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ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต ์(Privacy Notice for website)   
บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

 

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัทฯ”) รบัทราบและ
ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิในความเป็นสว่นตวั และสิทธิในขอ้มลูสว่นบคุคลของบุคคลทัง้หลาย อนัเป็นสิทธิ
ส  าคญัซึง่ไดร้บัการรบัรองและคุม้ครองตามกฎหมาย และเน่ืองจากขอ้มลูบางประการที่บริษัทฯ จ  าเป็นตอ้งไดร้บั
จากทา่นเพ่ือประโยชนใ์นการใหบ้รกิารและประกอบธรุกิจของบรษิัทฯ นัน้ มลีกัษณะเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลซึง่ไดร้บั
การคุม้ครองตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบตัิงานและการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล และเพ่ือใหก้ารด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูเหล่านีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 บรษิัทฯ จึงจดัท าประกาศฉบบันีข้ึน้ เพื่อให้ท่านไดร้บัทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านท่ีบรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ระยะเวลาในการเก็บรกัษา
ขอ้มลูดงักล่าว รวมทัง้ความจ าเป็นและวตัถปุระสงคใ์นการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล และสิทธิตามกฎหมายของท่าน 
โปรดอา่นโดยละเอียดและท าความเขา้ใจเพื่อประโยชนใ์นการใชส้ิทธิใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของทา่นกบับรษิทัฯ  

ในกรณีท่ีท่านมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกับขอ้มูลภายใตป้ระกาศฉบับนี ้ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ไดต้าม
ชอ่งทางท่ีทา่นสะดวกในรายละเอียดดา้นลา่งนี ้

บริษัทฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นอย่างไรบ้าง? 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน บรษิัทฯ จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดยตรง จาก
การติดต่อสื่อสารกบัท่านผ่านชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ผ่านทางการกรอกขอ้มลูของท่านลงในแบบฟอรม์ค าขอ สญัญา 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น การกรอกขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์คุกกี ้หรือ
แอพพลิเคชั่นของบรษิัท หรอืผา่นทางชอ่งทางอ่ืน เชน่ ระบบโทรศพัทท่ี์สามารถบนัทกึเสียงได ้เป็นตน้ 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ อาจไดร้บัขอ้มลูของท่านจากทางแหล่งอื่น เชน่ ขอ้มลูท่ีมีการเปิดเผยเป็นสาธารณะจากฐาน
ระบบหน่วยงานราชการ หรอืจากบคุคลอื่นซึง่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมในการเปิดเผยและส่งต่อขอ้มลูใหก้บับริษัทฯ 
เชน่ แพลตฟอรม์ซือ้ขายออนไลน ์แพลตฟอรม์ Social Media พนัธมติร บรษิัทคูค่า้อ่ืนๆ เป็นตน้ 

ทัง้นีใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนัน้ บริษัทฯ จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าท่ีจ  าเป็น
ภายใตว้ตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย และตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดแ้จง้ท่านไวก้่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลเท่านัน้  
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บริษัทฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรของทา่นบ้าง? 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จ  าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจ
และใหบ้ริการแก่ท่าน ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า และเอกสารแนบหมายเลข 2 ส าหรับ
พันธมิตรทางธุรกจิ ผู้จัดหาวัตถุดบิ และผู้ใหบ้ริการต่างๆ  

 

การใช้ข้อมูลของทา่นเพือ่การท าการตลาด 

บรษิัทฯ อาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เพ่ือน าเสนอสินคา้หรอืบรกิารที่อาจเป็นประโยชนก์บัท่าน และ อาจมีการ
ติดต่อท่านเป็นครัง้คราวเพื่อแจง้เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการใหม่หรือท่ีมีอยูใ่หท้่านทราบ นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัอาจ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหบ้ริษัทในเครือทราบ เพื่อใหบ้ริษัทดงักล่าวสามารถน าเสนอสินคา้หรอืบริการ
ใหท้่านทราบทางชอ่งทางการตลาดต่างๆ โดยการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ อีเมล โทรศพัท ์ขอ้ความและรูปแบบ
การสื่อสารอืน่ ๆ ทัง้นีเ้ฉพาะเท่าท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมไวเ้ท่านัน้  

หากท่านประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อใดๆ ที่ท่านไดแ้จง้ไวแ้ก่บรษิัทฯ  หรือหากท่านไม่ประสงคจ์ะไดร้บั
ขอ้มลูทางการตลาดใด ๆ ขา้งตน้อีกต่อไป ท่านสามารถแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบไดท้กุเม่ือ โดยท่านสามารถแจง้บรษิัทฯ 
เพ่ือใชส้ิทธิท่ีเก่ียวขอ้งได ้ตามชอ่งทางตามหวัขอ้ “การติดตอ่บรษิัทฯ” 

 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นในกรณีใดบ้าง? 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ต่อบุคคลภายนอกหรือ
สาธารณะ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีบรษิัทฯ ด  าเนินการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ท่านไว้
ดงัปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนังสือแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกับการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า และเอกสารแนบหมายเลข 2 ส าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดิบ 
และผู้ให้บริการต่างๆ หรือเวน้แต่บริษัทฯ จะไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือมีเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายใหต้อ้งเปิดเผย  

 

การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ไม่มีการน าส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ร ับใน
ตา่งประเทศ หากบรษิัทฯ ประสงคจ์ะน าสง่หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงัผูร้บัในตา่งประเทศ บรษิทัฯ 
จะท าการแจง้ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการด าเนินการดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
อนญุาตใหบ้รษิทัฯ สามารถด าเนินการได ้โดยไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอมลว่งหนา้จากท่าน 
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การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

ในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหป้ลอดภัย บริษัทฯ ไดน้  ามาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึง การจ ากัดการ
เขา้ถึงและใชข้้อมลูเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง การสรา้งความเขา้ใจและฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ใหป้ฏิบตัิตาม
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม การก าหนดหนา้ที่ให้บุคลากรของบริษัทฯ และผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูของบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเหมาะสม ซึง่รวมถงึหนา้ท่ีในปอ้งกนัการรั่วไหลของ
ขอ้มลู และหนา้ท่ีในการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบัการประมวลผลขอ้มลู  

หากท่านมีเหตอุนัเช่ือไดว้า่ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านถกูละเมิด หรอืหากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลของบริษัทฯ  ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ไดต้ามรายละเอียดท่ีอยูท่ี่ปรากฏในภายใตห้ัวขอ้ "การติดต่อ
บรษิัทฯ” 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีไดร้บัการคุม้ครองตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สิทธิในการขอถอนความยนิยอม 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการขอและไดร้บัความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ท่าน ทา่นมสีิทธิในการแจง้ขอถอนความยนิยอมในการใหบ้รษิทัฯ ใชข้อ้มลูดงักลา่วไดท้กุเมือ่  

(2) สิทธิในการขอเข้าถงึและรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นทีบ่ริษัทจัดเกบ็ไว้  

ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัเก็บไวไ้ด ้โดยเมื่อบริษัทฯ ไดร้บัแจง้

ความประสงคใ์นการใชส้ิทธิดงักลา่วจากท่าน บรษิทัฯ จะพิจารณาค าขอของท่านเพ่ือด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป

ทัง้นีภ้ายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัค  าขอดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ปฏิเสธค าขอใชส้ิทธิดงักล่าวของท่าน หากเป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และการเขา้ถึงและขอรบั

ส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้จะสง่ผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรภีาพของบคุคลอืน่ 

(3) สิทธิในการขอใหเ้ปิดเผยถงึการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทได้รับจากแหล่งอืน่ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากแหล่งอื่นซึง่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง หากบริษัทฯ จะใชข้อ้มลู

ดังกล่าวบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ให้ท่านทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีได้รบัขอ้มูลส่วนบุคคล

ดังกล่าว (เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายยกเวน้ให้ไม่ตอ้งแจง้) ในกรณีนี ้ท่านสามารถสอบถามและขอให้บริษัทฯ 

เปิดเผยแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นได ้
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(4) สิทธิในการขอรับ และขอให้บริษัทโอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น ในกรณีทีบ่ริษัทมีการปรับให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบทีส่ามารถ
อ่านหรือใช้งานได้โดยอุปกรณท์ีท่ างานได้โดยอัตโนมัต ิและสามารถส่งต่อได้โดยวิธีการอัตโนมัต ิ

ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตวัทา่นจากบริษัทฯ ได ้ในกรณีท่ีบรษิัทฯ ไดท้  าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้
อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอา่นหรอืใชง้านโดยทั่วไปไดด้ว้ยเครือ่งมือหรอือปุกรณท่ี์ท างานไดโ้ดยอตัโนมตัิและสามารถ
ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ  รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลใน
รูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ และมีสิทธิขอรบัขอ้มลู
ส่วนบุคคลที่บรษิัทสง่หรอืโอนขอ้มลูส่วนบคุคลในรูปแบบดงักลา่วไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่นโดยตรง เวน้
แตโ่ดยสภาพทางเทคนิคไมส่ามารถท าได ้   

(5) สิทธิในการคัดค้านการเกบ็รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม และใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านโดยบรษิทัฯ ได ้ในกรณีตอ่ไปนี ้  

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการเก็บรวบรวมไดโ้ดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยินยอม
เน่ืองจากเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้
ควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล (เวน้แต่ประโยชนด์งักล่าวมีความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วน
บคุคลของท่าน) 

2) กรณีการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบ
ตรง  

เมือ่บรษิทัฯ ไดร้บัแจง้ความประสงคใ์นการใชส้ิทธิดงักลา่วจากท่าน บรษิทัฯ จะท าการแยกขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลู
ออกจากขอ้มลูอื่นๆ ทนัที อยา่งไรก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าขอใชส้ิทธิดงักล่าวของท่าน ในกรณี
ท่ีบริษัทฯ สามารถพิสูจนไ์ดว้่า การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยินยอมเนื่องจาก
เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัทฯ นัน้มีเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายที่ส  าคญัยิง่กวา่ หรอื 
เป็นไปเพ่ือการก่อตัง้สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้
สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย  

(6) สิทธิในการขอใหบ้ริษัทท าลาย หรือท าใหข้้อมูลส่วนบุคคลทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้ใหไ้ว้กับ
บริษัทฯ กลายเป็นข้อมูลทีไ่ม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ 

ท่านสามารถแจง้ให้บริษัทฯ ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านไดใ้ห้ไว้

กลายเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบุถงึตวัตนของทา่นได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) เมือ่ขอ้มลูสว่นบคุคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวต้ามวตัถปุระสงค  ์

2) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ และบริษัทฯ ไม่มี
อ  านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 
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3) เมื่อท่านใชส้ิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู และบรษิัทฯ ไม่มีเหตผุลท่ีจะใชป้ฏิเสธค า
ขอได ้หรอื 

4) เมือ่ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ถกูเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัแจง้ความประสงคใ์นการใชส้ิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาค าขอของท่านเพื่อ

ด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไปทัง้นีภ้ายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัค าขอดงักล่าว อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นและสิทธิตาม

