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คำประกำศควำมเป็ นส่วนตัว
บริ ษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
1.

บทนำ

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บางจาก”) ได้จดั ทาและเผยแพร่คาประกาศความเป็ นส่วนตัว (“คาประกาศ”) ฉบับนี้ เพื่อชี้แจง
รายละเอียดเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธกี ารในการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการ
จัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สาหรับลูกค้าของบางจาก รวมถึง ลูกค้าทัวไป
่ ลูกค้าบัตรสมาชิกบางจาก กรรมการ ผู้แทน ผู้รบั มอบ
อานาจ หรือผูป้ ฏิบตั งิ านในนามของลูกค้าทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
ทัง้ นี้ บางจากไม่ประสงค์ทจ่ี ะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ทม่ี อี ายุต่ากว่า 10 ปี ในกรณีทผ่ี เู้ ยาว์มอี ายุต่ากว่า 10 ปี
ประสงค์จะสอบถาม หรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รับบริการ หรือเข้าทาสัญญาใด ๆ กับบางจาก ซึ่งกาหนดให้ผเู้ ยาว์ต้องส่งข้อมูลส่วน
บุคคลให้แก่บางจาก ขอให้บดิ ามารดาหรือผูใ้ ช้อานาจปกครองของผูเ้ ยาว์ดาเนินการดังกล่าวในนามของผูเ้ ยาว์ต่อไป ในกรณีทเ่ี ป็ นผูเ้ ยาว์ทม่ี อี ายุ
เกิน 10 ปี แต่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และไม่สามารถดาเนินการเรือ่ งใดได้เองตามกฎหมาย และในการดาเนินการนัน้ ต้องมีการให้ ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของผูเ้ ยาว์ (เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีอ่ ยู่อเี มลของท่าน) แก่บางจาก บางจากอาจขอความยินยอมดังกล่าวจากบิดามารดาหรือผูใ้ ช้อานาจปกครองของ
ผูเ้ ยาว์นนั ้ โดยตรง หรืออาจขอให้ผเู้ ยาว์แจ้งต่อบิดามารดาหรือผูใ้ ช้อานาจปกครองเพือ่ ให้ความยินยอมสาหรับการดาเนินการในเรื่องนัน้ ๆ แก่
บางจาก
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2.

รำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1

ลูกค้ำของบำงจำก

2.1.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งที่ มำของข้อมูล

(1)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
– ข้อมูลทีใ่ ช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปี เกิด เพศ
อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผลข้อมูลที่มคี วามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ
ศาสนา ลายนิ้วมือ โดยได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID Facebook account
– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทาธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรกดเงิน ข้อมูลรายได้
ข้อมูลการทาธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก
– ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมือ่ มีการติดต่อกับบางจาก
– ข้อมูลเกีย่ วกับตาแหน่งทีต่ งั ้ เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
(2)

แหล่งที่ มำของข้อมูล

บางจากอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขัน้ ตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทาแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขัน้ ตอนการ
ยืน่ ข้อเรียกร้องหรือคาร้องขอใช้สทิ ธิต่างๆ
– การติดต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็ นต้น
– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดโี อ
– บางจากอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมือ่ ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของบางจาก เป็ นต้น

(ข)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– ลูกค้าของบางจาก ตัวแทนหรือผูใ้ ห้บริการของบางจาก
– บริษทั ในกลุ่มบางจาก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก
– หน่ ว ยงานราชการ หรือ แหล่ ง ข้อ มูล สาธารณะอื่น ๆ เช่ น เว็บ ไซต์ ข องบริษัท ข้อ มูล ที่ค้น หาได้ท างอิน เตอร์เ น็ ต หรือ บน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็ นต้น

2.1.2

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่าน
กับบางจาก ดังต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
(ก) เพือ่ การพิจารณาอนุมตั คิ าขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าทาสัญญาระหว่างท่านหรือนิตบิ ุคคลทีท่ ่านเป็ นตัวแทนกับบางจาก
(ข) เพือ่ การใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบางจาก รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของ บริษทั ในกลุ่ม
และพันธมิตรทางธุรกิจของบางจากทีม่ อี ยู่ร่วมกัน การปฏิบตั ติ ามสัญญา การปฏิบตั ติ ามกระบวนการภายในของบางจาก การรับหรือส่งข้อมูล
หรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก รวมถึงเพื่อปฏิบตั ติ ามระเบียบของหน่ วยงานราชการ ทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่าง
ท่านกับบางจาก
(ค) เพื่อการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบางจาก และบริษทั ในกลุ่ม ทีด่ าเนินการโดยบางจาก บริษทั ในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิง
โชค คาถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็ นต้น
(ง) เพือ่ ประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบางจาก
(จ) เพื่อปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตาม
กฎหมาย
(ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้อ งตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(ช) เพือ่ ดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
(ซ) เพือ่ ป้ องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
(ฌ) เพือ่ การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าว การบันทึกภาพ
ผูท้ ม่ี าติดต่อกับบางจาก ณ อาคาร สถานที่ ของบางจากด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
(ญ) เพือ่ การบริหารความเสีย่ ง การกากับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
(ฎ) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบางจาก เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่างๆ การจัดการข้อแนะนาติชม การ
เสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มวี ตั ถุประสงค์ทางการตลาด
(ฏ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวน
เข้าร่วมงานกิจกรรม และนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบางจาก และบริษทั ในกลุ่ม
(ฐ) เพื่อสารวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการของบางจาก และวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้บตั รสมาชิก
ประวัตกิ ารใช้จ่ายหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่านเพือ่ ใช้ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการของบางจากเพือ่ ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
(ฑ) เพือ่ การเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใดๆ ของบางจาก
(ฒ) เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่บริษทั ในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอื่นๆ ของบางจาก บริษทั ในกลุ่ม และบริษทั พันธมิตรทีม่ รี ่วมกันอยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะจัดทาขึน้ ร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสาร
สิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
2.1.3

