หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(สําหรับผู้ซอื้ / ผูจ้ ะซื้อ / เจ้าของที่พกั อาศัย)
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“ดุสิต”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล1 ของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่ดําเนินการโดย ดุสิต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด รวมถึงการแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบตามหนังสือฉบับนี้ และ
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (บางกรณี) ตามเอกสารแนบหนังสือฉบับนี้
1.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

ดุสิต อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล
หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูล ให้ไว้กับ ดุสิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล พันธมิตรทางธุรกิจของดุสิต ธุรกิจ
อื่นๆในกลุ่มดุสิต การให้บริการทางโทรศัพท์ บริการทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของ ดุสิต รวมถึง การใช้งานเว็บไซต์ การดาวน์
โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น แหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้ เช่น สมาคม องค์กรของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานออกร้าน ทั้งที่ ดุสิต จัดขึ้นเอง หรือองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ รวมไปถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น
2.

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ดุสิต จัดเก็บ
 ชื่ อ นามสกุ ล อี เ มล ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ สั ญ ชาติ สถานที่ ทํ า งาน ประวั ติ ก ารทํ า งาน สํ า เนาบั ต ร
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สําเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน
 ข้อมูลเกี่ยวกับการชําระเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลทางการเงิน
รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี ใบรับเงินเดือนหรือข้อมูลเงินได้ และหนังสือรับรองเงินเดือน
 ข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์กับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 ข้อมูลหรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า หรือการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
ในรูปแบบอื่นๆ

การประมวลผลข้อมูล คือ การดําเนินการใด ๆ ซึ่งกระทําต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บันทึก จัดระบบ การเก็บรักษา การ
เปลี่ยนแปลง ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูล เผยแพร่ หรือการกระทําอื่นใดเพื่อให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลไป
ใช้
1

 ข้อมูลของตัวแทนหรือผู้รับมอบอํานาจของท่าน (ถ้ามี)
 ข้อมูลเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อีเมล รวมถึง การบันทึกภาพใน
ระบบกล้องวงจรปิด
 ข้อมูลชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ค้ําประกัน
 ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ทา่ นใช้งาน เขตเวลาและพิกัด ข้อมูล
เกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้ติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของดุสิต
3.

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

ดุสิต จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น ดุสิต จะลบ และทําลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ ดุสิต โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลา
การเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กําหนดไว้
ดังกล่าว
4.

วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดุสิต จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
 เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการขายอสังหาริมทรัพย์ (ทั้งในรูปแบบของการซื้อขาด (Freehold) หรือ
การเช่าระยะยาว (Leasehold))
 เพื่อใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน
 เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับกระบวนการขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
 เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และรายงานการฉ้อฉลทางการเงิน
 เพื่อตรวจสอบการฟอกเงิน
 เพื่อใช้ติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น โครงการใหม่ๆ รวมไปถึงการ
เลือกนําเสนอสื่อโฆษณาออนไลน์แก่ท่าน
 เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับการแจ้งและเสนอบริการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ หรือเสนอบริการใดๆ
ที่อาจได้รับความสนใจจากท่าน

 เพื่อติดต่อท่านในการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ การให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ การทําวิจยั
ทางการตลาด
 เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย
 เพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจัดสรรโครงการ หรือ การจัดการการเช่าให้กับเจ้าของที่พัก
อาศัย
 เพื่อจัดและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน
 เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของดุสิต
 เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมการซ่อมแซม และ/หรือ ต่อเติมที่พักอาศัยของท่าน
 เพื่อดูแลจัดการเงินค้างชําระและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
 เพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์ หรือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการชําระหนี้
 เพื่อดําเนินการขายหรือซื้อที่พักอาศัย
 เพื่อติดต่อในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 เพื่อติดต่อเรียนเชิญลูกค้ามาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 เพื่อดําเนินการตามหน้าที่ในสัญญาที่มีต่อลูกค้า รวมไปถึงการจัดการการชําระเงิน หรือการติดตามทวงถาม
หนี้
 เพื่อป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อฉล
 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดเตรียมเอกสารตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร้องขอ
 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
 เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย
ในกรณีที่ ดุสิต ใช้บริการจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก ดุสิต จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่
เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ (ในกรณีที่จําเป็น) ดุสิต จะไม่เปิดเผย หรือทําให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไปเปิดเผย แสดง
หรือทําให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ เว้นแต่ ดุสิต จะได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือเป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ดุสิต จะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าของข้อมูล หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้
ดุสิต จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ ดุสิต ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา
5.

ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจาก ดุสิต

ดุสิต จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยข้อมูลของเจ้าของข้อมูล อาจเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง
 ผู้ให้บริการภายนอก ดุสิตอาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้กับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ดุสิตมีต่อท่าน ในการนี้ ดุสิตจะทําการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ดุสิตจะเข้าทําข้อตกลงกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้มั่นใจ
ในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เปิดเผยไปให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก โดยกิจกรรมที่ผู้
ให้บริการภายนอกดําเนินการในกรณีนี้อาจรวมไปถึง บริการทําความสะอาด บริการดูแลซ่อมบํารุง และการ
บริหารจัดการอาคาร เป็นต้น
ผู้ให้บริการภายนอกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อกับท่านในการตอบคําถามหรือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบริการ หรือเข้าทําสัญญากับท่าน ซึ่งในบางกรณีจะส่งผลให้ผู้ให้บริการภายนอกมีสถานะเป็นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ให้บริการภายนอกรายนั้นได้โดยตรง ผู้ให้บริการภายนอกในกรณีนี้อาจรวม
ไปถึง ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางภาษี เป็นต้น
 พันธมิตรทางธุรกิจ ดุสิต อาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้พันธมิตรทางธุรกิจที่ดุสิตได้คัด
สรรแล้ว และเชื่อว่าจะมีผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้นในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 หน่วยงานราชการ ดุสิต อาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานราชการที่เกีย่ วข้องเพือ่
การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นใดที่ ดุสิต ต้องปฏิบัติตาม และในบางกรณี ดุสิตอาจ
ทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
เช่น การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ
 สถาบันการเงิน ดุสิตอาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทบัตร
เครดิต หน่วยงานตรวจสอบเครดิต หรือ หน่วยงานทวงถามหนี้ ตามที่จําเป็นในการทําการจ่ายและรับชําระ
เงินตามที่มีการร้องขอ โดยดุสิตจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ตามที่กฎหมายกําหนด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีอํานาจในการเข้าถึงดังกล่าวเท่านั้น
ดุสิตจะทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ทําได้เท่านั้น
ในกรณีที่ ดุสิต จําเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก ดุสิต จะดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้เกิดการสูญหาย การ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
6.

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ดุสิต ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูล ดุสิต ได้ลงทุน ทุ่มเทเวลา และบุคลากรเป็นจํานวนมาก เพื่อให้มั่นใจว่า ดุสิต มีการรักษาความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลจะปลอดภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของดุสิต ได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ
ของ ดุสิต เช่น Network Firewall, Intrusion Detection, Threat Prevention, URL Filtering, Application Control,
Email Security, Server and Endpoint Protection, Secure Socket Layer, Cookies
ถึงแม้ ดุสิต จะทุ่มเท และใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการ
บริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็น
ความลับของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อาจไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทุกประการ เช่น การปกป้อง
ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีอํานาจได้ เจ้าของข้อมูลจึง
ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งซอฟแวร์ประเภท personal firewall เพื่อป้องกัน
คอมพิวเตอร์จากการจู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล
7.

