใหท้ราบถงึโปรโมช ัน่ งานกจิกรรม ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืขอ้มูลทีเ่
ราคดิวา่ท่านอาจสนใจ (ไม่ตอ้งกงัวล เราจะไม่ระดมสง่) 

2. วางคกุกีท้ีไ่ม่จาํเป็นเมือ่คณุเขา้ชมเว็บไซตข์องเรา (ดนูโยบายเกีย่วกบัคกุกีส้าํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ) 

ท่านสามารถเพกิถอนความยนิยอมของทา่นไดทุ้กเมือ่ โดยตดิตอ่เราตามรายละเอยีดทีใ่หไ้วใ้นหวัขอ้ “วธิวีธิกี
ารจดัการขอ้มูลสว่นบุคคล” ดา้นลา่ง หรอืสาํหรบัเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ความทางการตลาดทีท่า่นไดร้บั โปรด
ใชต้วัเลอืกการยกเลกิการสมคัรทีแ่สดงอยูใ่นขอ้ความเหลา่น้ัน 

เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เราอาจใชแ้ละประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านตามทีร่ะบุไวด้า้นลา่งในกรณีทีจ่าํเป็นสาํหรบัเราในการดาํเ
นินกจิกรรมซึง่เป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเราในฐานะธรุกจิ 

การประมวลผลทีจ่าํเป็นสาํหรบัเราในการสนับสนุนลกูคา้สาํหรบัการขายและการสอบถามอืน่ ๆ: 

1. เพือ่ดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของท่านทีส่่งมาใหเ้รา (เชน่ คําขอรบับรกิาร คําขอโบรชวัร ์หรอืขอ้มู
ลเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์ฉพาะ) 
 

2. เพือ่วเิคราะห ์ประเมนิ และปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา เพือ่ประโยชนแ์ละความเพลดิเพลนิ
มากขึน้ในการเขา้ชมและใชง้านเว็บไซต ์แอปพลเิคชนั ศูนยบ์รกิารลูกคา้ และเครอืข่ายการกระจาย
ขอ้มูลทีไ่ดร้บัอนุญาต (โดยทั่วไปเราจะใชข้อ้มูลรวมจากหลาย ๆ คนเพือ่ไม่ใหส้ามารถระบุถงึตวัท่า
นได)้ และเพือ่ใหข้อ้มูลการบรกิาร การบาํรุงรกัษา และการรบัประกนั และการแจง้เตอืน เวน้แต่ท่าน
จะคดัคา้น 
 

3. เพือ่ดาํเนินการวเิคราะหแ์ละการวจิยัตลาด (รวมถงึการตดิต่อท่านพรอ้มแบบสาํรวจความคดิเห็นขอ
งลูกคา้) เพือ่ใหเ้ราสามารถเขา้ใจท่านในฐานะลูกคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ และจดัหาขอ้เสนอ ผลติภณัฑ ์และบ
รกิารทีต่ามความตอ้งการเฉพาะทีเ่ราคดิว่าท่านอาจจะสนใจ เราจะส่งขอ้ความสือ่สารทางการตลาด
ใหท่้านเฉพาะในกรณีทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมแกเ่ราหรอืหากมขีอ้ยกเวน้ทางกฎหมาย และ 
 

4. เพือ่วตัถุประสงคใ์นการพฒันาผลติภณัฑ ์(ตวัอย่างเชน่ เพือ่ปรบัปรุงคุณภาพ ประสทิธภิาพและควา
มปลอดภยัของผลติภณัฑ)์ 

 

การประมวลผลทีจ่าํเป็นสาํหรบัเราเพือ่สง่เสรมิธรุกจิ แบรนด ์และผลติภณัฑข์องเรา และวดัอตัราการเขา้ถงึแล
ะประสทิธภิาพของแคมเปญของเรา: 
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5. เพือ่ตดิตอ่ลกูคา้ปัจจบุนัของเราเป็นคร ัง้คราวพรอ้มขอ้มูลทางการตลาด (เวน้แตท่่านจะคดัคา้น)  ในส่
วนของขอ้มูลดงักลา่วทีเ่ราจะสง่ทางอเีมลหรอื SMS เราจะมตีวัเลอืกใหท้่านเลอืกปฏเิสธไม่รบัขอ้ความ
ในอนาคตได ้โดยการยกเลกิการสมคัร  
 