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ซึง่ ได้ระบุไว้ในคาประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้กาหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาทีบ่ างจากดาเนินความสัมพันธ์กบั ท่านและ
ให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้ สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่ื น
ตามนโยบายและข้อกาหนดภายในองค์กรของบางจาก
2.1.4

กำรเปิ ดเผยข้อมูล

ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในคาประกาศนี้ บางจากอาจเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
3

คำประกำศควำมเป็นส่วนตัว
บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
(1)

บริษทั ย่อย บริษทั ในกลุ่ม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบางจาก และ/หรือบริษทั ใดๆ ที่ บางจากถือหุน้
อยู่ และ (2) บริษทั ทีถ่ ูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอดๆ ของบริษทั ดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการดาเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอืน่ ๆ ทีท่ ่านอาจสนใจ รวมถึงดาเนินกิจกรรมอื่นใดตามทีร่ ะบุใน
คาประกาศความเป็ นส่วนตัว

(2)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึง่ ใช้อานาจตามกฎหมาย

(3)

ตัวแทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใดๆ เช่น
– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทาหรือทาลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทาลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทากิจกรรม
ทางการตลาด บริษทั รับจ้างทาวิจยั บริษทั รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั รับจ้างจัดหาทีพ่ กั และการ
เดินทาง
– ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ทีป่ รึกษากฎหมายและภาษี ทีป่ รึกษาใดๆ
– ผูใ้ ห้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center
– ผูใ้ ห้บริการด้านการออกแบบงานสถานีบริการน้ามัน

(4)

พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกาหนดของสัญญา หรือตามข้อกาหนด
ของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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คำประกำศควำมเป็นส่วนตัว
บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

3.

ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็ นภายใต้ขอบเขตของคาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้เท่านัน้






เพือ่ ดาเนินการตามขัน้ ตอนทีท่ ่านร้องขอก่อนทีจ่ ะทาสัญญาและเพือ่ การปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่านและบางจาก
ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึง่ บางจากต้องปฏิบตั ติ าม
ในกรณีทบ่ี างจากจาเป็ นต้องดาเนินการเพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นผลประโยชน์ทช่ี อบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ผลประโยชน์หรือสิทธิขนั ้
พืน้ ฐาน และเสรีภาพของบุคคลมีผลเหนือกว่าผลประโยชน์ดงั กล่าว
เมือ่ ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (ในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดเท่านัน้ )
ในกรณีทบ่ี างจากจาเป็ นต้องดาเนินการเพือ่ การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในกรณีท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคลที่บางจากเก็บรวบรวมข้างต้นเป็ นข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อ บางจากในการปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ต่างๆ ทีใ่ ช้บงั คับ หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ นดังกล่าว บางจากอาจมีความรับผิด และ/หรือไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรือ
อานวยความสะดวกให้กบั ท่านได้
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คำประกำศควำมเป็นส่วนตัว
บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

4.

มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บางจากได้จดั ให้มมี าตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
4.2 กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผป้ ู ระมวลผลข้อมูล
บางจากจะกากับดูแลบุคคลอื่นซึง่ บางจากมอบหมายให้ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสังหรื
่ อในนามของบางจากอย่างเหมาะสม
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คำประกำศควำมเป็นส่วนตัว
บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

5.

กำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์อื่นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบำงจำก

เนื่องจากคาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สาหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบางจากเท่านัน้ หากท่าน
เข้าชมเว็บไซต์อ่นื แม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์บางจาก การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลต่า งๆ จะเป็ นไปตามคาประกาศความเป็ นส่วนตัวของ
เว็บไซต์นนั ้ ซึง่ ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับบางจาก
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คำประกำศควำมเป็นส่วนตัว
บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

6.

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกำศควำมเป็ นส่วนตัว

บางจากมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็ นระยะเพือ่ ให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม หากคาประกาศนี้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ บางจากจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่
เหมาะสม

โดยท่านสามารถอ่านคาประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Statement) ของเราอย่างละเอียด ได้ท่ี
https://www.bangchak.co.th/download/privacy/BCP_Privacy_Statement_TH.pdf
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