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5. แนวทางในการดาํเนินการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

 บริษัทจะกําหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่พนักงานของบริษัทและ

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมใหพ้นักงานมีความรูแ้ละตระหนักถึงหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการเก็บ

รวบรวม การจดัเก็บรกัษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล โดยพนักงานของบริษัทตอ้งปฏิบติัตาม

นโยบายฯ และแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามท่ีบริษัทกาํหนดไว ้เพื่อใหบ้ริษัทสามารถปฏิบติัตามนโยบายและ

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 

6. สิทธิของเจา้ของขอ้มูล 

เจา้ของขอ้มลูท่ีใชบ้ริการมีสิทธ์ิในการดาํเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 

• สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไดใ้หค้วามยนิยอมไว ้

ทั้งน้ี การเพิกถอนความยนิยอมยอ่มไมส่่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคลท่ีไดใ้หค้วามยนิยอมไวแ้ลว้ 

• สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลและขอทาํสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงการขอใหเ้ปิดเผย

การไดม้าซ่ึงขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 

• สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถ้กูตอ้ง  

• สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบุคคล   

• สิทธิในการระงบัการใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล   

• สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล   

• สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล  

เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชสิ้ทธิดังกล่าวขา้งตน้ได ้โดยยื่นคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร

หรือผ่านทาง “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ดา้นล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํรอ้งฯ 

ของเจา้ของขอ้มลู ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัคาํรอ้งฯ ดงักล่าว ทั้งน้ี บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มลูได้

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนดไว ้

 

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทอาจทาํการปรบัปรุงหรือแกไ้ขนโยบายน้ีเป็นครั้งคราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมาย การ

เปล่ียนแปลงการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะ

ประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน กอ่นจะเร่ิมดาํเนินการเปล่ียนแปลง 

 

ช่องทางการตดิตอ่ 

บริษัท เมืองใหมก่ตัทรี  จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 9/17 ถนนเทพกระษัตรี หมูท่ี่ 6 ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000 

เบอรโ์ทรศพัท:์ 076-211332 ,076-211407 แฟ๊กซ ์:076-215966 

อีเมล ์: admin@mmguthrie.com 
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