6. เพือ่ระบุและบนัทกึเมือ่ท่านไดร้บั เปิด หรอืมสีว่นรว่มกบัเว็บไซตห์รอืขอ้ความสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกส ์
ของเรา (โปรดดนูโยบายเกีย่วกบัคกุกีส้าํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ) 
 

7. เพือ่จดัการการแขง่ขนัและการสง่เสรมิการขายทีค่ณุเขา้รว่มกบัเราเป็นคร ัง้คราวและเพือ่แจกจา่ยรางวลั  
 

8. เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลทีเ่รามเีกีย่วกบัทา่น และทาํความเขา้ใจท่านในฐานะลกูคา้ใหด้ขีึน้ 
 

9. เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยัของเครอืขา่ยและขอ้มูล กลา่วคอื เพือ่ใหเ้ราใชข้ ัน้ตอนตา่ง ๆ เพือ่
ปกป้องขอ้มูลของท่านไม่ใหส้ญูหาย เสยีหาย ถกูโจรกรรม หรอืเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 
10. เพือ่ปฏบิตัติามคาํขอของทา่นเกีย่วกบัการใชส้ทิธิข์องท่าน (ตวัอย่างเชน่ เมือ่ท่านขอใหเ้ราไม่ตดิตอ่

ท่านเพือ่วตัถปุระสงคท์างการตลาด เราจะเกบ็บนัทกึนีไ้วใ้นรายการระงบัการสง่เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัิ
ตามคาํขอของท่านได)้ และ 
 

11. เพือ่แจง้ใหท้่านทราบถงึขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจบุนัขอ้กาํหนดและเงือ่นไขและนโยบายของเรา 
 
ภาระผูกพนัทางกฎหมาย 

เราอาจประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นเพือ่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย โปรดทราบวา่ หากท่าน
ไม่ไดใ้หข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านแกเ่ราเพือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่วนี ้กอ็าจมผีลกระทบทางกฎหมายได ้ 

ฐานประโยชนส์ําคญัตอ่ชวีติ 

บางคร ัง้ เราจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านเพือ่ตดิตอ่ท่าน หากมกีารแจง้เตอืนดา้นความปล
อดภยัหรอืการเรยีกคนืผลติภณัฑอ์ย่างเรง่ดว่น และเราจาํเป็นตอ้งแจง้ใหค้ณุทราบเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้  

ในกรณีทีเ่ราจะใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของทา่นทีไ่ดม้าเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ เราจะแ
จง้ใหท้า่นทราบถงึวตัถปุระสงคใ์หม่เป็นรายกรณีและจะขอรบัความยนิยอมจากท่านลว่งหนา้ หาก PDPA กาํ
หนดไว ้ 

เราจะแบ่งปันขอ้มูลนีอ้ย่างไร 

เราจะไม่ขายขอ้มูลของท่านใหก้บับุคคลภายนอก แตเ่ราทํางานกบัเครอืขา่ยการกระจายขอ้มูลทีไ่ดร้บัอนุญา
ตของเรา และกบัซพัพลายเออรบ์ุคคลภายนอกทีด่าํเนินกจิกรรมทางธรุกจิใหเ้รา (เชน่ การตลาด งานกจิกรร
ม และการวจิยัตลาด ฯลฯ) อย่างใกลช้ดิ 
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เราอาจแบง่ปันขอ้มูลสว่นบคุคลของท่านกบับรษิทัในเครอืเกทส ์เรายงัอาจวา่จา้งผูร้บัจา้งชว่ง (“ผูป้ระมวลผล
”) เพือ่ประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นเฉพาะตามคาํแนะนําของเราตามวตัถปุระสงคท์ีร่ะบุไวใ้นนโยบาย
ฉบบันีอ้ย่างนอ้ยหน่ึงขอ้  เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่มมีาตรการป้องกนัตามสญัญา  
 
