
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
Privacy Policy

บรษิทั กซีเซ่ จาํกดั และ บรษิทัในเครอื (“บรษัิท”) ทางบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิธรุกจินําเขา้
อปุกรณ์ และสง่ออก พรอ้มทั �งคดัเลอืกสนิคา้ที�มคีณุภาพ ราคาถกู รวมทั �งการนําเขา้อปุกรณ์
เครื�องมอืพเิศษตา่งๆ ที�ใชก้นัในปัจจบุนัอยา่งตอ่เนื�อง ใหก้บัองคก์ร หน่วยงาน ทั �งภาครัฐ
เอกชน สถานพยาบาลสตัว์ และฟารม์ทั�วไปอกีดว้ย (“ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร”) ซึ�งในการดําเนนิ
การดงักลา่ว อาจมขีอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู (“ทา่น”) และขอ้มลูสว่นบคุคลที�บรษัิทได ้
รับจากลกูคา้/คูค่า้ของบรษัิท ทั �งทางตรงและทางออ้ม

นโยบายของบรษัิทสนับสนุน ในการเขา้ถงึการใชส้นิคา้ที�มรีาคาสงู และวธิกีารใชยุ้ง่ยาก
ซบัซอ้น และการบรกิารไดโ้ดยงา่ย โดยการขายสนิคา้ใหใ้นราคาถกู หรอืนําสนิคา้ไปใหท้ดลอง
ใชด้กูอ่นใชจ้รงิ หรอืมกีารแบง่ผอ่นชาํระคา่สนิคา้เป็นงวดๆ ทั �งนี�เพื�อประโยชนข์องผูใ้ช ้ จะได ้
พจิารณาวา่สนิคา้และบรกิารนั�นๆมปีระโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ และคุม้คา่หรอืไมก่อ่นตดัสนิใจ

บรษัิทมคีวามมุง่มั�นและใหค้วามสําคญัตอ่การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ที�อยู่
ภายใตก้ารควบคมุดแูลของบรษัิท บรษัิทจงึไดจั้ดทํานโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy
Policy) (“นโยบาย”) เพื�อระบถุงึวธิกีารและมาตรการของบรษัิท ในการเกบ็รวบรวม ใช ้ เปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคล (“การประมวลผล”) โดยที�บรษัิทจะดําเนนิการตามนโยบายนี� พรอ้มทั �งปฏบิตั ิ
ตามกฎหมาย และมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึจัดทําเอกสาร และทบทวน
มาตรการอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อใหก้ารปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมี
ประสทิธภิาพและเหมาะสม

ขอ้มลูสว่นบคุคล

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ ขอ้มลูเกี�ยวกบับคุคลซึ�งทําใหส้ามารถระบตุวับคุคลนั�นได ้ไมว่า่ทาง
ตรงหรอืทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�บรษิทัเก็บรวบรวม

ในการเกบ็รวบรวมและเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลบรษัิทจะใชว้ธิกีารที�ชอบดว้ยกฎหมายและ
จํากดัเพยีงเทา่ที�จําเป็นตามวตัถปุระสงคก์ารดําเนนิงานของบรษัิท อนัประกอบดว้ย

1. ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชื�อ–นามสกลุ, ตําแหน่ง, สถานที�ทํางาน
2. ขอ้มลูสําหรับตดิตอ่ เชน่ ที�อยู,่ หมายเลขโทรศพัท,์ อเีมล
3. ขอ้มลูทางการเงนิ เชน่ ขอ้มลูบญัชธีนาคาร, เลขที�บตัรเครดติ



4. ขอ้มลูที�ไดจ้ากระบบอตัโนมตัหิรอือปุกรณต์า่ง ๆ เชน่ หมายเลข IP Address,
Cookie, พฤตกิรรมการใชบ้รกิารและแพลตฟอรม์ของบรษัิท, ประวตักิารใช ้
บรกิาร, เสยีง, ภาพถา่ย, ภายเคลื�อนไหว, ชื�อบญัช ีSocial Media, Chat,
Geolocation

โดยบรษัิทจะดําเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล เมื�อไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่น ยกเวน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

