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เอกสารแจงขอมูลการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 

 Privacy Policy for Customer 

บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 

 

บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (“บริษัทฯ”) ถือปฏิบัติอยางเครงครัดในเรื่องความเปนสวนตัว

ของลูกคา เม่ือบริษัทฯ ใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคาในการใหบริการ  ขอมูลสวนบุคคลของลูกคาจะไดรับการ

คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

บริษัทฯ ในฐานะผูคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตามกฎหมายในการแจงใหลูกคาทราบถึงนโยบาย

ความเปนสวนตัว ซ่ึงอธิบายถึงการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคาและสิทธิของลูกคา

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล และบริษัทฯ ยืนยันวาไดดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของลูกคา 

 

1. ความหมายของขอมูลสวนบุคคล 

    ขอมูลสวนบุคคลแบงออกเปนสองประเภท ไดแก 

• ขอมูลสวนบุคคล (ท่ัวไป) 

 หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยูที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นไดไมวาทางตรง

หรือทางออม เชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เปนตน 

 

• ขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหว (Sensitive Personal Data) 

 หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่ตองไดรับการคุมครองเปนพิเศษ ซึ่งจำเปนตองใหความระมัดระวัง

เปนพิเศษในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลประเภทนี้ เชน ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อ

ชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม และขอมูลชีวภาพ 

 

2. ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม  

บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลของทานเม่ือ 

•  ทานเขาเว็บไซตของบริษัทฯ  

•  ทานใหขอมูลกับบริษัทฯ ผานเว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน 
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•  ทานใหขอมูลกับบริษัทฯ ผานการติดตอสอบถามผานชองทางออนไลนของบริษัทฯ หรือ

ชองทางปกติ โทรศัพท การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ ขอความสั้น (SMS) โทรสาร 

ไปรษณีย หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

บริษัทฯ เก็บขอมูลสวนบุคคลของทานเทาท่ีจำเปนในการใหบริการกับทาน เพ่ือใหทานติดตอสอบถาม

ขอมูลและเพ่ือดำเนินธุรกิจในทางท่ีทานสามารถคาดหวังไดวาบริษัทฯ จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือการ

นั้น  

  บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ ของทาน ซึ่งสามารถ

จำแนกเปนกลุมไดดังนี้ 

ขอมูลการติดตอ 

(Contact Data) 

ไดแกขอมูล เชน ชื่อ นามสกุล, ที่อยู, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท, ผลิตภัณฑของ 

บริษัทฯ ที่ทานสนใจ, ชวงงบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ, เหตุผลในการซื้อของ 

บริษัทฯ  

ขอมูลดานเทคนิค 

(Technical Data) 

ไดแกขอมูล เชน หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร, ชนิดของบราวเซอร, 

การตั ้งคาเร ื ่องเขตเวลา (Time Zone), ที ่ต ั ้ง (Location), ระบบปฏิบัติการ, 

แพลตฟอรมและเทคโนโลยีของอุปกรณท่ีใชเขาเว็บไซต 

ขอมูลการใชงาน 

(Usage Data) 

ไดแกขอมูล เชน หนาเว็บไซตที่ทานเขาถึงกอนที่ทานจะเขาสูแพลตฟอรม, หนา

เว็บไซตท่ีทานเขาชม, จำนวนเวลาท่ีทานใชในการชมหนาเว็บไซต, สินคาหรือขอมูล

ท่ีทานคนหาในแพลตฟอรม, เวลาและวันท่ีเขาชมเว็บไซต, ขอมูลการกดดูเว็บไซต  

ขอมูลการสื่อสาร 

(Communication 

Data) 

ไดแกขอมูล เชน อีเมล, บันทึกขอมูลสนทนา และขอมูลในการสื่อสาร 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

การทำสัญญา 

(Contract-related 

Data) 

ได แก ข อม ูล เช น เลขประจำต ัวประชาชน , ที ่อยู , หมายเลขบ ัตรเครดิต ,  

วัน เดือน ปเกิด, เพศ  

ขอมูลเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ 

(Public Relations 

Data) 

ไดแก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว 
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3. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

 บริษัทฯ ใชขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตขอบเขตของกฎหมายคุ มครองขอมูล และเก็บ

รวบรวมขอมูลเพียงเทาที่จำเปนสำหรับการดำเนินการดังกลาว บริษัทฯ จะจัดเก็บเพียงขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การใหบริการระหวางทานกับบริษัทฯ ท่ีเปนการจำเปน 

• เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัทฯ หรือประโยชนโดย

ชอบดวยกฎหมายของบคุคลภายนอกหรือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของทาน โดยท่ีไมทำให

สิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทานนั้นลดนอยลง 

• เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญาหรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของทานกอน

เขาทำสัญญา 

• เพ่ือเปนการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ  หรือเพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย 

หรือสุขภาพของบุคคล 

  บริษัทฯ ไดสรุปการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในการใหบริการกับทาน พรอมทั้งอธิบายฐาน

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ท่ีบริษัทฯ ใชในการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานในแตละกิจกรรมตามตารางขางลาง 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูล 
ฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ี

ชอบธรรม 

1) ใหบริการกับทาน รวมถึงการ

ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ทาน

สนใจ 

- ขอมูลการติดตอ 

- ขอมูลการสื่อสาร 

1) เพ ื ่อการจำเป นในการปฏิบ ัต ิตาม

สัญญาใหบริการ 

2) เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย

ของบริษัทฯ ในการใหข อมูลเกี ่ยวกับ

ผลิตภัณฑท่ีทานสนใจ 

2) เพื ่อการบริหารจัดการความ 

สัมพันธ ก ับทานในฐานะลูกคา 

(Customer Relations) โดยการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ  

- ขอมูลการติดตอ 

- ขอมูลการสื่อสาร 

1) เพ ื ่อการจำเป นในการปฏิบ ัต ิตาม

สัญญา 

2) เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย

ของบริษัทฯ ในการแนะนำผลิตภัณฑท่ี

สอดคลองกับความตองการของทาน และ

เก็บขอมูลรวมถึงศึกษารูปแบบการใช

บริการของลูกคาเพื่อพัฒนาบริการของ 

บริษัทฯ  

3) เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต

ของบริษัทฯ พัฒนาบริการของ 

- ขอมูลการติดตอ เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ 

บริษัทฯ ในการนำขอมูลและสถิติการใช
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูล 
ฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ี

ชอบธรรม 

บริษ ัทฯ และเพื ่อแกป ญหาใน 

เช ิงเทคนิคที ่ เก ิดข ึ ้นในการใช

เว็บไซต 

- ขอมูลดานเทคนิค 

 

งานเว็บไซตของทานมาวางแผนธุรกิจเพ่ือ

พัฒนาการใหบริการของ บริษัทฯ เพ่ือ

ใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

4) เพ ื ่อว ิ เคราะหข อม ูลในการ

พ ัฒนา เว ็ บ ไซต   และพ ัฒนา

ประสบการณของลูกคาในการรับ

บริการจากบริษัทฯ  

- ขอมูลดานเทคนิค 

- ขอมูลการใชงาน 

เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ 

บริษัทฯ ในการกำหนดเปาหมายลูกคา 

ลักษณะการใชงานของลูกคา และการ

ปรับปรุงเว็บไซตใหตอบโจทยการใชงาน

ของลูกคา 

5) เพื ่อทำสัญญาที่เกี ่ยวของกับ

การซ้ือขายผลิตภัณฑ 

- ขอมูลการติดตอ 

- ขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

ทำสัญญา 

เพ่ือการจำเปนในการปฏิบัติตามสัญญา 

 

6) เพื ่อทำการตลาดแบบตรงกับ

ทานในการเสนอผลิตภัณฑหรือ

บร ิ การอ ื ่ นท ี ่ ท  านอาจสนใจ 

( เฉพาะกรณ ีท ี ่ ท  านให ความ

ยินยอม) 

- ขอมูลการติดตอ 

 

 บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจง

จากทานในการใหบริษัทฯ นำขอมูลสวน

บุคคลของทานไปทำการตลาดแบบตรง

สำหรับการเสนอผลิตภัณฑอื่นที่ทานอาจ

สนใจ 

7) เพื ่อเผยแพรประชาสัมพันธ

กิจกรรมความเคลื ่อนไหวตาง ๆ 

ของบริษัทฯ 

- ขอมูลเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ 

เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ 

บริษัทฯ ในการเผยแพรประชาสัมพันธ

ก ิจกรรมความเคลื ่อนไหวตาง ๆ ของ 

บริษัทฯ ใหเปนท่ีรูจัก 

 บริษัทฯ อาจใชฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที ่ชอบธรรมมากกวาหนึ ่งฐานในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในแตละกิจกรรมของบริษัทฯ ท่ีใชขอมูลสวนบุคคล

ของทาน 
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4. กิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

บริษัทฯ อาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาดหรือใหบุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ 

มีขอตกลงดวยดำเนินการ ในกรณีดังตอไปนี้ 

• ในกรณีท่ีบริษัทฯ นำขอมูลสวนบุคคลของทานไปใชในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 

กับทาน บริษัทฯ จะดำเนินการไดเฉพาะกรณีที่ทานใหความยินยอมโดยชัดแจงกับบริษัทฯ  และ 

บริษัทฯ ไดมีการแจงถึงวัตถุประสงคของการใชขอมูลของทานเพื่อการทำการตลาดแบบตรงนั้นกับ