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การใช้สิทธิในเรื่องใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 8 ของหนังสือแจ้งฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7 นี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งอาจมีการออกหลักเกณฑ์โดยรัฐเป็นคราว ๆ โดย ดุสิต จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป
7.1
สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: ในกรณีที่ ดุสิต มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ ดุสิต จะแจ้ง และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว
7.2
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่
จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล
7.3
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าของข้อมูลจะดําเนินการยื่นคําขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ 8 ได้ เพื่อทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.4
สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่ระบบของ ดุสิต รองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วน
บุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติ
ได้
7.5
สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ก) หมดความจําเป็นอีกต่อไปในการ
เก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (ข) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดย ดุสิต ไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป (ค) เมื่อ
เจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.6

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ ดุสิต ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้

(1)
เมื่อ ดุสิต อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ดําเนินการปรับปรุงเพื่อทําให้
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(2)

เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทําลายตามข้อ 7.5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน

(3)
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ ดุสิต เก็บรักษาข้อมูล
ไว้ก่อนเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(4)

เมื่อ ดุสิต อยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกําหนด
7.7
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)
เป็นข้อมูลที่ ดุสิต ได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าว (ก) จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ดุสิต จากคําสั่งของ
รัฐ หรือ (ข) จากความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ดุสิต หรือของนิติบุคคลอื่น
(2)

เป็นกรณีที่ ดุสิต ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

(3)
เป็นกรณีที่ ดุสิต ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงทางสถิติ
7.8
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความ
ยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ดุสิต จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึง
ผลกระทบจากการถอนความยินยอม
อนึ่ง ดุสิต อาจปฏิเสธคําขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดําเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการดําเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือ
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
8.

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูล
  เจ้าของข้อมูลทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิ ให้ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิผ่านทาง
customerservices@dusit.com
 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของดุสิตได้ท:ี่
บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 29 ถนน พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02200-9999 ต่อ 3662
อีเมล dpo@dusit.com
 กรุณาระบุว่า “คําขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงระบุชื่อ นามสกุล และ
ข้อมูลการติดต่อกลับ

  คําร้องจะถูกนําส่งมาที่เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ ดุสิต เพื่อการตรวจสอบตัวตน
ของผู้ยื่นคําร้องขอ
 ในการตรวจสอบตัวตนของผู้ยนื่ คําร้องขอ ดุสติ จําเป็นต้องให้ท่านส่งเอกสารได้แก่ สําเนาของ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ (เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง) ทีอ่ ยู่ที่
สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ และ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการทีท่ ่านได้รับจากดุสิต
นอกจากนี้ท่านจําเป็นจะต้องลงชื่อในคําร้องขอดังกล่าวด้วย
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องพิจารณาคําร้องว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่
เช่น พิจารณาความสมเหตุสมผล หรือผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อนื่ เป็นต้น หรือมี
เหตุปฏิเสธตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่
  ในกรณีที่คําร้องขออยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการได้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะ
ดําเนินการตามคําร้องขอใช้สทิ ธิ และแจ้งให้ทา่ นทราบโดยเร็ว ตามช่องทางการติดต่อที่เจ้าของ
ข้อมูลได้แจ้งไว้ในแบบคําร้องขอใช้สิทธิ
  ในกรณีที่คําร้องขอใช้สทิ ธิ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการให้ได้ เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว ตามช่องทางการติดต่อที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งไว้
ในแบบคําร้องขอใช้สิทธิ พร้อมระบุเหตุผลของการปฏิเสธ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้อง
ทุกข์ต่อหน่วยงานกํากับดูแลตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา
หมายเหตุ:
1.
2.
9.

การดําเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะใช้เวลาไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับคําร้องขอ
และเอกสารประกอบคําร้องขอครบถ้วน
การดําเนินการตามคําร้องขอข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดีหากการดําเนินการตามคําร้องขอส่วนใดมี
ค่าใช้จ่าย ดุสิต จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนดําเนินการ

การเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ติดต่อ

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีคําถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ ท่าน
สามารถติดต่อได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ: สุวัฒน์ อิศโรทัยกุล (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
สถานที่ติดต่อ: บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 29 ถนน พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์: 02200-9999 ต่อ 3662
อีเมล: dpo@dusit.com