กฎหมายที่จะปฏเิสธค าขอดงักลา่วได ้

(7) สิทธิขอใหบ้ริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

ท่านสามารถแจง้ใหบ้รษิัทฯ ระงบัการใชข้อ้มลูของท่านไดท้นัที ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อบริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้น หรือปรบัปรุงขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ใหเ้ป็น
ขอ้มลูปัจจบุนัตามค าขอของท่าน 

2) เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้อาจถกูลบ หรือท าลายได ้แต่ท่านแจง้ขอใหร้ะงบัการใชง้านขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 
แทนการลบ หรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล 

3) เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้หมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูนัน้
แลว้ แต่ท่านมีความจ าเป็นตอ้งขอให้เก็บรกัษาไวเ้พ่ือใชใ้นการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การ
ปฏบิตัิตามหรอืการใชส้ิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื 

4) เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใชส้ิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัแจง้ความประสงคใ์นการใชส้ิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาค าขอของท่านเพื่อ
ด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไปทัง้นีภ้ายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัค าขอดงักล่าว อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นและสิทธิตาม
กฎหมายที่จะปฏเิสธค าขอดงักลา่วได ้

(8) สิทธิในการขอใหบ้ริษัทปรับปรุงข้อมูลของทา่นใหถู้กต้อง ใหค้รบถ้วนสมบูรณ ์และเป็นข้อมูลทีต่รง
ตามสภาพปัจจุบัน 

ในกรณีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีทา่นไดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯ หรอืที่บรษิทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไว ้หาก
ยงัอยู่ภายในระยะเวลาจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนังสือแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า และเอกสารแนบหมายเลข 2 
ส าหรับพันธมิตรทางธุรกจิ ผู้จัดหาวัตถุดบิ และผู้ใหบ้ริการต่างๆ ท่านสามารถแจง้ใหบ้รษิัทด  าเนินการแกไ้ข 
ปรบัปรุงขอ้มลูของท่านไดท้กุเม่ือ 
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(9) สิทธิในการร้องเรียนในกรณีทีพ่บว่ามีการฝ่าฝืนข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

หากท่านพบว่ามีการด าเนินการใดๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเก่ียวกับขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ท่านสามารถแจง้
การด าเนินการที่ไมถ่กูตอ้งนัน้มายงับรษิทัฯ และ/หรอื หน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งได ้  

ในกรณีท่ีทา่นประสงคจ์ะใชส้ิทธิใดๆ ดงัปรากฏขา้งตน้ ท่านสามารถติดตอ่แจง้ความประสงคข์องทา่นมายงับริษัทฯ  
ไดท้กุเม่ือ ตามรายละเอียดชอ่งทางการติดตอ่ที่สะดวกส าหรบัท่านตามท่ีระบใุนหวัขอ้ “การติดตอ่บรษิัทฯ ”  

 

การตดิต่อบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะใชส้ิทธิอย่างใดๆ ของท่านท่ีปรากฏตามที่ระบุไว้ในหัวขอ้ “สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วน
บคุคล” ขา้งตน้ ทา่นสามารถแจง้ความประสงคใ์นการใชส้ทิธิดงักลา่วมายงับรษิัทฯ ไดต้ามชอ่งทางการติดต่อของ
ทางบรษิัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล: นายวษิณ ุแตม้กิตติกลุ 

โทรศพัท:์ 02-917-3055 ตอ่ 669 

โทรสาร:   02-917-3054 

อเีมล:      DPO@dodaydream.com 

ท่ีอยู:่  บรษิัท ด ูเดย ์ดรมี จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครอื  

32 ถนนเคหะรม่เกลา้ แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู กทม .10240 

 

การใช้คุกกี ้(Cookie) เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูล 

คุกกี ้(Cookie) คือ ไฟลรู์ปแบบหนึ่งท่ีประกอบไปดว้ยขอ้ความอักษร (Text) คุกกี ้(Cookie) จะถูกสรา้งขึน้เมื่อ
ผูใ้ชง้านเขา้ถึงเว็บไซต ์(Website) ซึง่เซิรฟ์เวอร ์(Server) มีการสรา้งคกุกีไ้ว ้โดยคกุกี ้(Cookie) จะถกูบนัทึกลงบน
บราวเซอร ์(Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเขา้ชมเว็บไซตน์ัน้ๆ ซึ่งเนือ้หาในคกุกีจ้ะสามารถเรียกออกมาดูหรือ
อ่านได้โดยเซิรฟ์เวอร์ (Server) ท่ีสรา้งคุกกีด้ังกล่าวเท่านั้น และเนือ้หาดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์
(Website) ตน้ทางในการเยี่ยมชมแต่ละครัง้ ขอ้ความท่ีอยูใ่นคกุกี ้(Cookie) มกัประกอบดว้ยขอ้มลูระบุตวัตน ชื่อ
เว็บไซต ์รวมถงึตวัเลข และตวัอกัษรบางอยา่ง โดยคกุกีจ้ะมีการจดัเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเย่ียมชมเว็บไซต์
และสิง่ท่ีถกูเลือกถึงบอ่ยโดยท่านและบราวเซอร ์(Browser) ของท่าน 
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ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการใช้คุกกีเ้พ่ือการเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลของ
ท่านได ้

 

เว็บไซตอ์ืน่ 

เว็บไซต์นีอ้าจมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่นอาจเป็นการอนุญาตให้
บคุคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพรข่อ้มลูของท่านได ้บรษิทัฯ ไมไ่ดม้ีการควบคมุเวบ็ไซตอ์ืน่เหลา่นัน้และไมม่ี
ความรบัผิดชอบตอ่ค าแถลงความเป็นส่วนตวัของเว็บไซตเ์หล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซตข์องบรษิัทฯ บริษัทฯ
แนะน าใหท้่านอา่นประกาศความเป็นสว่นตวัของทกุเวบ็ไซตท์ี่ทา่นไดเ้ยี่ยมชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

