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1. บทน ำ 

บมีเคารพความเป็นส่วนตวัของท่านและมุ่งมัน่ทีจ่ะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจดัท านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย การประมวลผล การจดัการ 
และการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราเมื่อท่านใชเ้วบ็ไซต์และ/หรอืแอปส าหรบัอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีข่องเรา (ไม่
ว่าท่านจะเขา้ชมเว็บไซต์และ/หรอืแอปดงักล่าวจากทีใ่ด) ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่เรา ส่งอเีมลถงึเรามายงัที่อยู่อเีมลทีเ่ราให้ไว้บน
เวบ็ไซต์ของเรา หรอืเมื่อท่านสมคัรรบับรกิารจากเราในฐานะลูกคา้ สมคัรเป็นซพัพลายเออร์หรอืผู้รบัจา้ง สมคัรงานเพื่อร่วมงาน
กบัเรา หรอืสมคัรเป็นผูใ้หบ้รกิารชาร์จยานพาหนะ (“ชาร์จเจอร์”) อกีทัง้อธบิายเกี่ยวกบัสทิธขิองท่านในเรื่องความเป็นส่วนตวั  

ค าอธบิายศพัท์ดา้นล่างอธบิายความหมายของค าทีเ่ราใหค้ าจ ากดัความไวเ้มื่อใชใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ 

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นใดหรือนโยบายในเรื่องหลักการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ที่ ดี  ต า ม ที่ เ ร า อ า จ จัด ท า ขึ้ น ใ น บ า ง โ อ ก า ส  ร ว ม ทั ้ ง น โ ย บ า ย เ กี่ ย ว กั บ คุ ก กี้ ข อ ง เ ร า 
https://www.ridebeam.com/cookie-policy เพื่อที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อย่างไรและดว้ยเหตุใด นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้ใช้ประกอบกับนโยบายอื่น ๆ ดงักล่าว และไม่ไดมุ่้งหมายใหม้ผีลแทนที่
นโยบายเหล่านัน้ 

เว็บไซต์และแอปของเราอาจมีลงิก์ไปยงัเว็บไซต์ ปลัก๊อิน และแอปพลิเคชนัของผู้อื่น เมื่อท่านคลิ๊กไปทีล่ิงก์เหล่านี้หรือท าการ
เชื่อมต่อไปยงัเว็บไซต์ ปลัก๊อิน และแอปพลเิคชนัเหล่านี้ อาจท าใหบุ้คคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านหรือข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมและไม่ต้องรบัผิดชอบการด าเนินการของเว็บไซต์เหล่านี้เนื่องจาก
นโยบายความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซต์ดงักล่าวจะใชบ้งัคบัทนัททีี่ท่านออกจากเวบ็ไซต์ของเราไป  

หากท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราจากการทีท่่านมีปฏิสมัพนัธ์กบัเราโดยตรง (กรุณาดูเนื้อหาในส่วน “การมปีฏสิมัพนัธ์
โดยตรง” ดา้นล่าง) โดยไม่แจง้ปฏเิสธหรอืคดัคา้นใด ๆ เราจะสนันิษฐานว่าท่านไดอ้่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้แล้ว และ
ตกลงตามเนื้อหาของนโยบาย รวมถงึนโยบายฉบบัอื่น ๆ ของเราทีร่ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ 

2. เรำคือใคร 

บีมเป็นเครือบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทหลายราย ตามรายละเอียดใน www.ridebeam.com นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้
จดัท าขึ้นในนามของกลุ่มบริษัทบีม ดงันัน้ เมื่อเรากล่าวถึง “บีม” หรือ “เรำ” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้ เราหมายถงึ
บรษิทัในกลุ่มบรษิทับมีทีร่บัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ในทุกกรณี บรษิทั บมี โมบลิติี้ โฮลดงิส ์พทีอี ี
แอลทดี ีเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและรบัผดิชอบเวบ็ไซต์นี้และแอปของเรา 

3. ใครรบัผิดชอบเก่ียวกบักำรจดักำรเรื่องควำมเป็นส่วนตวัท่ีบีม – เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ 

เรามีเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการดูแลในเรื่องความเป็นส่วนตัวที่บีม หากท่านมีข้อสอบถาม ความ
คิดเห็น หรือค าแนะน าใด ๆ  เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา หรือเกี่ยวกบั
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้ หรือต้องการใช้สิทธขิองท่านเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่รารบัผิดชอบ กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอยีดดงันี้ หรอืตามรายละเอยีดในหวัขอ้ “ประเทศอื่น ๆ” ดา้นล่าง 

ชื่อเตม็ของนิตบุิคคล: Beam Mobility Holdings Pte Ltd 

ต าแหน่งของเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล: General Counsel  

ทีอ่ยู่อเีมล: dpo@ridebeam.com 

ทีอ่ยู่ไปรษณีย์: 15 Beach Road #02-01, Singapore, 189677 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสิงคโปร์ที ่www.pdpc.gov.sg หรือต่อหน่วยงานก ากบัดูแล
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดในหวัข้อ “ประเทศอื่น ๆ ”) ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ด ีเรายินดจีะ
แก้ไขขอ้ห่วงกงัวลของท่านและขอบพระคุณหากท่านใหโ้อกาสเราไดแ้ก้ปัญหาก่อนทีท่่านจะตดิต่อไปยงัหน่วยงานก ากบัดูแล 

https://www.ridebeam.com/cookie-policy
http://www.ridebeam.com/
mailto:dpo@ridebeam.com


(ค ำแปล) 

นโยบายความเป็นส่วนตวัของบีม ฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2564 

2 

4. กำรแก้ไขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและหน้ำท่ีของเรำในกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบ 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในเวอร์ชัน่ปัจจุบนันี้ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุดเมื่อวนัที ่ 1 เมษายน 2564 นโยบายความเป็นส่วนตัว
ฉบบันี้อาจมีการแก้ไขเพิม่เติมเป็นครัง้คราว การติดต่อสื่อสาร ธุรกรรม และการท าธุรกจิกบัเราทัง้หมดจะอยู่ภายใต้บงัคบัของ
นโยบายนี้ในเวอร์ชัน่ล่าสุดทีใ่ชบ้งัคบัในขณะนัน้ ๆ 

5. กำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

การด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของเราเป็นขอ้มูลทีถู่กต้อง เป็นปัจจุบนั เป็นขอ้มูลล่าสุด 
และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเป็นเรื่องส าคญั กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบทนัทหีากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมกีารเปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างทีท่่านมคีวามสมัพนัธ์กับเรา การใหข้อ้มูลทีไ่ม่เป็นความจรงิหรอืไม่ถูกต้องอาจส่งผลใหเ้ราไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบรกิารทีท่่านต้องการไดร้บั ท่านสามารถเขา้ถงึ ปรบัปรุงขอ้มูล และแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดทุ้กเมื่อโดยการเข้าไป
ยงับญัชทีีท่่านมกีบัเราทางเวบ็ไซต์หรอืแอปส าหรบัอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที ่หากท่านไม่มบีญัชกีบัเรา ท่านสามารถตดิต่อเราเพื่อ
ด าเนินการดงักล่าวได ้(กรุณาดูหวัขอ้ “ใครรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการจดัการเรื่องความเป็นส่วนตวัทีบ่มี” ขา้งต้น) 

6. เรำเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงและเกบ็รวบรวมอย่ำงไร 

เราอาจเกบ็รวบรวม ใช ้จดัเกบ็ ประมวลผล และส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกบัท่านดงันี้ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

- ข้อมูลระบุตวัตนและข้อมูลโปรไฟล ์

o ส ำหรบัเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท 
เราเกบ็รวบรวมชื่อ วนัเกดิ เพศ ชื่อผูใ้ช ้รหสัผ่าน 
สถานที่ที่ท่านอยู่ ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
หรอืความคดิเหน็ทีเ่ราไดร้บัจากท่าน 

o หากท่านเป็นชำร์จเจอร์หรือซัพพลำยเออร์ 
นอกเหนือจากขอ้มูลขา้งต้น เราอาจเกบ็รวบรวม
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ประจ าตัว
ชาวต่างชาติ ข้อมูลหนังสือเดินทาง หรือข้อมูล
ใบอนุญาตท างานของท่านดว้ย 

o หากท่านเป็นผู้สมัครงำนเพื่อร่วมงานกับเรา 
นอกเหนือจากขอ้มูลขา้งต้น เราอาจเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลต่อไปนี้ดว้ย ขึน้อยู่กบัลกัษณะของต าแหน่ง
งานที่ก าลงัพิจารณา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
อ้างอิง เป้าหมายในการท างาน ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการท างาน ประวัติการศึกษาและการ
ฝึกอบรม ผลการท างาน ลิงก์ไปยงัข้อมูลประวตัิ
การท างานของท่านทีเ่ป็นขอ้มูลสาธารณะ ข้อมูล
สุขภาพ (รวมถึงข้อมูลการลาป่วยในขณะที่ท่าน
ด ารงต าแหน่งงานก่อนหน้านี้ และข้อมูลเกี่ยวกบั
ความพิการ) ข้อมูลการกระท าความผิดหรือการ
ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ข้อมูลการเป็น
สมาชกิสมาคมทางวชิาชพีหรอืการคา้ (ถ้าม)ี หรอื