1. เพื�อปฏบิตัติามสญัญา กรณีการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อ
ความจําเป็นตอ่การใหบ้รกิารหรอืปฏบิตัติามสญัญาระหวา่งเจา้ของขอ้มลูและ
บรษัิท

2. เพื�อป้องกนัหรอืระงับอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพ
3. เพื�อปฏบิตัติามกฎหมาย
4. เพื�อผลประโยชนอ์นัชอบโดยกฎหมายของบรษัิท กรณีมคีวามจําเป็นเพื�อ

ประโยชนอ์นัชอบธรรมในการดําเนนิงานของบรษัิท โดยบรษัิท จะพจิารณาถงึ
สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูเป็นสําคญั เชน่ เพื�อป้องกนัการฉอ้โกง การรักษาความ
ปลอดภยัในระบบเครอืขา่ย การปกป้องสทิธเิสรภีาพ และประโยชนข์องเจา้ของ
ขอ้มลูเป็นตน้

5. เพื�อการศกึษาวจัิยหรอืสถติ ิกรณีที�มกีารจัดทําเอกสารประวตัศิาสตรห์รอื
จดหมายเหตเุพื�อประโยชนส์าธารณะหรอืที�เกี�ยวกบัการศกึษาวจัิยหรอืสถติซิ ึ�งได ้
จัดใหม้มีาตรการปกป้องที�เหมาะสมเพื�อคุม้ครองสทิธ ิและเสรภีาพของเจา้ของ
ขอ้มลู

6. เพื�อปฏบิตัภิารกจิของรัฐ กรณีมคีวามจําเป็นตอ่การปฏบิตัติามภารกจิเพื�อ
ประโยชนส์าธารณะ หรอืการปฏบิตัหินา้ที�ตามอํานาจรัฐที� บรษัิท ไดรั้บ
มอบหมาย

แหลง่ที�มาของขอ้มลู

1. ขอ้มลูจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง ที�ทา่นไดใ้หไ้วใ้นกจิกรรมตา่ง ๆ เชน่ การให ้
ขอ้มลูสําหรับการตดิตอ่

2. ขอ้มลูจากแหลง่อื�น เชน่ ขอ้มลูจากคูค่า้หรอืพันธมติรทางธรุกจิ



วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล

บรษัิทอาจนําขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชต้ามวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี�หรอืตามวตัถปุระสงคอ์ื�น ๆ ที�
แจง้ขณะเกบ็รวบรวมขอ้มลูหรอืที�ทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมหลงัจากบรษัิทดําเนนิการเกบ็ขอ้มลูไป
แลว้

1. เพื�อตอบสนองการใหบ้รกิารแกท่า่น เชน่ การสรา้งบญัชผีูใ้ชง้าน การตดิตอ่ร
ประสานงาน

2. ใชใ้นการดําเนนิกจิการ ประเมนิผล และปรับปรงุธรุกจิเพื�อพัฒนาคณุภาพสนิคา้
และบรกิาร

3. ดําเนนิกจิกรรมใด ๆ ทางบญัชแีละการเงนิ เชน่ การตรวจสอบบญัช ีการแจง้และ
เรยีกเกบ็หนี� การออกใบกํากบัภาษี และหลกัฐานการดําเนนิธรุกรรมตา่ง ๆ ที�
กฎหมายกําหนด

4. ใชใ้นการสอบสวนและปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืหนา้ที�ตามกฎหมาย
ของบรษัิท

5. ตอบสนองตอ่คําขอของทา่น เชน่ การใหบ้รกิารหลงัการขาย การรับเรื�อง
รอ้งเรยีน

การสง่ตอ่และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

บรษัิทจะไมเ่ปิดเผยและสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัหน่วยงานภายนอก เวน้แตไ่ด ้
รับคํายนิยอมชดัแจง้จากทา่น หรอืเป็นไปตามกรณีดงัตอ่ไปนี�

1. เพื�อบรรลวุตัถปุระสงคต์ามที�ระบใุนนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี� บรษัิทอาจจําเป็น
ตอ้งเปิดเผยหรอืแบง่ปันขอ้มลูเฉพาะเทา่ที�จําเป็นแกคู่ค่า้ ผูใ้หบ้รกิาร หรอืหน่วยงาน
ภายนอก โดยบรษัิทจะจัดทําขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามที�กฎหมาย
กําหนด