เอกสารแนบหมายเลข 1 

หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า 

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บริษัทฯ”) ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วน
บุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏใน  ขอ้ 1 ดา้นล่าง และเน่ืองจากขอ้มลูดงักล่าวของท่าน มีลกัษณะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งไดร้บัการ
คุม้ครองตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) เพ่ือใหก้ารด าเนินการที่เก่ียวกบัขอ้มลูเหล่านี ้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ พ.ร.บ.ฯ บริษัทฯ จึงจดัท าเอกสารฉบบันีข้ึน้ เพ่ือใหท้่านไดร้บัทราบและเขา้ใจสิทธิของท่านตาม
กฎหมาย รวมทัง้เหตุผลท่ีบริษัทฯ ประสงคจ์ะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดย
ละเอียดและท าความเขา้ใจเพื่อประโยชนใ์นการใชส้ิทธิใดๆ ของท่าน 

 
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเกบ็รักษา และวัตถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม 

และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทฯ 
 

ในการประกอบธุรกิจและการด าเนินการของบริษัทฯ นัน้ มีการเก็บรวบรวม ใช ้และเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ตาม
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 
ประเภทของบุคคลที่
บริษัทฯ เก็บข้อมูล 

ลกูคา้ของบรษัิทฯ  

ข้อมูลที่เกบ็รวบรวม ช่ือ, นามสกุล, วนัเกิด, อายุ  เพศ , สญัชาติ, เอกสารส าเนาบตัรยืนยนัตวัตน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน 
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ใบขบัขี่ หรอื ใบอนญุาตท างาน, อีเมล, เบอรต์ิดตอ่ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์มือถือ
หรอืโทรสาร, ที่อยู,่ ลายมือช่ือ, รูปถ่าย, บนัทกึภาพนิ่งหรอืภาพเคลือ่นไหว, ขอ้มลูเก่ียวกบัการช าระเงิน, 
ขอ้มลูบตัรเครดิต,  ขอ้มลูบญัชีธนาคาร, หมูเ่ลอืด  ,ศาสนา หมายเลขปา้ยทะเบียนรถยนต ์,นามบตัร 
กรณีที่ลกูคา้ติดตอ่ผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต: เพิ่มเติมการเก็บขอ้มลู IP Address, ขอ้มลูจาก Cookies เชน่ 
ประวตัิการใชง้านและการตัง้คา่หนา้ website เป็นตน้ 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล 

1. เพื่อการยืนยนัและระบตุวัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  
2. เพื่อปฏิบตัิการตามสญัญากบัลกูคา้  
3. เพื่อจดัท าบญัชี จดัท าสถิติและขอ้มลูเก่ียวกบัการซือ้สนิคา้และใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง   
4. เพื่อตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งกรณีมีขอ้รอ้งเรยีนหรอืการรอ้งขอ  
5. เพื่อการติดตอ่สือ่สารและใหข้อ้มลูที่จ าเป็น หรอืตามที่ไดร้บัการรอ้งขอจากลกูคา้ และ/หรอื 

หนว่ยงานรฐัที่เก่ียวขอ้ง  
6. เพื่อปฏิบตัิการตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  
7. เพื่อการเสนอขายสนิคา้หรอืบรกิาร และ/หรอื การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 

และการปรบัปรุงและพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารของบรษัิทฯ เพื่อการวิเคราะหท์างการตลาด  
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8. เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบตัิการและการรกัษาความปลอดภยัในระบบการท างานของบรษัิทฯ และ
ระบบการสง่ขอ้มลูและการเช่ือมตอ่ระบบตา่งๆ )ทัง้ Offline และ Online) ทัง้ภายในและภายนอก
บรษัิทฯ 

9. เพื่อการรกัษาความปลอดภยัในพืน้ท่ี 

10. เพื่อการใชส้ทิธิใดๆ ตามกฎหมายตามที่จ าเป็น เช่น การรอ้งเรยีน การแจง้ความ การฟอ้งคดี  
ฐานความชอบดว้ย
กฎหมายในการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล
ส่วนบุคล 

1. เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา 
2. เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย  
3. เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
4. ความยินยอม 

ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูล 

ตลอดระยะเวลาที่มกีารติดตอ่และมีนิติสมัพนัธต์า่งๆ ระหวา่งลกูคา้และบรษัิทฯ และตอ่ไปอีก 10 (สบิ) ปี 
นบัจากวนัท่ีสิน้สดุนิติสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 

 
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย เหตุผลความจ าเป็นในการเปิดเผย และ

ประเภทของบุคคลทีจ่ะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ในการประกอบธรุกิจและการด าเนินการของบรษิัทฯ นัน้ มกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ ใหก้บับคุคลภายนอก ตาม
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 
ข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้าทีมี่

การเปิดเผย 
 

เหตุผลความจ าเป็นในการ
เปิดเผย  

ฐานความชอบดว้ย
กฎหมายในการ

เปิดเผยข้อมูลส่วน  
บุคคล 

ประเภทของบุคคลที่จะได้รับ
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ช่ือ,นามสกุล,ที่อยู่, เบอรโ์ทรศัพท์,
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน,
หมายเลขหนงัสอืเดินทาง 

1. เพื่อการยืนยันและระบุตัว
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

2. เพื่อปฏิบัติการตามสัญญา
กับลูกค้า และการใช้สิทธิที่
เก่ียวขอ้งใดๆ ตามกฎหมาย 

3. เพื่อการน าสง่ขอ้มลูที่จ  าเป็น
ให้หน่วยงานราชการตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