วิธีท่ีเรำเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

- กำรมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรง 

o ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราจาก
การที่ท่านยื่นและส่งแบบฟอร์มเอกสาร หรือจาก
การติดต่อกับเราทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล 
การประชุมแบบต่อหน้า เป็นต้น รวมถงึขอ้มูลส่วน
บุคคลที่ท่านให้เมื่อท่านสมคัรใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของเรา หรือสมคัรบญัชีกับเรา หรือสมคัร
เป็นชาร์จเจอร์หรือซัพพลายเออร์ หรือสมคัรงาน
เพื่อร่วมงานกบัเรา หรอืเมื่อท่านสรา้งบญัชกีับเรา 
รวมถงึบญัชบีนเวบ็ไซต์หรอืบนแอปของเรา 

- เทคโนโลยีหรือกำรมีปฏิสมัพนัธ์โดยอตัโนมติั 

o เมื่อท่านมปีฏสิมัพนัธ์กบัเว็บไซต์หรือแอปของเรา 
เ ราอาจ เก็บรวบรวมข้อ มูลทาง เทคนิคโดย
อัตโนมตัิเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน กิจกรรมการ
ท่องเวบ็ และรูปแบบการท่องเว็บ เราเกบ็รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้โดยการใช้คุกกี้ ข้อมูล
บันทึกของเซิ ร์ฟเวอ ร์ และ เทคโนโลยีอื่ นที่
คล้ายคลึงกัน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หวัขอ้ “คุกกี้” ดา้นล่าง 

- บุคคลภำยนอกหรือแหล่งข้อมูลสำธำรณะ 

o เราอาจได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจาก
บุคคลภายนอกและแหล่งขอ้มูลสาธารณะดงันี้ 
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ขอ้มูลอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหเ้ราสามารถตรวจสอบ
เพื่อให้มัน่ใจไดว่้าเราปฏิบตัิตามนโยบายในเรื่อง
การใหโ้อกาสอย่างเท่าเทยีม 

- ข้อมูลติดต่อ 

ส ำหรบัเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท 

o ที่อยู่ส าหรบัการส่งไปรษณีย์หรือใบเรียกเกบ็เงนิ 
ทีอ่ยู่อเีมล และหมายเลขโทรศพัท์ 

- ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลธุรกรรม 

ส ำหรบัลูกค้ำหรือชำรจ์เจอร ์

o ข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งเข้ารหัส และรายละเอียด
บญัชี ข้อมูลการช าระเงินใหแ้ก่ท่านหรอืโดยท่าน 
ค าสัง่ของท่านเพื่อซื้อผลติภณัฑ์/บรกิารจากเรา 

- ขอ้มูลทางเทคนิค 

o ที่อยู่ไอพี ข้อมูลส าหรับการเข้าสู่ระบบ ข้อมูล
เกี่ยวกับเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ของท่าน และเขต
เวลาและต าแหน่งทีต่ัง้ของท่าน 

- ขอ้มูลการใช ้

o ขอ้มูลเกี่ยวกบัการใชเ้วบ็ไซต์และแอปของเราโดย
ท่าน และการใชบ้รกิารของเราโดยท่าน ซึ่งรวมถงึ
ข้อมูลต าแหน่งที่ตัง้ของท่านเมื่อท่านใช้บริการ
ของเรา หรือให้บริการแก่เราในฐานะชาร์จเจอร์ 
หรือซัพพลายเออร์ หรือการประมวลผลใบสมคัร
งานของท่านเพื่อร่วมเป็นสมาชกิในทมีของเรากับ
เรา 

- ขอ้มูลเพื่อการตลาด 

o ตัวเลือกของท่านเกี่ยวกบัการรบัข่าวสารเพื่อการ
ท าการตลาดจากเราและบุคคลภายนอก และ
ตวัเลอืกของท่านเกี่ยวกบัการตดิต่อสื่อสารกบัเรา 

- ขอ้มูลโดยรวม 

o นอกจากนี้ เราเกบ็รวบรวม ใช ้และแบ่งปันขอ้มูล
โดยรวมด้วย เช่น ข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ได้จากข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน (แต่ข้อมูลประเภทนี้ไม่จัดเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลหากไม่ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลของท่าน
ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) หากเราน า
ข้อมูลโดยรวมมารวมหรือเชื่อมโยงเข้ากบัข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านและสามารถระบุตวับุคคลของ

- ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลติดต่อ และ
ขอ้มูลทางเทคนิคจากบุคคลต่อไปนี้ 

 ผูใ้หบ้รกิารวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น Google 

 เวบ็ไซต์บรษิทั 

 บุคคลใด ๆ และแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
มีความเกี่ยวข้องในทางอาชีพ เพื่อ
ประเมินคุณสมบตัิหรือตรวจสอบประวตัิ
ของผู้สมคัรงานหรือของซัพพลายเออร์
หรอืชาร์จเจอร์ เช่น ขอ้มูลบุคคลอ้างองิที่
ท่านให้ หรือในกรณีที่ท่านได้รับการ
แนะน าโดยเพื่อน อดีตนายจ้าง อดีต
เพื่อนร่วมงาน หรือนายจ้างรายปัจจุบนั 
หรือบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุไว้ในใบ
สมคัรงานหรอืประวตัส่ิวนตวัของท่าน 

 เครือข่ายโฆษณาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter และ 
LinkedIn และ 

 ผูใ้หบ้รกิารสบืคน้ขอ้มูล เช่น Google 

- ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรมจากผู้
ให้บริการทางเทคนิค ผู้ให้บริการช าระเงินและการส่ง
สินค้า เช่น [ระบุชื่อผู้ให้บริการช าระเงิน ] และ Adyen 
รวมถึงบริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ผู้
ใหบ้รกิารคลาวด์ และผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม 

- ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อจากผู้ให้บริการจดัให้
ขอ้มูลหรอืรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั 
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ท่านได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เราจะ
ปฏิบัติกับข้อมูลที่ ได้จากการรวมข้อมูลเข้า
ดว้ยกนันัน้อย่างขอ้มูลส่วนบุคคล 

- ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพเิศษ 

o หากท่านเป็นลูกค้ำหรือซัพพลำยเออรข์องเรำ 
เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภท
พเิศษเกี่ยวกบัท่าน (ซึ่งรวมถงึขอ้มูลเชื้อชาติหรือ
เผ่าพนัธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรชัญา ชีวิต
ด้านเพศ พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
สุขภาพ ขอ้มูลพนัธุกรรม และขอ้มูลชวีภาพ) 

7. หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่เรำ 

ในกรณีทีเ่ราต้องเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรอืตามขอ้ก าหนดในสญัญาใด ๆ ทีเ่รามกีบัท่าน การทีท่่านไม่ให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อเรารอ้งขออาจส่งผลดงันี้ 

(ก) ท าให้เราไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาทีเ่รามีหรือพยายามเข้าท ากบัท่าน (เช่น เพื่อจดัใหผ้ลติภัณฑ์หรือบริการที่
ท่านรอ้งขอ หรอืช าระเงนิใหแ้ก่ท่านในกรณีทีท่่านเป็นซพัพลายเออร์หรอืชาร์จเจอร์) 

(ข) ท าใหเ้ราไม่สามารถแจง้ใหท้่านทราบถงึผลติภณัฑ์ บรกิาร และ/หรอืการออกผลติภณัฑ์/บรกิารล่าสุดของเรา 
(ค) ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ร่วมหรอืมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทีเ่ราจดัขึน้ 

ในกรณีข้างต้น เราอาจต้องยกเลิกผลิตภัณฑ์ บริการ การจดัหาสินค้า/บริการ ค าสัง่ บญัชี หรือธุรกรรมที่เรามีกับท่าน แต่เรา
จะแจง้ใหท้่านทราบเมื่อเกดิกรณีนี้ข ึน้ 

8. เรำใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไรและด้วยเหตุใด 

โดยทัว่ไป เราไม่ได้อาศยัการได้รบัความยินยอมจากท่านเป็นฐานกฎหมายส าหรบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
(ยกเวน้ในการส่งวสัดุการตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอกให้แก่ท่านทางอเีมลหรือข้อความ หรอืหากกฎหมายก าหนด เมื่อส่ง
หรอืโอนขอ้มูลของท่านไปยงัต่างประเทศ) ท่านมสีทิธถิอนความยนิยอมส าหรบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแบบตรงโดย
เราหรอืบุคคลภายนอกไดทุ้กเมื่อโดยการตดิต่อไปที ่dpo@ridebeam.com 

ส าหรบัวธิทีีเ่ราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และฐานกฎหมายทีเ่ราอาศยัเพื่อใชข้อ้มูลดงักล่าวหรอืเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมาย
ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ทัง้นี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อวตัถุประสงค์ที่เราไดเ้กบ็รวบรวมข้อมูลนัน้เท่านัน้ เว้นแต่เราจะมีเหตุผลอนั
สมควรที่จะเหน็ว่าเป็นการจ าเป็นต้องใช้ขอ้มูลนัน้เพื่อเหตุผลอื่นที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เดมิที่เกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้ กรุณา
ติดต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการค าอธิบายว่าการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่นั ้นสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์เดมิอย่างไร 