ทานแลว ทั้งนี้ ทานสามารถยกเลิกการใหความยินยอมกับบริษัทฯ ในเรื่องการทำการตลาดแบบตรง

ไดตลอดเวลาโดยผานระบบการยกเลิกการรับขอมูลของบริษัทฯ  

• ในการทำการตลาดแบบตรงกับทาน  บริษัทฯ ใชขอมูลของทานในการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือก

ผลิตภัณฑท่ีมีอยูเพ่ือนำเสนอบริการและผลิตภัณฑท่ีตรงกับความตองการของทาน 

• ในกรณีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายของบริษัทฯ เชน กิจกรรมการเลนเกมหรือกิจกรรมใน

ชองทาง Social Network ตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหบุคคลทั่วไป

ทราบ  บริษัทฯ จะไมนำขอมูลของทานไปประมวลผลเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 

ยกเวนทานจะใหความยินยอมโดยชัดแจงใหบริษัทฯ นำขอมูลสวนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได 

โดยบริษัทฯ จะแจงทานถึงวัตถุประสงคของการใชขอมูลของทานเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และ

ทานสามารถยกเลิกการใหความยินยอมกับบริษัทฯ ในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงไดตลอดเวลา

โดยผานระบบการยกเลิกการรบัขอมูลของบริษัทฯ  

 

5. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)  

 Cookies คือ Text Files ที่อยูในคอมพิวเตอรของทานที่ใชเพื่อจัดเก็บรายละเอียดขอมูล Log การใช

งานอินเทอรเน็ตของทานหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซตของทาน ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ในเรื่อง Cookies Policy ของบริษัทฯ ไดจาก https://www.bangkokcable.com/th/pdpa 

 

6. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล  

 1.  บริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลท่ีมาจากทานโดยตรง ผานชองทางดังตอไปนี้ 

• ทานลงทะเบียนโดยการสรางบัญชีผานเว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน 

• ทานติดตอกับบริษัทฯ เพ่ือขอรับขอมูลผลิตภัณฑของบริษัทฯ ท่ีทานสนใจ  

• ทานนัดหมายเพ่ือเขาชมผลิตภัณฑของบริษัทฯ  

• ทานใหขอมูลกับบริษัทฯ เม่ือเขามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑของ บริษัทฯ  

https://www.bangkokcable.com/th/pdpa
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• ทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายของบริษัทฯ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือชองทาง 

Social Network หรือชองทางปกติ  

 2. ขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีบริษัทฯ ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการ

เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งขอมูลสวน

บุคคลของทานจะไมถูกนำไปใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดหรือสั่งไวและบริษัทฯ ได

กำหนดใหบุคคลภายนอกตองรักษาความลับและคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานตามมาตรฐานของกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย 

 3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีไดมาจากคุกก้ี (Cookies) เม่ือทานเขาชมเว็บไซตของบริษัทฯ ขอมูลเหลานี้ชวย

ใหบริษัทฯ สามารถจัดใหมีการบริการท่ีดีข้ึน เร็วข้ึน ปลอดภัยข้ึน และเพ่ือความเปนสวนตัวของทาน เม่ือทาน

ใชบริการ และ/หรือเขาสูแพลตฟอรม 

 

7. การเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคล 

1.  บริษัทฯ อาจเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลภายนอก ดังตอไปนี้ 

• บริษัทในเครือ 

• แพลตฟอรมโฆษณาออนไลน 

• บริษัทหรือท่ีปรึกษาดานการตลาด 

• หนวยงานกำกับดูแล เชน สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

• ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือทางวิชาชีพ 

      บริษัทฯ กำหนดใหบุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ เปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานที ่ได 

กลาวไวขางตน ตองรักษาความลับและคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานตามมาตรฐานท่ีกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใชขอมูลสวนบุคคลของทานไดเฉพาะตามวัตถุประสงคท่ี 

บริษัทฯ ไดกำหนดหรือมีคำสั่งใหบุคคลภายนอกนั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะไมสามารถใชขอมูลสวน

บุคคลของทานนอกเหนือจากวัตถุประสงคดังกลาวได  

        2. เมื่อถูกรองขอ บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติตาม

กฎหมาย เชน เพื่อปองกันการขมขูตอชีวิตหรือรางกาย เพื่อวัตถุประสงคในการบังคับใชกฎหมาย การต้ัง

ขอหา การใชสิทธิ์ปกปองสิทธิทางกฎหมาย การปองกันกรณีฉอโกง ฯลฯ 
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8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล  

  บริษัทฯ เก็บขอมูลสวนบุคคลของทานในระบบงานสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดใหมีการรักษา

ความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อใหระบบงานสารสนเทศของบริษัทฯ และการใชขอมูลสวนบุคคลของทานมี

ความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้  

• จำกัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีอาจจะเขาถึงไดโดยพนักงาน ตัวแทน คูคา หรือบุคคลภายนอก 

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำไดตามเทาท่ีกำหนดไวหรือตามคำสั่ง 

ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตองมีหนาท่ีในการรักษาความลับและคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

• จัดใหมีวิธีการทางเทคโนโลยีเพ่ือปองกันไมใหมีการเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีไมไดรับอนุญาต 

• จัดการทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อความปลอดภัยเมื่อขอมูลดังกลาวไมจำเปนสำหรับ

วัตถุประสงคทางกฎหมายและธุรกิจอีกตอไป 

• มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดขอมูลสวนบุคคล หรือกรณีท่ีตองสงสัย และตองแจงเหตุการ

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามเงื ่อนไขท่ี

กฎหมายกำหนด 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

• บริษัทฯ เก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาที่จำเปนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค

ในการใหบริการของบริษัทฯ และเปนไปตามระยะเวลาที ่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี 

มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

• ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูล  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช

งาน  วัตถุประสงคในการใหบริการ ความออนไหวของขอมูลสวนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากการใชขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาท่ีกำหนดโดยกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

• ขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไดมาจากคุกก้ี (Cookies) ในการเก็บขอมูลเม่ือทานเขาใชเว็บไซต 

บริษัทฯ  จะเก็บไวไมเกิน 12 เดือน หรือตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด 

 

9. สิทธิของเจาของขอมูล   

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให

กระทำได ดังตอไปนี้ 

  1.  ทานมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมไวกับบริษัทฯ ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยูกับบริษัทฯ 
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 2.  ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน (Right of Access) และขอใหบริษัทฯ

สำเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวน

บุคคลท่ีทานไมไดใหความยินยอมตอบริษัทฯ ได 

 3.  ทานมีสิทธิใหบริษัทฯ แกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง หรือเพิ่มเติมขอมูลที่ไมสมบูรณ  

(Right to Rectification) 

 4.  ทานมีส ิทธ ิในการขอใหบริษัทฯ ทำการลบขอมูลของทานดวยเหตุบางประการได  

(Right to Erasure) 

 5.  ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ระงับใชขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลบางประการได  

(Right to Restriction of Processing) 

 6.  ทานมีสิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหไวกับบริษัทฯ ไปยังผูควบคุมขอมูล 

รายอ่ืน หรือตัวทานเองดวยเหตุผลบางประการได (Right to Data Portability) 

 7.   ท านม ีส ิทธ ิค ัดค  านการประมวลผลข อม ูลของท านด วยเหต ุผลบางประการได   

(Right to Object) 

 

    ทานสามารถติดตอมายังเจาหนาท่ี DPO/เจาหนาท่ีของบริษัทฯ (ตามขอมูลในขอ 11) เพ่ือดำเนินการ

ยื่นคำรองขอดำเนินการตามสิทธิขางตนได  

 

10. การใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคเดิม 

บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บ รวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีบริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวกอน

วันที่ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับการเก็บ รวบรวม ใช และการเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลมีผลใชบังคับตอไปตามวัตถุประสงคเดิม หากทานไมประสงคที่จะใหบริษัทฯ เก็บ รวมรวมและใชขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวตอไป ทานสามารถแจงบริษัทฯ เพ่ือขอถอนความยินยอมของทานเม่ือใดก็ได 
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11. ขอมูลของผูควบคุมขอมูล 

รายละเอียดผูควบคุมขอมูล 

ช่ือ: คุณวิชชุพันธุ คงพวง 

สถานท่ีติดตอ: 187/1 อาคารบางกอกเคเบิ้ล ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

                  กรุงเทพมหานคร 10330 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท : 0 2254  4550-9 ตอ 237 

    โทรสาร  : 0 2253 6028, 0 2253 5973 

    E-mail  : witchupan.k@bangkokcable.com  

 

รายละเอียดตัวแทนผูรับผิดชอบ  

ช่ือ: คุณตรัย ใจชื่น 

สถานท่ีติดตอ: 187/1 อาคารบางกอกเคเบิ้ล ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

                             กรุงเทพมหานคร 10330 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท : 0 2254 4550-9 ตอ 184 

    โทรสาร : 0 2253 6028, 0 2253 5973 

    E-mail  : tri.j@bangkokcable.com 

 

รายละเอียดเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ช่ือ: นายพรเทพ  นพกาศ     

สถานท่ีติดตอ: บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 

           39/1 หมู 1 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท : 0 3857 7266-9 ตอ 156, 419, 453  

                         โทรสาร  : 0 3857 7270-1 

                         E-mail  : dpo.bcc@bangkokcable.com 
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