1. เพื่อการปฏิบตัิตาม
สญัญา 

2. เพื่อประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมาย  

3. เพื่อการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 
 

- หน่ ว ย ง านร าชกา ร  เ ช่ น 
กรมสรรพากร ศาล ต ารวจ 
เป็นตน้ 

- ธนาคาร หรอืสถาบนัการเงิน 
- ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคลของบรษัิทฯ เช่น 
ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษาวชิาชีพ 
ผูใ้หบ้รกิารดา้น Call Center 
เป็นตน้  

ช่ือ, นามสกลุ , ส  าเนาบตัรประชาชน 
และลายมือช่ือ 

ส า ห รั บ ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า แ ล ะ
ตรวจสอบเอกสารสัญญา และ/
หรือบญัชี รายงานต่างๆ เพื่อการ
ตรวจสอบภายในบริษัทและ/หรอื
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ

1. เพื่อประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

2. เพื่อการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 

- บรษัิทในเครอื 
- ผู้ป ระมวลผลข้อมูลส่วน

บุ ค คลขอ งบ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ น 
ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษาวิชาชีพ 
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ข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้าทีมี่

การเปิดเผย 
 

เหตุผลความจ าเป็นในการ
เปิดเผย  

ฐานความชอบดว้ย
กฎหมายในการ

เปิดเผยข้อมูลส่วน  
บุคคล 

ประเภทของบุคคลที่จะได้รับ
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ด าเนินการใดตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

บริษัทผูใ้หบ้ริการตรวจสอบ
ภายในองคก์ร 

ช่ือ, นามสกลุ, ที่อยู,่ อีเมล, เบอร์
ติดตอ่ เช่น เบอรม์ือถือ, โทรศพัท ์
และ/หรอื โทรสาร  

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการ
เสนอขายสินคา้ หรือบริการ และ/
หรือ การเสนอรายการส่งเสริม
การขายใดๆ ตอ่ลกูคา้ หรอื จดัสง่
สนิคา้ใหก้บัลกูคา้  

ความยินยอม - บรษัิทในเครอื 
- ผู้ป ระมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของบริษัทฯ เช่น  ผู้
ให้บริการด้าน Call Center 
เป็นตน้ 

 
3. การเกบ็รวบรวม และใช้ข้อมูลของบริษัทฯ 

 
หากท่านมีความประสงคจ์ะร่วมงาน เขา้ท าสญัญาหรือก่อนิติสมัพนัธใ์ด ๆ กับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
หรือธุรกรรมกบับริษัทฯ การท่ีบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว อาจท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินธุรกรรม หรือ
ปฏบิตัิตามค ารอ้งขอของท่านได ้ 
 
อนึ่ง หากท่านไมป่ระสงคท่ี์จะใหบ้ริษทัฯ เก็บ และ/หรอื ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอม
ของท่านเมื่อใดก็ได ้โดยติดต่อบริษัทฯ หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในขอ้ 5 ของ
เอกสารฉบบันี ้
 
หากท่านใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูอ้ื่นแก่บริษัทฯ  ท่านยืนยนัว่าเจา้ของขอ้มลูผูน้ัน้ไดพ้ิจารณาหนงัสือแจง้ฯ นีแ้ลว้ และไดใ้ห้
ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของตนตามหนงัสือแจง้ฯ นี ้โดยท่านตอ้งน าส่งหรือแสดงหลกัฐานการให้
ความยินยอมดงักลา่วแก่บรษิัทฯ ตามที่บรษิทัฯ อาจรอ้งขอ 
 
 

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

โปรดทราบวา่ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ มีสิทธิท่ีไดร้บัการคุม้ครองตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหวัขอ้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของหนงัสือฉบบันี ้
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5. การตดิต่อบริษัทฯ 
 

ท่านสามารถติดต่อแจง้ความประสงค์ของท่านต่อบริษัทฯ เพื่อใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามช่องทางท่ี
สะดวก ดงัรายละเอียดการติดต่อ ตอ่ไปนี ้

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) 

[เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล]: นายวิษณ ุแตม้กิตติกลุ 

โทรศัพท:์ 02-917-3055 ตอ่ 669 

โทรสาร  : 02-917-3054 

อเีมล     : DPO@dodaydream.com 

ทีอ่ยู:่   32 ถนนเคหะรม่เกลา้ แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู กทม .10240 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 

หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดบิ และผู้ให้บริการต่างๆ 

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บริษัทฯ”) ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วน
บุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในขอ้ 1 ดา้นล่าง และเน่ืองจากขอ้มลูดงักล่าวของท่าน มีลกัษณะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งไดร้บัการ
คุม้ครองตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) เพ่ือใหก้ารด าเนินการที่เก่ียวกบัขอ้มลูเหล่านี ้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ พ.ร.บ.ฯ บริษัทฯ จึงจดัท าเอกสารฉบบันีข้ึน้ เพ่ือใหท้่านไดร้บัทราบและเขา้ใจสิทธิของท่านตาม
กฎหมาย รวมทัง้เหตุผลท่ีบริษัทฯ ประสงคจ์ะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดย
ละเอียดและท าความเขา้ใจเพื่อประโยชนใ์นการใชส้ิทธิใดๆ ของท่าน 

 
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเกบ็รักษา และวัตถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม 

และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทฯ 
 

ในการประกอบธุรกิจและการด าเนินการของบริษัทฯ นัน้ มีการเก็บรวบรวม ใช ้และเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ตาม
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 
ประเภทของบุคคลที่
บริษัทฯ เก็บข้อมูล 

พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ และผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ ของบรษัิทฯ 