หากเราต้องใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์อื่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์เดมิ เราจะแจง้ใหท้่านทราบ พรอ้มทัง้
แจ้งฐานกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลดงักล่าว นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้อง
แจง้ใหท้่านทราบหรอืไม่ต้องไดร้บัความยนิยอมจากท่านหากกฎหมายก าหนดเช่นนัน้หรอือนุญาตใหท้ าได ้
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วัตถุประสงค์ / กิจกรรม ท่ีจะมีกำรเก็บ
รวบรวม/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

หากท่านเป็นลูกค้า ผู้สมัครงาน ชาร์จเจอร์ 
หรอืซพัพลายเออร์ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ฐำนกฎหมำยส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูล 
รวมถึงฐำนกฎหมำยท่ีอำศยัประโยชน์อนัชอบ
ด้วยกฎหมำยของเรำในกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เพื่อลงทะเบียนลูกค้ารายใหม่ให้แก่ท่าน หรือ
ลงทะเบียนผู้สมัครงาน หรือชาร์จเจอร์หรือ 
ซัพพลายเออร์ให้แก่ท่าน และให้บริการและ
ความช่วยเหลอืเกี่ยวกบับญัชขีองท่าน 

(ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูล
โปรไฟล์ 

(ข) ขอ้มูลตดิต่อ 

(ก) เพื่อปฏบิตัติามสญัญาทีเ่รามกีบัท่าน 
(ข) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วย

กฎหมายของเรา (เพื่อประเมนิใบสมัครงาน
ของท่านเพื่อร่วมงานกับเรา หรือค าขอ
สมคัรเป็นชาร์จเจอร์หรอืซพัพลายเออร์) 

เพื่อประมวลผลธุรกรรมของท่านและส่งมอบ
สนิคา้หรอืบรกิาร ซึ่งรวมถงึ 

(ก) จัดการการช าระเงิน ค่าธรรมเนียม 
และค่าบรกิาร 

(ข) เกบ็หรอืรบัเงนิทีต่้องช าระแก่เรา 
(ค) ใหบ้รกิารช่วยเหลอืลูกคา้ 

(ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูล
โปรไฟล์ 

(ข) ขอ้มูลตดิต่อ 
(ค) ขอ้มูลทางการเงนิและข้อมูล

ธุรกรรม 
(ง) ขอ้มูลเพื่อการตลาด 

(ก) เพื่อปฏบิตัติามสญัญาทีเ่รามกีบัท่าน 
(ข) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วย

กฎหมายของเรา (เพื่อรบัเงนิทีต่้องช าระแก่
เรา) 

เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน ซึ่ง
รวมถงึ 

(ก) แ จ้ ง ใ ห้ ท่ า น ท ร า บ ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไข 
สญัญา หรอืนโยบายความเป็นส่วนตัว 
นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ หรือนโยบาย
อื่น ๆ ของเรา  

(ข) ขอใหท้่านเขยีนรวีวิผลติภณัฑ์/บรกิาร 
หรอืตอบแบบสอบถาม 

(ค) ประเมินคุณสมบัติของท่านในฐานะ
ผู้สมัครงาน หรือประเมินค าขอของ
ท่านเพื่อสมคัรเป็นซพัพลายเออร์หรือ
ชาร์จเจอร์ 

(ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูล
โปรไฟล์ 

(ข) ขอ้มูลตดิต่อ 
(ค) ขอ้มูลทางการเงนิและข้อมูล

ธุรกรรม 
(ง) ขอ้มูลเพื่อการตลาด 

(ก) เพื่อปฏบิตัติามสญัญาทีเ่รามกีบัท่าน 
(บ)ี เ ป็นการจ า เ ป็น เพื่ อปฏิบัติหน้ าที่ตาม

กฎหมาย 
(ซ)ี เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วย

กฎหมายของเรา (เพื่อปรับปรุงข้อมูลใน
บันทึกของเราให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และ
เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีประสบการณ์ในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราอย่างไร หรือ
ท่านเหมาะสมกับต าแหน่งงานของเรา
หรือไม่ หรือเหมาะสมที่จะเป็นชาร์จเจอร์
หรอืซพัพลายเออร์ของเราหรอืไม่) 

เพื่อบริหารจัดการและรักษาธุรกิจ รวมถึง
เว็บไซต์หรือแอปของเรา (รวมถึงการแก้ไข
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ทดสอบ บ ารุงรักษา
ระบบ ใหค้วามช่วยเหลอื การรายงาน และการ
จดัเกบ็ขอ้มูลไวบ้นแพลตฟอร์ม) 

(ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูล
โปรไฟล์ 

(ข) ขอ้มูลตดิต่อ 
(ค) ขอ้มูลทางเทคนิค 
 

(ก) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วย
กฎหมายของเรา (เพื่อประกอบธุรกิจของ
เรา ให้บริการด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความ
มัน่คงปลอดภัยของเครือข่าย การป้องกัน
การหลอกลวง หรือเพื่อการปรบัโครงสร้าง
องค์กรหรือโครงสร้างกลุ่มบริษัท หรือการ
ขายกิจการของเราทัง้หมดหรือแต่บางส่วน
ให้ แ ก่ ผู้ อื่ น  ห รื อ เ พื่ อ จ้า ง ช่ ว ง ให้ผู้อื่ น
ใหบ้รกิารบางส่วนแทนเรา) 
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(ข) เ ป็นการจ า เ ป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

เพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความ
สนใจของท่านไว้บนเว็บไซต์และแอปของเรา 
และเพื่อวัดหรือเพื่อให้ทราบว่าโฆษณาที่เรา
แสดงใหแ้ก่ท่านมปีระสทิธภิาพเพยีงไร 

(ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูล
โปรไฟล์ 

(ข) ขอ้มูลตดิต่อ 
(ค) ขอ้มูลการใช ้
(ง) ขอ้มูลเพื่อการตลาด 
(จ) ขอ้มูลทางเทคนิค 

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย
ของเรา (เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีประสบการณ์ใน
การใช้บริการของเราอย่างไร  หรือประเมิน
ประสทิธภิาพของซพัพลายเออร์ ผูส้มคัรงาน หรอื
ชาร์จเจอร์ในการใหห้รอืจะใหผ้ลติภณัฑ์/บรกิารแก่
เรา เพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ์/บริการ การขยาย
กิจการ และเพื่อแจ้งกลยุทธ์การตลาด เพื่อหา
ผู้สมคัรงานที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และเพื่อ
ประเมนิผูส้มคัรงาน) 

เพื่อใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
เวบ็ไซต์และแอป ผลติภณัฑ์/บรกิาร การตลาด 
ความสมัพนัธ์กับลูกค้า และประสบการณ์ของ
ลูกคา้ 

(ก) ขอ้มูลทางเทคนิค 
(ข) ขอ้มูลการใช ้

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย
ของเรา (เพื่อก าหนดกลุ่มลูกค้าส าหรบัผลติภณัฑ์
และบริการของเรา หรือก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมคัรงานหรือชาร์จเจอร์ที่จ าเป็นส าหรบัการจดั
ให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลในเว็บไซต์และแอปให้เป็นปัจจุบนัและตรง
ตามความสนใจของลูกคา้ เพื่อพฒันาธุรกจิของเรา 
และเพื่อแจ้งกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจ
ของเรา 

เพื่อแนะน าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านอาจ
สนใจ หรือแนะน าต าแหน่งงานว่าง และเพื่อ
ช่วยให้ท่านได้รับต าแหน่งงานในบริษัทเราที่
เหมาะสมกับท่าน หรือเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ
ข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูล
โปรไฟล์ 

(ข) ขอ้มูลตดิต่อ 
(ค) ขอ้มูลทางเทคนิค 
(ง) ขอ้มูลการใช ้

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย
ของเรา (เพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ์/บรกิารของเรา 
และเพื่อการขยายกจิการ) 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ทัง้หมดขา้งต้น เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผูอ้ื่นดงัต่อไปนี้เพื่อวตัถุประสงค์ตามทีก่ล่าวไวใ้น
ตารางขา้งต้น 

• บุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในกลุ่มบรษิทับมี ตามค าจ ากดัความในหวัขอ้ “ค าอธบิายศพัท์” 

• บุคคลภายนอกซึ่งไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มบรษิทับมี ตามค าจ ากดัความในหวัขอ้ “ค าอธบิายศพัท์” 

• บุคคลภายนอกทีเ่ราอาจเลือกเพื่อท าการขายหรอืโอนกิจการหรือทรพัย์สนิบางส่วนของเราให ้หรอืเพื่อใหม้กีารควบรวม
กจิการกนั หรอืบุคคลภายนอกทีเ่ราอาจต้องการซื้อกจิการหรือควบรวมกจิการด้วย หากมกีารเปลี่ยนแปลงในกจิการของ
เรา เจา้ของรายใหม่อาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะเดยีวกบัทีร่ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ 