2. กฎหมายหรอืกระบวนการทางกฎหมายบงัคบัใหเ้ปิดเผยขอ้มลู หรอืเปิดเผยตอ่
เจา้พนักงาน เจา้หนา้ที�รัฐ หรอืหน่วยงานที�มอํีานาจเพื�อปฏบิตัติามคําสั�งหรอืคําขอที�ชอบ
ดว้ยกฎหมาย

การถา่ยโอนหรอืสง่ตอ่ขอ้มลูไปยงัตา่งประเทศ

บรษัิทอาจจะสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ โดยจะทําใหแ้น่ใจวา่ประเทศ
ปลายทางหรอืหน่วยงานปลายทางมมีาตรฐานและนโยบายในการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัที�
เพยีงพอ



การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล

บรษัิทไดจั้ดทําและ/หรอืเลอืกใชร้ะบบการจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้กีลไกและเทคนคิที�
เหมาะสม พรอ้งทั �งมมีาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งจํากดัการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจาก
พนักงาน ลกูจา้ง และตวัแทนของบรษัิท เพื�อป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นถกูนําไปใช ้
เปิดเผย ทําลาย หรอืเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มลู

บรษัิทจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวต้ลอดระยะเวลาตราบเทา่ที�จําเป็นตอ่การ
ประมวลผลตามวตัถปุระสงคใ์นนโยบายฉบบันี�เทา่นั�น เวน้แตม่คีวามจําเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มลูสว่น
บคุคลไวด้ว้ยเหตอุื�นใด เชน่ เพื�อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืการตรวจสอบกรณีการเกดิขอ้พพิาท
บรษัิทอาจมคีวามจําเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นระยะเวลาเกนิกวา่ที�ระบุ

การเปลี�ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวั

บรษัิทอาจแกไ้ขเพิ�มเตมินโยบายความเป็นสว่นตวั โดยจะประกาศบนเว็บไซต์
http://www.gize.co.th/ พรอ้มระบวุนัที�แกไ้ขเพิ�มเตมิครั �งลา่สดุ บรษัิทแนะนําใหท้า่นตรวจ
สอบนโยบายนี�เป็นประจํา โดยการที�ทา่นใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารทางเว็บไซตข์องบรษัิทตอ่ไป
หลงัจากที�มกีารเปลี�ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัจะถอืวา่ทา่นยอมรับนโยบายที�
เปลี�ยนแปลงนั�นแลว้

สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

ทา่นสามารถขอใชส้ทิธติา่ง ๆ ตามที�กฎหมายกําหนด และตามที�ระบไุวใ้นประกาศฉบบันี�ไดด้งั
ตอ่ไปนี�

1. สทิธใินการขอเขา้ถงึและขอรับสําเนาขอ้มลูสว่นบคุคล
2. สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูดงักลา่วใหเ้ป็นปัจจบุนัและถกูตอ้ง
3. สทิธใินการขอรับขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีที�บรษัิทไดทํ้าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนั�นอยูใ่นรปู

แบบที�สามารถอา่นหรอืใชง้านโดยทั�วไปไดด้ว้ยเครื�องมอืหรอือปุกรณท์ี�ทํางานไดโ้ดย
อตัโนมตัแิละสามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตัิ

4. สทิธใินการขอลบหรอืทําลายหรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวั
บคุคลได ้เมื�อขอ้มลูนั�นหมดความจําเป็นหรอืเมื�อเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลถอนความ
ยนิยอม

5. สทิธใินการขอระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีเมื�อเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที�ตอ้งลบ
หรอืเมื�อขอ้มลูดงักลา่วหมดความจําเป็น

6. สทิธใินการถอนความยนิยอม ในการประมวลผลขอ้มลูที�ผูใ้ชบ้รกิารเคยใหไ้ว ้

http://www.gize.co.th/


7. สทิธใินการขอคดัคา้น เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูเมื�อใดกไ็ด ้

หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะแกไ้ข ลบขอ้มลู ใชส้ทิธ ิหรอืตดิตอ่เรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยว
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