ข้อมูลที่เกบ็รวบรวม ช่ือ, นามสกุล, วนัเกิด, อาย,ุ เพศ, สญัชาติ, เอกสารส าเนาบตัรยืนยนัตวัตน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน 
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ใบขบัขี่ หรอื ใบอนญุาตท างาน, อีเมล, เบอรต์ิดตอ่ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์มือถือ
หรือโทรสาร, ที่อยู่, ลายมือช่ือ, รูปถ่าย, ขอ้มูลบญัชีธนาคาร, บนัทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว, หมู่
เลือด, ศาสนา, หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต ,์ นามบตัร, Line ID, ช่ือโรงงาน/สถานประกอบการ/ ที่
ท  างาน, ประวตัิการศึกษา/ประวตัิการท างาน/ประวตัิย่อ (Resume), ประวตัิอาชญากรรม (เฉพาะผูท้ี่
ใหบ้รกิารบางประเภท)  
กรณีที่มีการติดตอ่ผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต: เพิ่มเติมการเก็บขอ้มลู IP Address, ขอ้มลูจาก Cookies เช่น 
ประวตัิการใชง้านและการตัง้คา่หนา้ website เป็นตน้ 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล 

1. เพื่อการยืนยนัและระบตุวัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
2. เพื่อการติดตอ่ประสานงานการเขา้ท า และการคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิาร, ปฏิบตัิการตามสญัญา 
3. เพื่อจดัท าบนัทกึ สถิติและขอ้มลูเก่ียวกบัการสนิคา้และบรกิาร  
4. เพื่อตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งกรณีมีขอ้รอ้งเรยีนหรอืการรอ้งขอ 
5. เพื่อการติดตอ่สือ่สารและใหข้อ้มลูที่จ าเป็น หรอืตามที่ไดร้บัการรอ้งขอจากคูค่า้ ผูจ้ดัหาวตัถดุิบ 

และผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ ของบรษัิทฯ และ/หรอืหนว่ยงานรฐัที่เก่ียวขอ้ง 
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6. เพื่อปฏิบตัิการตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
7. เพื่อการสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชบ้รกิาร และการปรบัปรุงและพฒันาสนิคา้ บรกิาร

ของบรษัิทฯ เพื่อการวิเคราะหท์างการตลาด 

8. เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบตัิการและการรกัษาความปลอดภยัในระบบการท างานของบรษัิทฯ และ
ระบบการสง่ขอ้มลูและการเช่ือมตอ่ระบบตา่งๆ ทัง้( Offline และ Online) ทัง้ภายในและภายนอก
บรษัิทฯ 

9. เพื่อการรกัษาความปลอดภยัในพืน้ท่ี 

10. เพื่อการใชส้ทิธิใดๆ ตามกฎหมายตามที่จ าเป็น เช่น การรอ้งเรยีน การแจง้ความ การฟอ้งคดี  
ฐานความชอบดว้ย
กฎหมายในการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล
ส่วนบุคล 

1. เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา 
2. เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย  
3. เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
4. ความยินยอม 

ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูล 

ตลอดระยะเวลาที่มกีารติดตอ่และมีนิติสมัพนัธต์า่งๆ ระหวา่งคูค่า้ ผูจ้ดัหาวตัถดุิบ และผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ 
และบรษัิทฯ และตอ่ไปอีก 10 (สบิ) ปี นบัจากวนัท่ีสิน้สดุนิติสมัพนัธร์ะหวา่งกนั  
 
ในกรณีที่ขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นของผูป้ระสานงานท่ีเป็นบคุคลธรรมดาแทน คูค่า้ ผูจ้ดัหาวตัถดุิบ และผู้
ใหบ้รกิารตา่งๆ ซึง่เป็นนิติบคุคล:  
ตลอดระยะเวลาที่มกีารติดตอ่และมีนิติสมัพนัธต์า่งๆ ระหวา่งคูค่า้ ผูจ้ดัหาวตัถดุิบ และผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ 
และบรษัิทฯ และตอ่ไปอีก 10 (สบิ) ปี นบัจากวนัท่ีสิน้สดุนิติสมัพนัธร์ะหวา่งกนั หรอืจนกวา่จะมีการ
เปลีย่นแปลงผูม้ีอ  านาจลงนาม หรอืผูป้ระสานงาน 

 
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย เหตุผลความจ าเป็นในการเปิดเผย และ

ประเภทของบุคคลทีจ่ะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ในการประกอบธรุกิจและการด าเนินการของบรษิัทฯ นัน้ มกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ ใหก้บับคุคลภายนอก ตาม
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 
ข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้าทีมี่

การเปิดเผย 
 

เหตุผลความจ าเป็นในการ
เปิดเผย  

ฐานความชอบดว้ย
กฎหมายในการ

เปิดเผยข้อมูลส่วน  
บุคคล 

ประเภทของบุคคลที่จะได้รับ
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ช่ือ -นามสกุล ,ที่อยู่, เบอรโ์ทรศัพท,์
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน,
หมายเลขหนงัสอืเดินทาง 

1. เพื่อการยืนยันและระบุตัว
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

2. เพื่อปฏิบัติการตามสัญญา 
และการใช้สิทธิที่เ ก่ียวข้อง
ใดๆ ตามกฎหมาย 

1. เพื่อการปฏิบตัิตาม
สญัญา 

2. เพื่อประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมาย  

- หน่ ว ย ง านร าชกา ร  เ ช่ น 
กรมสรรพากร ศาล ต ารวจ 
เป็นตน้ 

- ธนาคาร หรอืสถาบนัการเงิน 
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ข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้าทีมี่