• บุคคลใด ๆ ทีก่ฎหมาย หรอืหน่วยงานผู้มอี านาจหรือหน่วยงานของรฐั หรอืค าสัง่ศาล ก าหนดใหเ้รามหีน้าทีต่้องแบ่งปัน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให ้หรอืเป็นการจ าเป็นเพื่อคุม้ครอง ยกขึน้ต่อสู ้หรอืบงัคบัสทิธขิองกลุ่มบรษิทับมี 

เราก าหนดใหบุ้คคลภายนอกทุกประเภทต้องปฏบิตัติ่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย 

เราอาจใชว้ธิกีารอตัโนมตัเิพื่อท าการตดัสินใจในบางกรณี รวมถงึการวเิคราะห์และประเมนิลูกคา้ เช่น เมื่อการท าเช่นนัน้เป็นไป
เพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเรา หรอืเมื่อเรามสีทิธทิ าเช่นนัน้เนื่องจากเป็นการจ าเป็นเพื่อเขา้ท าและปฏบิตัติามสญัญา
ทีเ่รามกีบัท่าน เราใช้ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์และประเมนิลูกคา้เพื่อใหเ้ราสามารถจดัใหบ้รกิารทีด่ทีี่สุดของกลุ่มบริษทับีมแก่
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ท่าน รวมถงึการท าการตลาดบางประการทีเ่ราเชื่อว่าท่านจะสนใจ ท่านมสีทิธิเลอืกใหเ้ราไม่ท าการตดัสนิใจโดยอาศยัข้อมูลที่ได้
จากการประมวลผลข้อมูลของท่านดว้ยวิธีการอัตโนมตัเิท่านัน้ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินลูกค้า ซึ่งมีผลทางกฎหมายต่อ
ท่านหรอืมผีลในประการส าคญัต่อท่านในทางอื่น หากท่านต้องการใชส้ทิธดิงักล่าว กรุณาตดิต่อเราที ่dpo@ridebeam.com 

หากท่านอยู่ระหว่างการสมัภาษณ์งานหรือยื่นใบสมคัรงานกบัเรา ขัน้ตอนดงักล่าวอาจต้องมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดมากขึน้ รวมถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพหรือขอ้มูลเกี่ยวกบัเชื้อชาตหิรือเผ่าพนัธุ์ของท่านทีท่่าน
หรอืบุคคลอื่นให้แก่เรา ขอ้มูลเหล่านี้อาจจ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงานหรือเพื่อใหม้ีคุณสมบตัิส าหรบัต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ ทีท่่าน
ต้องการสมคัร ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศทีท่่านอาศยัอยู่ ซึ่งเราอาจอาศยัความจ าเป็นนี้เป็นฐานกฎหมายส าหรบัการ
ประมวลผลขอ้มูลเหล่านี้ ในกรณีทีเ่ราไม่สามารถอาศยัฐานกฎหมายอื่นได ้ เราจะขอใหท้่านใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้ดว้ยวาจา 
ทางอเีมล หรอืทางขัน้ตอนทางออนไลน์ ส าหรบักจิกรรมเฉพาะอย่างซึ่งเราจ าเป็นต้องได้รบัความยนิยอม และจะบนัทกึค าตอบ
ของท่านไว้ ในกรณีที่เราอาศยัฐานความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูล  ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมส าหรบัการประมวลผล
ขอ้มูลดงักล่าวไดทุ้กเมื่อ ตามรายละเอยีดในหวัขอ้ “สทิธขิองท่านในเรื่องความเป็นส่วนตวั” ดา้นล่าง 

9. กำรท ำกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์โดยเรำหรือบุคคลภำยนอก 

เราอาจใชข้อ้มูลระบุตวัตนและข้อมูลโปรไฟล์ ขอ้มูลตดิต่อ ขอ้มูลทางเทคนิค ขอ้มูลเพื่อการตลาด หรอืขอ้มูลการใชข้องท่านเพื่อ
ท าความเข้าใจว่าท่านอาจต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้ หรืออาจสนใจผลติภัณฑ์/บริการใด หรืออาจจ าเป็นต้องจดัใหม้ีบริการของ
ซพัพลายเออร์หรอืชาร์จเจอร์ในลกัษณะใด เราใชข้อ้มูลเหล่านี้เพื่อตดัสนิใจว่าผลติภณัฑ์ บรกิาร และขอ้เสนอใดทีท่่านอาจสนใจ 

ท่านจะไดร้บัวสัดุการตลาดจากเราหากท่านเคยขอขอ้มูลจากเราหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์หรอืบริการจากเรา ลงทะเบียนกบัเราใน
ฐานะลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือชาร์จเจอร์ หรือหากท่านให้ข้อมูลของท่านกับเราเมื่อท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขนั หรือ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และในแต่ละกรณีดงักล่าวท่านไม่ได้เลือกทีจ่ะไม่รบัวสัดุการตลาดในลกัษณะ
ดงักล่าว 

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทบีมเพื่อวตัถุประสงค์ด้านการตลาดก็
ต่อเมื่อเราไดร้บัความยนิยอมจากท่านโดยชดัแจง้ซึ่งท่านเป็นฝ่ายเลอืกทีจ่ะใหค้วามยนิยอมนัน้เอง 

10. กำรเลือกท่ีจะไม่รบัวสัดุกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย 

ท่านสามารถขอใหบุ้คคลภายนอกหยุดส่งวสัดุการตลาดถึงท่านไดทุ้กเมื่อโดยไปตามลงิก์ส าหรบัการเลอืกไม่รบัวสัดุดงักล่าวที่
ปรากฏอยู่ในขอ้ความเพื่อการท าตลาดใด ๆ ทีส่่งถงึท่าน หรอืโดยการตดิต่อมายงั dpo@ridebeam.com ทัง้นี้ การทีท่่านเลอืกที่
จะไม่รับวัสดุการตลาดเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราอันเนื่องมาจากการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ การ
ลงทะเบยีนเพื่อรบัการรบัประกนั ประสบการณ์จากการใชผ้ลติภณัฑ์/บรกิาร หรอืธุรกรรมอื่น ๆ 

11. คุกก้ี 

ท่านสามารถตัง้ค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์ทัง้หมดหรือบางประเภท หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อเว็บไซต์
ตดิตัง้หรอืเขา้ถงึคุกกี้ การปิดการใชง้านหรอืปฏเิสธคุกกี้อาจท าใหบ้างส่วนของเวบ็ไซต์ไม่สามารถเขา้ถงึไดห้รอืท างานไดไ้ม่ปกติ 
ท่านสามารถดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัคุกกี้ทีเ่ราใชไ้ดจ้ากนโยบายเกี่ยวกบัคุกกี้ของเรา ที ่www.ridebeam.com  

12. กำรส่งหรือโอนข้อมูลไปยงัต่ำงประเทศ 

เราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษทับีม ซึ่งอาจรวมถงึการเปิดเผย ส่งหรอืโอน จดัเกบ็ ประมวลผล และ/หรือ
จดัการขอ้มูลของท่านในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศทีม่กีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้ 

บุคคลภายนอกซึ่งไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มบริษทับมีหลายรายอยู่ในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศทีม่กีารเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ดงันัน้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลเหล่านี้จะต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศ หรือ
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “ประเทศอื่น ๆ” ดา้นล่าง 
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เมื่อใดกต็ามทีเ่ราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เราจะด าเนินการใหม้ัน่ใจได้ว่าขอ้มูลนัน้จะได้รบัความ
คุม้ครองในระดบัทีใ่กล้เคยีงกบัระดบัความคุม้ครองตามกฎหมายของประเทศทีม่กีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้ 

กรุณาตดิต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัมาตรการทีเ่ราใชเ้มื่อส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปยงัประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศทีม่กีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้ 

13. กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมูล 

เรามมีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัที่จดัท าขึน้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านสูญหายโดยมิไดต้ัง้ใจ หรอืมกีาร
ใช ้เขา้ถงึ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรอืเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต เราจ ากดัใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเขา้ถงึไดเ้ฉพาะโดย
พนักงาน ตัวแทน ผู้รบัจ้าง และบุคคลภายนอกประเภทอื่นซึ่งตามหน้าที่จ าเป็นต้องทราบข้อมูลนัน้ และเราก าหนดให้บุคคล
เหล่านี้มหีน้าทีต่้องรกัษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

เราได้จดัท าขัน้ตอนการด าเนินการเมื่อมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล และจะแจ้งใหท้่าน รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นความ
เป็นส่วนตวัทีเ่กี่ยวขอ้งทราบถงึเหตุการละเมดิขอ้มูลดงักล่าวหากเรามหีน้าทีต่ามกฎหมายต้องรายงาน 

14. เรำเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนเท่ำใด 

เราเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ทีเ่ราเกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้ รวมถึง
วตัถุประสงค์ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย หน้าทีท่างบญัช ีหรอืหน้าทีใ่นการรายงาน 

ในการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และความ
ละเอยีดอ่อนของขอ้มูลส่วนบุคคล ความเสีย่งทีข่อ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใชห้รอืเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต วตัถุประสงค์ที่
เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและเราสามารถบรรลุวตัถุประสงค์นัน้โดยวธิอีื่นไดห้รอืไม่ และหน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่ราม ี