หากเราจาํเป็นตอ้งถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของท่านออกนอกประเทศไทย เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มพีืน้ฐ
านทางกฎหมายสาํหรบัการถา่ยโอนขอ้มูลภายใต ้PDPA วา่ขอ้มูลสว่นบุคคลน้ันจะถกูถา่ยโอนไปยงัประเทศ
ทีม่กีารปกป้องขอ้มูลในระดบัทีเ่พยีงพอเท่าน้ัน หรอืใชม้าตรการป้องกนัทีเ่หมาะสมเพือ่รบัประกนัการปกป้องข ้
อมูลในระดบัทีเ่พยีงพอ  หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสม (หรอืท่านตอ้งก
ารสาํเนามาตรการป้องกนัดงักลา่ว) ท่านสามารถสง่อเีมลไปที ่privacy@gates.com 
 
เราจะเกบ็รกัษาขอ้มูลของท่านไวน้านเทา่ใด 
 
เราจะไม่เก็บขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านในรปูแบบทีร่ะบุตวับุคคลไดน้านเกนิความจาํเป็น หากท่านเป็นลกูคา้ห
รอืมคีวามเกีย่วพนักบัเรา เราจะเก็บขอ้มูลสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุไวน้านขึน้ หากเราไดร้บัรายละเอยีดของท่า
นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธฉั์นลกูคา้ในอนาคต 
 
เกทสไ์ดเ้ผยแพรน่โยบายการเก็บรกัษาขอ้มูลและตารางการเก็บรกัษาขอ้มูลไว ้ในกรณีทีท่่านมคีาํถามเพิม่เติ
มเกีย่วกบัระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน สามารถตดิตอ่เราไดท้ี:่ 
privacy@gates.com 
 
มวีธิกีารจดัการขอ้มูลอย่างไร 
 
ท่านมสีทิธิใ์นฐานะบุคคลทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บไวแ้ละทําการแกไ้ขได ้หากจาํเป็น นอกจากนี ้
ท่านยงัมสีทิธิท์ีจ่ะเพกิถอนความยนิยอมทีท่่านเคยไดใ้หไ้วก้บัเรากอ่นหนา้นี ้และขอใหเ้ราลบขอ้มูลเกีย่วกบัท่
าน ท่านสามารถคดัคา้นไม่ใหเ้ราใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่าน (ซึง่ยดึถอืผลประโยชนท์างธรุกจิของเราในการ
ประมวลผลและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของทา่น) 
 
ท่านมสีทิธิเ์กีย่วกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านภายใต ้PDPA ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ทิธิข์องท่าน เราจะ
ขอขอ้มูลจากท่านเพือ่ยนืยนัตวัตน สาํหรบัในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ชว่ยเราในการคน้หาขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ท่าน  เมือ่ไดร้บัคาํขอใชส้ทิธิข์องท่าน เราจะพจิารณาคาํขอของทา่นและตอบกลบัโดยเรว็ แตจ่ะไม่เกนิกวา่เว
ลาที ่PDPA กาํหนดไว ้หากม ี
 
ภายใต ้PDPA ท่านมสีทิธิท์ีจ่ะดาํเนินการตอ่ไปนี ้โดยอาจมขีอ้ยกเวน้บางประการ:  
 

1. สทิธิก์ารเขา้ถงึและขอรบัสาํเนาขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าน ซึง่อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบขอ
งเรา หรอืขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ดม้าโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน 
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2. ขอใหเ้ราเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่านอย่างถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ ์และไม่ทําใ
หเ้ขา้ใจผดิ 
 

3. เพกิถอนความยนิยอมของท่าน (เมือ่เราไดร้บัความยนิยอมน้ัน) ไดทุ้กเมือ่ อย่างไรก็ตาม การเพกิถอ
นความยนิยอมจะไม่สง่ผลตอ่การเก็บรวบรวม การใช ้หรอืการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลทีท่่านไดใ้หค้
วามยนิยอมตามกฎหมายไปแลว้ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เตมิใน เราจะใชข้อ้มูลนีอ้ย่างไร ขา้งตน้ 
 

4. คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล (โดยยดึหลกัจาํเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมายในการใชข้อ้มูลสว่นบุคคล) ไดทุ้กเมือ่ในบางสถานการณ ์ซึง่รวมถงึกรณีทีเ่ราไม่มเีหตุ
ผลทีช่อบดว้ยกฎหมายในการใชแ้ละประมวลผลขอ้มูลตอ่ไป  เมือ่เราประมวลผลขอ้มูลตามฐานประโ
ยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านเพือ่การตลาดทางตรง เราจะปฏบิตัติา
มสทิธิใ์นการคดัคา้นของทา่น 
 

5. ขอใหเ้ราลบหรอืทําลายขอ้มูลสว่นบุคคล หรอืปกปิดตวัตนในขอ้มูลสว่นบุคคล เพือ่ไม่ใหส้ามารถระบุ
ตวัตนของเจา้ของขอ้มูลไดใ้นบางสถานการณ ์ซึง่รวมถงึในกรณีทีเ่ราไม่มเีหตผุลทีช่อบดว้ยกฎหมา
ยในการใชแ้ละประมวลผลขอ้มูลน้ันตอ่ไป  

 
6. ขอใหจ้าํกดัการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลภายใตส้ถานการณบ์างอย่าง และ 

 
7. รบัขอ้มูลสว่นบุคคลเกีย่วกบัทา่นในรปูแบบทีอ่า่นไดห้รอืใชก้นัโดยทัว่ไป ดว้ยเคร ือ่งมอืหรอือปุกรณอ์ั

ตโนมตั ิและสามารถใชห้รอืเปิดเผยดว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิท่านมสีทิธิท์ีจ่ะ:  
 

(i) ขอใหเ้ราสง่หรอืถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคล (ซึง่เราไดร้บัความยนิยอมจากท่านในการใชแ้
ละประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของท่าน หรอืจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลตามสญัญา)  
ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มูลรายอืน่ ๆ และ  

(ii) รบัสาํเนาขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่ราไดส้ง่หรอืถา่ยโอนไปยงัผูค้วบคมุขอ้มูลรายอืน่ ๆ โดยตรง 
 

ท่านสามารถใชส้ทิธิข์า้งตน้และ/หรอืจดัการขอ้มูลของท่านได ้โดยตดิตอ่เราที ่ 
privacy@gates.com หรอืทางไปรษณียท์ี:่ 

 
ทมีคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
บรษิทั เกทส ์ยูนิทตะ (ประเทศไทย) จาํกดั และบรษิทั เกทส ์ประเทศไทย จาํกดั 
64/86 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)  
ตาํบลปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง  
จงัหวดัระยอง 21140 ประเทศไทย  
หมายเลขโทรศพัท:์ 66 38954361 
ทีอ่ยู่อเีมล: privacy@gates.com 
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หรอื  
 
ทมีคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล  
Gates Corporation  
1144 15th St., Suite #1400  
Denver, CO 80202, US 
 
ในกรณีทีเ่รา รวมถงึพนักงานหรอืผูร้บัจา้งของเรา ละเมดิหรอืไม่ปฏบิตัติาม PDPA ท่านมสีทิธิท์ีจ่ะยืน่เร ือ่งรอ้
งเรยีนกบัหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นการคุม้ครองขอ้มูลในประเทศไทยได ้รายละเอยีดการตดิตอ่หน่วยงานกาํกั
บดแูลดา้นการคุม้ครองขอ้มูลในประเทศไทยมดีงัตอ่ไปนี:้ 
  
  
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล) 
120 หมู่ 3 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิช ัน้ 6-9 
ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง  
เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย 
หมายเลขโทรศพัท:์ 02-142-1033, 02-141-6993  
ทีอ่ยู่อเีมล: pdpc@mdes.go.th 
 
เว็บไซต:์ https://www.mdes.go.th/mission/82 
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