การเปิดเผย 
 

เหตุผลความจ าเป็นในการ
เปิดเผย  

ฐานความชอบดว้ย
กฎหมายในการ

เปิดเผยข้อมูลส่วน  
บุคคล 

ประเภทของบุคคลที่จะได้รับ
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. เพื่อการน าสง่ขอ้มลูที่จ  าเป็น
ให้หน่วยงานราชการตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3. เพื่อการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 
 

- ผู้ป ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุ ค คลขอ งบ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ น 
ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษาวิชาชีพ 
เป็นตน้  

ช่ือ, นามสกลุ, ส  าเนาบตัรประชาชน 
และลายมือช่ือ  

ส า ห รั บ ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า แ ล ะ
ตรวจสอบเอกสารสัญญา และ /
หรอื บญัชี รายงานตา่งๆ เพื่อการ
ตรวจสอบภายในบริษัทฯ และ
หรือการตรวจสอบบัญชี และ /
หรือ การด าเนินการอื่นใดตามที่
กฎหมายก าหนด  

1. เพื่อประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

2. เพื่อการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 

- บรษัิทในเครอื 
- ผู้ป ระมวลผลข้อมูลส่วน

บุ ค คลขอ งบ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ น 
ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษาวิชาชีพ 
บริษัทผูใ้หบ้ริการตรวจสอบ
ภายในองคก์ร 

ช่ือ, นามสกลุ, ที่อยู,่ อีเมล, เบอร์
ติดตอ่ เช่น เบอรม์ือถือ, โทรศพัท ์
และ/หรอื โทรสาร  

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ติดต่อประสานงาน การซือ้ขาย
สินคา้ หรือบริการ และ/หรือ การ
ติดต่อเพื่อซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการ
อยา่งใดๆ     

ความยินยอม - บรษัิทในเครอื 
 

 
3. การเกบ็รวบรวม และใช้ข้อมูลของบริษัทฯ 

 
หากท่านมีความประสงคจ์ะร่วมงาน เขา้ท าสญัญาหรือก่อนิติสมัพนัธใ์ด ๆ กับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
หรือธุรกรรมกบับริษัทฯ การท่ีบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว อาจท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินธุรกรรม หรือ
ปฏบิตัิตามค ารอ้งขอของท่านได ้ 
 
อนึ่ง หากท่านไมป่ระสงคท่ี์จะใหบ้ริษทัฯ เก็บ และ/หรอื ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอม
ของท่านเมื่อใดก็ได ้โดยติดต่อบริษัทฯ หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในขอ้ 5 ของ
เอกสารฉบบันี ้
 
หากท่านใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูอ้ื่นแก่บริษัทฯ  ท่านยืนยนัว่าเจ้าของขอ้มลูผูน้ัน้ไดพ้ิจารณาหนงัสือแจง้ฯ นีแ้ลว้ และไดใ้ห้
ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของตนตามหนงัสือแจง้ฯ นี ้โดยท่านตอ้งน าส่งหรือแสดงหลกัฐานการให้
ความยินยอมดงักลา่วแก่บรษิัทฯ ตามที่บรษิทัฯ อาจรอ้งขอ 
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4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
โปรดทราบวา่ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ มีสิทธิท่ีไดร้บัการคุม้ครองตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหวัขอ้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ของหนงัสือฉบบันี ้

5. การตดิต่อบริษัทฯ 
 

ท่านสามารถติดต่อแจง้ความประสงค์ของท่านต่อบริษัทฯ เพื่อใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามช่องทางท่ี
สะดวก ดงัรายละเอียดการติดต่อ ตอ่ไปนี ้

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) 

[เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล]: นายวิษณ ุแตม้กิตติกลุ 

โทรศัพท:์ 02-917-3055 ตอ่ 669 

โทรสาร:    02-917-3054 

อเีมล:       DPO@dodaydream.com 

ทีอ่ยู:่   32 ถนนเคหะรม่เกลา้ แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู กทม. 10240 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 

หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครฝึกงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครฝึกงาน 

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วน
บุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในขอ้ 1 ดา้นล่าง และเน่ืองจากขอ้มลูดงักล่าวของท่าน มีลกัษณะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งไดร้บัการ
คุม้ครองตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) เพ่ือใหก้ารด าเนินการที่เก่ียวกบัขอ้มลูเหล่านี ้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ พ.ร.บ.ฯ บริษัทฯ จึงจดัท าเอกสารฉบบันีข้ึน้ เพ่ือใหท้่านไดร้บัทราบและเขา้ใจสิทธิของท่านตาม
กฎหมาย รวมทัง้เหตุผลท่ีบริษัทฯ ประสงคจ์ะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดย
ละเอียดและท าความเขา้ใจเพื่อประโยชนใ์นการใชส้ิทธิใดๆ ของท่าน 

 
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเกบ็รักษา และวัตถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม 

และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทฯ 
 

ในการประกอบธุรกิจและการด าเนินการของบริษัทฯ บริษัทฯมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน  
ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
 

ประเภทของ
บุคคลที่บริษัท
ฯ เก็บข้อมูล 

 

 
ข้อมูลที่เกบ็รวบรวม 

 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคล 
 

 
ฐานความชอบดว้ย
กฎหมายในการ
เก็บรวบรวม และ
ใช้ข้อมูลสว่นบุคล 

ระยะเวลาในการ
เก็บรักษาข้อมูล 

ผู้ ส มั ค ร ง า น 
แ ล ะ ผู้ ส มั ค ร
ฝึกงาน 

ช่ือ, นามสกุล, อายุ  ,เพศ , วันเกิด, 

สญัชาติ, ที่อยู่ , อีเมล, เบอรต์ิดต่อ 
เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรศัพท์มื อ ถือ  หรือ  โทรสาร , 
ลายมือช่ือ, รูปถ่าย , เอกสารส าเนา
บัตรยืนยันตัวตน เช่น ส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง 
ใบขบัขี่ หรอื ใบอนญุาตท างาน  ,เชือ้