ตามกฎหมาย เรามีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา (รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลระบุตัวตน 
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรม) เป็นระยะเวลาหนึ่ง ๆ (ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว เป็นระยะเวลาหกปี) หลงัจากที่ท่านไม่ไดเ้ป็น
ลูกคา้หรอืซพัพลายเออร์ของเราอกีต่อไป เพื่อวตัถุประสงค์ดา้นภาษี ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิในเรื่องระยะเวลาการเก็บรกัษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน กรุณาดูหวัขอ้ “ประเทศอื่น ๆ” ดา้นล่าง 

ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหเ้ราลบขอ้มูลของท่านได ้ท่านสามารถดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดใ้นเรื่อง สทิธใินการขอใหล้บ ดา้นล่าง 

15. สิทธิของท่ำนในเรื่องควำมเป็นส่วนตวั 

ในบางกรณี ท่านมสีทิธเิกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัทีใ่ชบ้งัคบั 

กรุณาตดิต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการใชส้ทิธใิด ๆ ของท่านในเรื่องความเป็นส่วนตวั 

ท่านจะไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายใด ๆ เพื่อเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (หรอืใชส้ทิธอิื่นทีท่่านมเีกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั) อย่างไร
กด็ ีเราอาจคดิค่าบรกิารตามสมควรหากค าขอของท่านไม่ไดเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายใหส้ทิธไิว ้หรอืท่านส่งค าขอซ ้า ๆ กนัหรอืมาก
เกนิสมควร หรอืเราอาจปฏเิสธทีจ่ะปฏบิตัติามค าขอของท่านในกรณีเหล่านี้ 

เราอาจจ าเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อช่วยใหเ้ราสามารถยืนยนัตวับุคคลของท่านและมัน่ใจว่าท่านมีสิทธิเขา้ถงึ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (หรอืใชส้ทิธอิื่นใดทีท่่านม)ี การด าเนินการดงักล่าวเป็นมาตรการรกัษาความปลอดภยัทีม่ขี ึน้เพื่อใหเ้รา
มัน่ใจไดว่้าจะไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลใดที่ไม่มีสทิธไิดร้บั นอกจากนี้ เราอาจตดิต่อท่านเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกบัค าขอของท่านเพื่อความรวดเรว็ในการด าเนินการตามค าขอของท่าน 

เราพยายามจะด าเนินการตามทุกค าขอทีช่อบดว้ยกฎหมายภายในหนึ่งเดอืน แต่ในบางครัง้เราอาจใชเ้วลามากกว่าหนึ่งเดอืนหาก
ค าขอของท่านมคีวามซับซ้อนเป็นพเิศษหรอืท่านมีค าขอในหลายเรื่อง เราจะแจง้ใหท้่านทราบหากเป็นกรณีดงักล่าว รวมถงึแจ้ง
ความคืบหน้าใด ๆ ให้ท่านทราบ ในเรื่องความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิได้รบัข้อมูลที่ชดัเจน โปร่งใส และเข้าใจง่าย เกี่ยวกับ
รายละเอยีดว่าเราใชข้อ้มูลของท่านอย่างไร และท่านมสีทิธดิงัต่อไปนี้ 
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สิทธิในกำรขอเข้ำถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถใชส้ทิธนิี้เพื่อใหไ้ด้รบัส าเนาข้อมูล
ส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัท่านซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของเรา และเพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยเรา
เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ 

สิทธิในกำรขอให้เรำแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของเรา ท่านสามารถใชส้ทิธินี้เพื่อใหข้้อมูลใด ๆ 
ของท่านทีไ่ม่สมบูรณ์หรอืไม่ถูกต้องซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของเราไดร้บัการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเราอาจต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของขอ้มูลใหม่ทีไ่ดร้บัจากท่านก่อน 

สิทธิในกำรขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อขอใหเ้ราด าเนินการลบหรือน าข้อมูลส่วนบุคคลออก
จากระบบหากเราไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะประมวลผลข้อมูลนัน้ต่อไป นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือน าข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านออกจากระบบหากท่านได้ใช้สิทธิคดัค้านการประมวลผลข้อมูลและเราได้ด าเนินการตามค าขอของท่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว (ดูด้านล่าง) หรือในกรณีทีก่ารประมวลผลข้อมูลของท่านทีเ่ราไดด้ าเนินการไปอาจไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเรา
จ าเป็นต้องลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตัติามกฎหมายทีใ่ช้บงัคบั แต่ทัง้นี้ เราอาจไม่สามารถด าเนินการตามค าขอลบ
ขอ้มูลของท่านไดเ้สมอไปเนื่องดว้ยเหตุผลบางประการตามกฎหมายซึ่งเราจะแจง้ใหท้่านทราบ หากท าได ้ในเวลาทีท่่านมคี าขอ 

สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีเ่ราประมวลผลขอ้มูลนัน้โดยอาศยัฐานประโยชน์อันชอบ
ด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลภายนอก) และท่านอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทีท่ าใหท้่านต้องการคดัค้านการ
ประมวลผลข้อมูลที่อาศยัฐานกฎหมายดงักล่าว เนื่องจากท่านรู้สึกว่าการประมวลผลข้อมูลนัน้กระทบต่อสิทธิขัน้พื้นฐานและ
เสรภีาพของท่าน นอกจากนี้ ท่านมสีทิธคิดัคา้นการประมวลผลข้อมูลหากเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาด
แบบตรง แต่ในบางกรณี เราอาจแสดงไดว่้าเรามเีหตุอันชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคญัยิ่งกว่าอันท าใหเ้ราสามารถประมวลผลข้อมูล
ของท่านต่อไปได ้

สิทธิในกำรขอให้จ ำกดักำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อขอให้เราระงบัการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ (ก) หากท่านต้องการใหเ้ราตรวจสอบยืนยนัความถูกต้องของข้อมูล (ข) หากการ
ใช้ข้อมูลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบขอ้มูล (ค) หากท่านต้องการใหเ้ราเกบ็ข้อมูลไว้แม้เราจะไม่
ต้องการข้อมูลนัน้แล้ว เนื่องจากท่านมีความจ าเป็นต้องใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิ เรียกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื (ง) ท่านไดค้ดัคา้นการใชข้อ้มูลของท่านโดยเรา แต่เราจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบว่าเรามเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่าอนัท าใหเ้ราสามารถใชข้อ้มูลนัน้ต่อไปไดห้รอืไม่ 

สิทธิในกำรขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่น เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เป็นระเบยีบ
และสามารถอ่านไดโ้ดยง่ายด้วยเครื่องมอืหรืออุปกรณ์ และใชง้านโดยทัว่ไปได ้ ใหแ้ก่ท่านหรอืบุคคลอื่นทีท่่านเลือก สทิธนิี้ใช้ได้
เฉพาะในกรณีขอ้มูลอตัโนมตัทิีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมไวแ้ต่แรก หรอืในกรณีทีเ่ราใชข้อ้มูลนัน้ในการปฏบิตัติามสญัญาที่เรามีกับ
ท่าน 

สิทธิในกำรถอนควำมยินยอมของท่ำนเม่ือใดก็ได้ในกรณีทีเ่ราอาศยัความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน อย่างไรกด็ ีการถอนความยนิยอมจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการประมวลผลขอ้มูลทีไ่ดก้ระท าไปก่อนการ
ถอนความยินยอมดงักล่าว หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถจดัให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่าน หากเป็นกรณี
ดงักล่าว เราจะแจง้ใหท้่านทราบในขณะทีท่่านถอนความยนิยอม 

16. ค ำอธิบำยศพัท์ 

ประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมำย หมายถงึ ประโยชน์ของกจิการของเราจากการด าเนินธุรกจิและบรหิารจดัการธุรกจิ ซึ่งช่วยให้
เราสามารถมอบบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด พร้อมประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้แก่ท่าน  เรามีมาตรการที่ช่วยให้
สามารถมัน่ใจไดว่้าเราจะไดพ้จิารณาและชัง่น ้าหนักระหว่างผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัท่าน (ทัง้ในแง่ดแีละไม่ด)ี กบัสทิธขิองท่าน
ก่อนทีเ่ราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเรา เราไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อด าเนินการใด ๆ หากประโยชน์ของเราไม่ไดม้คีวามส าคญัยิง่กว่าผลกระทบทีจ่ะเกดิแก่ท่าน (เวน้แต่เราจะไดร้บัความยนิยอม
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จากท่านหรือกฎหมายได้ก าหนดหรืออนุญาตไว้เป็นประการอื่น) กรุณาติดต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการข้อมูล
เพิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิกีารประเมนิประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเรากบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัท่านส าหรบักจิกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

กำรปฏิบติัตำมสญัญำ หมายถึง การประมวลผลขอ้มูลของท่านเนื่องจากเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาที่ท่านเป็น
คู่สญัญาหรอืเพื่อด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญาดังกล่าว 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ  เกี่ยวกับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ  ซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ แต่ไม่รวมถงึ
ขอ้มูลทีไ่ดท้ าใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ 

บุคคลภำยนอกซ่ึงอยู่ในกลุ่มบริษทับีม 

บรษิทัอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบรษิทับมี ตามรายชื่อใน www.ridebeam.com  

บุคคลภำยนอกซ่ึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษทับีม 

ผู้ให้บริการซึ่งกระท าการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งอาจอยู่ในประเทศที่เราด าเนินการ ตามรายละเอียดใน 
www.ridebeam.com หรอืในประเทศอื่น ๆ ตามรายละเอยีดในหวัขอ้ “ประเทศอื่น ๆ” ดา้นล่าง หรอืในประเทศอื่นทีไ่ม่ไดร้ะบุไว้) 
ซึ่งใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการบรหิารจดัการระบบแก่เรา 

ที่ปรึกษาทางวิชาชีพซึ่งกระท าการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม เช่น ทนายความ 
เจา้หน้าทีธ่นาคาร ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษา พนักงานบญัช ีผูร้บัประกนัภยั ผูต้รวจสอบขอ้มูลอ้างองิ หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิหรอืที่
ปรกึษาทางวชิาชพีอื่น ๆ (ซึ่งอาจอยู่ในประเทศทีเ่ราด าเนินการ ตามรายละเอยีดใน www.ridebeam.com หรอืในประเทศอื่น ๆ 
ตามรายละเอยีดในหวัขอ้ “ประเทศอื่น ๆ” ดา้นล่าง หรอืในประเทศอื่นที่ไม่ได้ระบุไว)้ ซึ่งใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษา บรกิารธนาคาร 
บริการด้านกฎหมาย บริการประกนัภยั การจ่ายเงินเดอืนหรือบริการดา้นบญัชี หรือบริการสรรหาบุคลากรและตรวจสอบขอ้มูล
อ้างองิแก่เรา  

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีเ่ป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเราใหข้อ้มูลทีอ่ยู่และหมายเลขตดิต่อเพื่อวตัถุประสงค์ในการอ านวยความสะดวกใน
การส่งมอบผลติภณัฑ์ทีซ่ื้อและ/หรอืบรกิารทีจ่ดัให้ 

พนัธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าบนระบบออนไลน์ซึ่งใหบ้ริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของเรา รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพยีง
บรกิารช าระเงนิ บรกิารจดัเกบ็ขอ้มูล บรกิารดา้นการตลาด การด าเนินการ และลูกคา้สมัพนัธ์ 

หน่วยงานใด ๆ ตามกฎหมายและหน่วยงานก ากบัดูแลในอุตสาหกรรมทีเ่ราประกอบกจิการ 

ผูใ้หบ้รกิารช่วงหรอืผูใ้หบ้รกิารหรอืจดัใหผ้ลติภณัฑ์ทีเ่ป็นบุคคลภายนอกตามทีเ่ราเหน็ว่าจ าเป็นหรอืเหมาะสม 

บุคคลใด ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงค์ทีก่ล่าวข้างต้น 

17. ประเทศอ่ืน ๆ 

หากเวบ็ไซต์หรอืแอปของเรามกีารใชโ้ดยบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศใด ๆ ต่อไปนี้ ใหข้อ้ก าหนดต่อไปนี้ใชบ้งัคบัตามกรณีทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ออสเตรเลีย 

ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ใหค้ าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัค าว่า “personal information” ตาม
กฎหมายว่าดว้ยความเป็นส่วนตวั ค.ศ. 1988 (กฎหมายระดบัเครอืรฐั) แห่งออสเตรเลยี (ซึ่งปัจจุบนัใหค้ าจ ากดัความไวว่้า ขอ้มูล
ใด ๆ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจ
สามารถระบุตวับุคคลไดต้ามสมควร ไม่ว่าขอ้มูลหรอืความคดิเหน็นัน้จะถูกต้องหรือไม่ และไม่ว่าความคดิเหน็นัน้จะบนัทกึอยู่ใน
รูปแบบทีจ่บัต้องไดห้รอืไม่) 

เวน้แต่เท่าทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัหา้มมใิหย้กเวน้ความรบัผดิ เราขอยกเวน้ความรบัผดิทัง้ปวงส าหรบักรณีทีข่้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านมกีารเขา้ถงึหรอืเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ถูกน าไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืสูญหายหรอืไดร้บัความเสยีหาย นโยบายความเป็น

mailto:dpo@ridebeam.com
http://www.ridebeam.com/
http://www.ridebeam.com/
http://www.ridebeam.com/


(ค ำแปล) 

นโยบายความเป็นส่วนตวัของบีม ฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2564 

11 

ส่วนตวัฉบบันี้ไม่ไดเ้ป็นหรอืมุ่งหมายใหเ้ป็นการจ ากดั ยกเวน้ หรอืเปลี่ยนแปลงสทิธใิด ๆ ของผูบ้รโิภคทีม่อียู่ตามกฎหมายใด ๆ 
ทีใ่ชบ้งัคบั รวมถงึกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัและผูบ้รโิภค ค.ศ. 2010 (กฎหมายระดบัเครอืรฐั) แห่งออสเตรเลยี 

หากท่านอยู่ในออสเตรเลีย ท่านสามารถร้องเรียนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านได้กบัเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคของเรา ซึ่งจะด าเนินการในเรื่องทีท่่านรอ้งเรียนภายใน 30 วนั หากเราไม่ไดด้ าเนินการภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว หรือท่านไม่พอใจกับการด าเนินการของเรา ท่านสามารถร้องเรียนต่อส านักงานอธิบดีกรมข้อมูลแห่ง
ออสเตรเลยีไดท้ี ่https://www.oaic.gov.au/ 

มำเลเซีย 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้ ให้ค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2010 แห่งมาเลเซยี (ซึ่งปัจจุบนัใหค้ าจ ากดัความไวว่้าหมายถงึขอ้มูลใด ๆ ทีอ่ยู่ในความ
ครอบครองหรือการควบคุมของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จนท าให้ระบุตัว
บุคคลนัน้ได้ หรือสามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้เมื่อพิจารณาข้อมูลนัน้ร่วมกับข้อมูลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรา รวมถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนตามทีใ่หค้ าจ ากดัความไวใ้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสุขภาพร่างกาย สุขภาพจติ หรอืสภาวะของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และความเชื่อทางศาสนา) นโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบันี้จดัท าเป็นภาษาองักฤษและภาษาบาฮาซามาเลเซยี (ดูดา้นล่าง) หากขอ้ความในสองภาษานี้ขดัแยง้กนั ใหใ้ชฉ้บบั
ภาษาองักฤษเป็นส าคญั 

นิวซีแลนด์ 

ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ใหค้ าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัค าว่า “personal information” ตาม
กฎหมายว่าดว้ยความเป็นส่วนตวั ค.ศ. 1993 แห่งนิวซแีลนด์ (ซึ่งปัจจุบนัใหค้ าจ ากดัความไวว่้า ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาราย
หนึ่ง ๆ ทีส่ามารถระบุตวับุคคลได)้ 

เวน้แต่เท่าทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัหา้มมใิหย้กเวน้ความรบัผดิ เราขอยกเวน้ความรบัผดิทัง้ปวงส าหรบักรณีทีข่้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านมกีารเขา้ถงึหรอืเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ถูกน าไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืสูญหายหรอืไดร้บัความเสยีหาย นโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบันี้ไม่ไดเ้ป็นหรอืมุ่งหมายใหเ้ป็นการจ ากดั ยกเวน้ หรอืเปลี่ยนแปลงสทิธใิด ๆ ของผูบ้รโิภคทีม่อียู่ตามกฎหมายใด ๆ 
ทีใ่ชบ้งัคบั รวมถงึกฎหมายรบัรองผูบ้รโิภค ค.ศ. 1993 แห่งนิวซแีลนด์ 

หากท่านอยู่ในนิวซีแลนด์ ท่านสามารถร้องเรียนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านได้กับเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคของเรา ซึ่งจะด าเนินการในเรื่องทีท่่านร้องเรียนภำยใน 20 วนัท ำกำร หากเราไม่ได้ด าเนินการภายใน
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หรอืท่านไม่พอใจกบัการด าเนินการของเรา ท่านสามารถรอ้งเรยีนต่อส านักงานอธบิดคีวามเป็นส่วนตวั
ไดท้ี ่https://www.privacy.org.nz/ 

ไต้หวนั 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้ ให้ค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม
กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2015 แห่งไต้หวนั (สาธารณรฐัจนี) (ซึ่งปัจจุบนัให้ค าจ ากดัความไว้ว่า ชื่อ วนัเกิด เลข
บตัรประจ าตัวประชาชน เลขทีห่นังสอืเดนิทาง ลกัษณะ ลายนิ้วมอื สถานภาพสมรส ครอบครวั การศกึษา อาชพี ประวตัิผู้ป่วย 
ประวตักิารรกัษาทางการแพทย์ ขอ้มูลพนัธุกรรม ชวีติดา้นเพศ ขอ้มูลการตรวจสุขภาพ ขอ้มูลประวตัอิาชญากรรม ขอ้มูลตดิต่อ 
ฐานะทางการเงิน กิจกรรมทางสังคม และข้อมูลอื่นที่อาจใช้เพื่อระบุตัวบุคคลของบุคคลธรรมดาได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม)  