ชาติ ,ศาสนา ,หมู่เลือด  , ข้อมูล
สขุภาพ เช่น โรคประจ าตวั, ประวตัิ
การฝึกอบรมและบันทึกผลการ
อบรม  ,ประ วัติการศึกษา  ,ประวัติ

1. เพื่อการยืนยนัและระบุ
ตัวเจ้าของข้อมูลส่วน
บคุคล 

2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร
และพิจารณาคดัเลือก
และจ้างงานบุคคลที่มี
คุณสมบัติ เหมาะสม
กบัต าแหนง่งาน 

3. เพื่ อการใช้สิท ธิใดๆ 
ตามกฎหมายตามที่
จ าเป็น 

1. เพื่อการปฏิบัติ
ตามสญัญา 

2. เพื่ อประ โยชน์
โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย  

3. เพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

4. ความยินยอม 

ภายใน 5 )ห้า(  ปี นับ
จากวนัท่ีไดร้บัขอ้มลู 
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ประเภทของ
บุคคลที่บริษัท
ฯ เก็บข้อมูล 

 

 
ข้อมูลที่เกบ็รวบรวม 

 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคล 
 

 
ฐานความชอบดว้ย
กฎหมายในการ
เก็บรวบรวม และ
ใช้ข้อมูลสว่นบุคล 

ระยะเวลาในการ
เก็บรักษาข้อมูล 

การท างาน ,รางวัลที่ไดร้ับ ,ข้อมูล
การตรวจประวัติอาชญากรรม ,

บันทึกภาพเคลื่อนไหว )วิดี โอ( , 
กีฬา /กิจกรรมที่สนใจ  

บุ ค ค ล ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
ผู้ ส มั ค ร ง า น 
ห รื อ ผู้ ส มั ค ร
ฝึกงาน 

ช่ือ  ,นามสกลุ , เบอรโ์ทรศพัทต์ิดตอ่ ,
สถานที่ท  างานหรือหน่วยงานที่

สังกัด ,ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
งาน หรอืผูส้มคัรฝึกงาน 

1. เพื่อการยืนยนัและระบุ
ตัวเจ้าของข้อมูลส่วน
บคุคล 

2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในกรณียืนยันประวัติ
แ ล ะคุณสมบัติ ข อ ง
ผู้ ส มั ค ร ง า น  ห รื อ
ผูส้มคัรฝึกงาน 

1. เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

2. ความยินยอม 

ภายใน 5 )หา้(  ปี นบั
จากวนัท่ีไดร้บัขอ้มลู 

 
 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย เหตุผลความจ าเป็นในการเปิดเผย และ
ประเภทของบุคคลทีจ่ะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ในการประกอบธรุกิจและการด าเนินการของบรษิัทฯ บรษิทัฯ ไมม่ีการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหก้บับคุคลภายนอก 
หากบรษิทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหก้บับุคคลภายนอก บรษิัทฯ จะท าการสอบถามและขอความยินยอม
จากทา่นก่อนด าเนินการ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอนญุาตใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูของท่าน
ไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอมจากท่านเป็นการลว่งหนา้ 

 
3. การเกบ็รวบรวม และใช้ข้อมูลของบริษัทฯ 

 
ในการพิจารณาและยืนยนัคณุสมบตัิของบุคคลที่เหมาะสมกับต  าแหน่งงานของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี ้ในกรณีท่ีขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลส าคัญและจ าเป็นต่อการพิจารณา
คณุสมบตัิส  าหรบัต าแหน่งงานที่ท่านสมคัรเขา้มา หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว อาจท าใหท้่านเสียสิทธิใน
การไดร้บัการพิจารณาความเหมาะสมส าหรบัต าแหน่งงานนัน้ๆ ได ้
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อนึ่ง หากท่านไมป่ระสงคท่ี์จะใหบ้ริษทัฯ เก็บ และ/หรอื ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอม
ของท่านเมื่อใดก็ได ้โดยติดต่อบริษัทฯ หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในขอ้ 5 ของ
เอกสารฉบบันี ้
 
หากท่านใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูอ้ื่นแก่บริษัทฯ  ท่านยืนยนัว่าเจา้ของขอ้มลูผูน้ัน้ไดพ้ิจารณาหนงัสือแจง้ฯ นีแ้ลว้ และไดใ้ห้
ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของตนตามหนงัสือแจง้ฯ นี ้โดยท่านตอ้งน าส่งหรือแสดงหลกัฐานการให้
ความยินยอมดงักลา่วแก่บรษิัทฯ ตามที่บรษิทัฯ อาจรอ้งขอ 

 
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
โปรดทราบวา่ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ มีสิทธิท่ีไดร้บัการคุม้ครองตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ของหนงัสือฉบบันี ้

5. การตดิต่อบริษัทฯ 
 

ท่านสามารถติดตอ่แจง้ความประสงคข์องท่านต่อบริษัทฯเพ่ือใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ตามชอ่งทางท่ีสะดวก 
ดงัรายละเอียดการติดตอ่ ตอ่ไปนี ้

[เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล]: นายวิษณ ุแตม้กิตติกลุ 

โทรศัพท:์ 02-917-3055 ตอ่ 669 

โทรสาร:    02-917-3054 

อเีมล:       DPO@dodaydream 

ทีอ่ยู:่   บรษิัท ด ูเดย ์ดรมี จ  ากดั (มหาชน) 

32 ถนนเคหะรม่เกลา้ แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู กทม. 10240  

 