ขอ้มูลระบุตวัตนและขอ้มูลโปรไฟล์ซึ่งมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัสุขภาพของท่านตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ จะ
ไม่รวมถงึประวตัผิูป่้วย ประวตักิารรกัษาทางการแพทย์ และขอ้มูลการตรวจสุขภาพ เวน้แต่เราจะไดร้บัความยนิยอมจากท่านเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์ซึ่ งมี
รายละเอยีดเกี่ยวกบัการกระท าความผดิหรอืถูกกล่าวหาว่ากระท าความผดิของท่าน ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัว

https://www.oaic.gov.au/
https://www.privacy.org.nz/


(ค ำแปล) 

นโยบายความเป็นส่วนตวัของบีม ฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2564 

12 

ฉบบันี้ จะไม่รวมถึงประวตัิอาชญากรรมของท่าน เว้นแต่เราจะไดร้บัความยนิยอมจากท่านเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือกฎหมาย
ก าหนดหรอือนุญาตไวเ้ป็นอย่างอื่น 

หากท่านอยู่ในไต้หวนั (สาธารณรฐัจนี) ท่านสามารถรอ้งเรียนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรอืสทิธิความเป็นส่วนตัวของท่านได้กับ
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคของเรา ซึ่งจะด าเนินการในเรื่องทีท่่านรอ้งเรยีนภำยใน 15 วนัท ำกำร หากเราไม่ไดด้ าเนินการ
ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หรอืท่านไม่พอใจกบัการด าเนินการของเรา ท่านสามารถรอ้งเรยีนผ่านทางระบบการร้องเรียน
อย่างง่ายแห่งเมืองไทเปได้ที ่https://hello.gov.taipei/Front/main หรือต่อสภาพฒันาแห่งชาติ ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที ่
https://pipa.ndc.gov.tw 

ประเทศไทย 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้ ให้ค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งปัจจุบนัใหค้ าจ ากัดความไวว่้า 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ 

นอกจากขอ้ก าหนดทีก่ล่าวไวข้า้งต้นแล้ว หากท่านอยู่ในประเทศไทย ขอ้ก าหนดต่อไปนี้จะใชบ้งัคบักบัท่านดว้ย 

(ก) การแก้ไขเพิม่เตมินโยบายความเป็นส่วนตวั 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี้อาจมกีารแก้ไขเพิ่มเตมิเป็นครัง้คราว การตดิต่อสื่อสาร ธุรกรรม และการท าธุรกจิกบัเรา
ทัง้หมดจะอยู่ภายใต้บงัคบัของนโยบายนี้ในเวอร์ชัน่ล่าสุดทีใ่ชบ้งัคบัในขณะนัน้ ๆ หากการแก้ไขเพิม่เตมิใด ๆ ดงักล่าวจะ
ส่งผลต่อวตัถุประสงค์เดิมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักล่าว และหากกฎหมายก าหนด เราจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากท่านก่อนทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมินัน้จะมผีลบงัคบั 

(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลใดบ้างทีเ่ราเกบ็รวบรวม และเราเกบ็รวบรวมอย่างไร 

(i) หากท่านเป็นชาร์จเจอร์หรือซัพพลายเออร์ เราอาจเก็บรวบรวมเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือ
เดินทาง หรือข้อมูลใบอนุญาตท างานของท่านดว้ย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุอยู่ในเอกสารดงักล่าว 
นอกจากนี้ เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติของท่านเพื่อประมวลผลการช าระเงนิส าหรบับริการ
และ/หรอืสนิคา้ทีจ่ดัให ้

(ii) หากท่านเป็นผูส้มคัรงานเพื่อร่วมงานกบัเรา เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไปนี้ดว้ย ขึน้อยู่กบัลกัษณะของต าแหน่ง
งานที่เราพจิารณา ได้แก่ รูปถ่ายของท่าน เอกสารทีม่ีขอ้มูลระบุตวับุคคลของท่าน (เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน 
หนังสอืเดนิทาง และ/หรอืใบอนุญาตท างาน) และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีร่ะบุอยู่ในเอกสารดงักล่าว 

(iii) ส าหรบัขอ้มูลตดิต่อ เราอาจเกบ็รวบรวมทีอ่ยู่ทีบ้่านและทีอ่ยู่ส านักงานของท่านดว้ย 

(iv) โดยทัว่ไป เราไม่มุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทพเิศษทีอ่าจปรากฏอยู่บนบตัรประจ าตัวประชาชนของท่าน (ไดแ้ก่ กลุ่มโลหติและ/หรอืศาสนา) ดงันัน้ เรา
จงึขอแนะน าใหท้่านปิดหรอืขดีฆ่าขอ้มูลนัน้ก่อนทีจ่ะมอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่านใหแ้ก่เรา ในกรณี
ทีท่่านไม่ไดปิ้ดหรอืขดีฆ่าขอ้มูลดงักล่าว เราอาจท าการปิดหรอืขดีฆ่าขอ้มูลนัน้เองโดยทีไ่ม่มเีจตนาก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ 

(ค) เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและดว้ยเหตุใด 

(i) ส าหรับซัพพลายเออร์และชาร์จเจอร์ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการตามค าขอของท่านในการเขา้ท านิตสิมัพนัธ์กบัเรา 

(ii) ส าหรบัผู้สมคัรงาน เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินการตามค าขอของ
ท่านในการเข้าท านิติสมัพนัธ์กบัเรา พิจารณาและตัดสินความเหมาะสมและคุณสมบตัิของท่านส าหรบัต าแหน่งที่
ท่านต้องการสมคัร 

https://hello.gov.taipei/Front/main
https://pipa.ndc.gov.tw/
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(iii) ส าหรบัผู้สมคัรงาน เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามละเอยีดอ่อนของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูล
เชื้อชาติหรือเผ่าพนัธุ์ ที่เราได้จากท่านหรือผู้อื่น เพื่อการปฏิบตัิงานหรือเพื่อใหม้ีคุณสมบตัสิ าหรบัต าแหน่งงานที่
ท่านต้องการสมคัร ในกรณีทีเ่ราไม่สามารถอาศยัฐานกฎหมายอื่นได ้ เราจะขอใหท้่านใหค้วามยินยอมโดยชดัแจ้ง
ก่อนหรอืในขณะทีเ่ราเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนนัน้ 

(iv) ในกรณีเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแบบตรง ท่านมสีทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวได้
ทุกเมื่อโดยการตดิต่อไปที ่dpo@ridebeam.com หรอืท่านอาจเลกิรบัการตดิต่อสื่อสารเพื่อการตลาดแบบตรงจาก
เราไดโ้ดยการไปตามลงิก์ทีใ่หไ้วใ้นอเีมลหรอืขอ้ความ SMS (แล้วแต่กรณี) ทีเ่ราส่งถงึท่านเพื่อการตลาดแบบตรง 

(ง) หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

ในกรณีที่เราจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายแต่ท่านไม่ใหข้้อมูลส่วนบุคคลตามทีร่้องขอ 
อาจส่งผลใหเ้ราและ/หรอืท่านกระท าฝ่าฝืนหรอืขดัต่อกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบั 

(จ) การส่งหรอืโอนขอ้มูลไปยงัต่างประเทศ 

เราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบรษิัทบีมและบุคคลภายนอกทีอ่าจอยู่ในประเทศอื่นทีไ่ม่ใช่ประเทศไทย 
ซึ่งประเทศปลายทางนัน้อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ช้บงัคบัในประเทศของท่านก าหนด อย่างไรก็ด ีเมื่อใดก็ตามทีเ่ราจะส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปยงัต่างประเทศ เราจะด าเนินการใหม้ัน่ใจไดว่้าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดร้บัความคุม้ครองในระดบัใกล้เคยีงกับที่
ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื่นทีใ่ชบ้งัคบั 

(ฉ) เราเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านเท่าใด 

กฎหมายก าหนดใหเ้ราเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัลูกคา้และซพัพลายเออร์ของเรา (ซึ่งรวมถงึขอ้มูลตดิต่อ ขอ้มูลระบุตัวตน 
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรม) อย่างน้อยห้าปีหลงัจากความสมัพนัธ์ของท่านในฐานะลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
สิน้สุดลง เพื่อวตัถุประสงค์ดา้นภาษ ี

(ช) สทิธใินความเป็นส่วนตวัของท่าน 

หากท่านอยู่ในประเทศไทย ท่านมีสิทธิขอเขา้ถงึข้อมูล ขอให้แก้ไขขอ้มูล ขอให้ลบข้อมูล คดัค้านการประมวลผลขอ้มูล 
ระงบัการประมวลผลขอ้มูล ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (สทิธใินการโอนขอ้มูลส่วนบุคคล) และถอนความยนิยอม 
อย่างไรกด็ ีการใชส้ทิธเิหล่านี้ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข ขอ้จ ากดั และขอ้ก าหนดทีต่่าง
ไปจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 ของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ รายละเอยีดความแตกต่างของสทิธดิงักล่าวมดีงันี้ 

สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อเข้าถึงหรือได้รบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของเรา และเพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเรา
เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ นอกจากนี้ ท่านมสีทิธขิอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่าน
ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

สิทธิในกำรขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใชส้ทิธนิี้เพื่อขอใหเ้ราด าเนินการลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ (ก) เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความ
จ าเป็นในการเก็บรกัษาไว้ตามวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ข) เมื่อเจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคลถอนความยนิยอมและเราไม่มอี านาจตามกฎหมายทีจ่ะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ไดต้่อไป (ค) เมื่อท่าน
คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการตลาดแบบตรง (ง) เมื่อท่านคดัคา้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งไดเ้กบ็รวบรวมโดยอาศยัความจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรอืเพื่อประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของเรา เวน้แต่กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ช้บงัคบัจะก าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น หรือ (จ) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไดถู้กเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ทัง้นี้ เรา

mailto:dpo@ridebeam.com
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อาจไม่สามารถด าเนินการตามค าขอลบขอ้มูลของท่านไดเ้สมอไปเนื่องดว้ยเหตุผลบางประการตามกฎหมายซึ่งเราจะแจ้ง
ใหท้่านทราบ หากท าได ้ในเวลาทีท่่านมีค าขอ 

สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีเ่ราประมวลผลขอ้มูลนัน้โดยอาศยัฐานประโยชน์
อนัชอบดว้ยกฎหมายของเรา (หรอืของบุคคลภายนอก) เป็นต้น แต่ในบางกรณี เราอาจแสดงไดว่้าเรามีเหตุอนัชอบด้วย
กฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่าอันท าใหเ้ราสามารถประมวลผลขอ้มูลของท่านต่อไปได้ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธคิดัค้านในกรณีที่
เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการตลาดแบบตรง 

สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อขอให้เราระงับการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ (ก) หากท่านต้องการใหเ้ราตรวจสอบยืนยนัความถูกต้องของ
ขอ้มูลและเราก าลงัอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามค าขอดงักล่าว (ข) หากการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลของเรา
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูล (ค) หากท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้เราจะไม่ต้องการ
ข้อมูลนัน้แล้ว เนื่องจากท่านมีความจ าเป็นเพื่อใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (ง) ท่านได้คดัค้านการใช้ข้อมูลของท่านโดยเรา แต่เรา
จ าเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่าอนัท าใหเ้ราสามารถใชข้อ้มูลนัน้ต่อไปไดห้รอืไม่ 

สิทธิในกำรขอให้ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ท่านหรอืผูอ้ื่น เราจะส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ
ที่เป็นระเบียบและสามารถอ่านไดโ้ดยง่ายดว้ยเครื่องมอืหรืออุปกรณ์ และใช้งานโดยทัว่ไปได้ ให้แก่ท่านหรอืบุคคลอื่นที่
ท่านเลอืก ในกรณีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่ยู่ในรูปแบบนัน้อยู่แล้ว 

กรุณาตดิต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการใชส้ทิธใินความเป็นส่วนตวัใด ๆ  

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานในประเทศไทยที่มีอ านาจหน้าทีก่ ากับดูแลในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เรายินดีจะแก้ไขข้อห่วงกงัวล
ของท่านและขอบพระคุณหากท่านใหโ้อกาสเราไดแ้ก้ปัญหาดงักล่าวก่อนทีท่่านจะตดิต่อไปยงัหน่วยงานก ากบัดูแล 

เราพยายามจะด าเนินการตามทุกค าขอทีช่อบดว้ยกฎหมายภายในหนึ่งเดอืน แต่ในบางครัง้ เท่าทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัที่
ใชบ้งัคบัอนุญาต เราอาจใชเ้วลามากกว่าหนึ่งเดอืนหากค าขอของท่านมีความซับซ้อนเป็นพเิศษหรือท่านมีค าขอในหลาย
เรื่อง เราจะแจง้ใหท้่านทราบหากเป็นกรณีดงักล่าว รวมถงึแจง้ความคบืหน้าใด ๆ ใหท้่านทราบ 

เกำหลีใต้ 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้ค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม 
“กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หรอื “กฎหมายส่งเสรมิการใชเ้ครอืข่ายขอ้มูลและการสื่อสารและการคุม้ครองขอ้มูล เป็นต้น” 
แห่งเกาหล ี 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้จดัท าเป็นภาษาองักฤษและภาษาเกาหล ีหากขอ้ความในสองภาษานี้ขดัแยง้กนั ใหใ้ชฉ้บบัภาษา
เกาหลเีป็นส าคญั 

(ซ) กำรจดักำรข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอยีดขอ้มูลเกี่ยวกบัเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กาหลมีดีงันี้ 

ชื่อเตม็ของนิตบุิคคล: Beam Mobility Korea Co., Ltd. 

ต าแหน่งของเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล: General Counsel  

ทีอ่ยู่อเีมล: dpo@ridebeam.com 

ทีอ่ยู่ไปรษณีย์: 202-201, 47-3, Taebong-ro 42beon-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea 

mailto:dpo@ridebeam.com
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ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อกระทรวงการปกครองและความปลอดภัยของสาธารณะ (https://www.mois.go.kr) คณะกรรมการการ
ติดต่ อสื่ อสาร  (https://kcc.go.kr/)  หรือห น่วยงานด้านอินเทอ ร์ เน็ตและความมัน่คงปลอดภัย แห่ ง เกาหลี  (KISA) 
(https://www.kisa.or.kr) ไดทุ้กเมื่อ 

หากท่านต้องการรายงานกรณีใด ๆ  ทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ขอรบัค่าชดเชย หรอืต้องการค าปรกึษา 
ท่านขอความช่วยเหลอืไดจ้ากหน่วยงานดงัต่อไปนี้ 

• ศูนย์รายงานการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต (สงักดั KISA) 

- ความรบัผดิชอบ: รบัรายงานกรณีทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต บรกิารใหค้ าปรกึษา 

- เวบ็ไซต์: privacy.kisa.or.kr 

- หมายเลขโทรศพัท์: 118 (สายด่วน) 

- ทีอ่ยู่ (58324) Unauthorized Disclosure of Personal Information Reporting Center, 3rd Fl., 9, Jinheung-gil, Naju-
si, Jeollanam-do, Republic of Korea (Bitgaram-dong 301-2) 

• คณะกรรมการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

- ความรบัผดิชอบ: ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทแบบกลุ่ม (ระงบัขอ้พพิาททางแพ่ง) 

- เวบ็ไซต์: www.kopico.go.kr 

- หมายเลขโทรศพัท์: 1833-6972 (สายด่วน) 

- ทีอ่ยู่: (03171) 4th Fl., Government Complex-Seoul, 209, Sejong-daero, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

• ส านักงานอยัการสูงสุด ฝ่ายคดคีวามผดิทางไซเบอร์: 02-3480-3573 (www.spo.go.kr) 

• ส านักงานต ารวจแห่งชาตแิห่งประเทศเกาหล ีฝ่ายความผดิทางไซเบอร์: 182 (http://cyberbureau.police.go.kr) 

(ฌ) กำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีต่าง ๆ เป็นระยะเวลาดงัต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1) บนัทึกใด ๆ  เกี่ยวกับธุรกรรม เช่น เครื่องหมาย โฆษณา และเนื้อหาของสญัญาและการเข้าท าสญัญา ตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคในธุรกรรมพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์

• บนัทกึใด ๆ เกี่ยวกบัเครื่องหมายหรอืโฆษณา: 6 เดอืน 

• บนัทกึใด ๆ เกี่ยวกบัการยกเลกิสญัญาหรอืค าสัง่ การช าระเงนิ การใหบ้รกิาร เป็นต้น: 5 ปี  

• บนัทกึใด ๆ เกี่ยวกบัการยุตเิรื่องรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภค หรอืการระงบัขอ้พพิาท: 3 ปี 

2) การเกบ็รกัษาขอ้มูลยนืยนัการตดิต่อสื่อสารตามมาตรา 41 แห่งกฎหมายคุม้ครองความลบัในการตดิต่อสื่อสาร 

• วนัทีม่กีารตดิต่อสื่อสารโดยผูร้บับรกิารแบบสมาชกิ เวลาทีก่ารตดิต่อสื่อสารดงักล่าวเริม่ต้นและสิน้สุดลง หมายเลขของ
ผูร้บับรกิารแบบสมาชกิ ความถี่ในการใช ้ขอ้มูลการตดิตามต าแหน่งทีต่ัง้ของสถานีทีม่กีารน ายานพาหนะออก: 1 ปี  

• การติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการติดตามต าแหน่งที่ตัง้ที่มีการเชื่อมต่อ : 3 
เดอืน  

(ญ) กำรลบข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทนัทีเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนัน้หมดความจ าเป็น เช่น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
และเมื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการประมวลผลขอ้มูลนัน้ ขัน้ตอนและวธิกีารลบขอ้มูลส่วนบุคคลมดีงันี้ 

1) ขัน้ตอนการลบ 

https://www.mois.go.kr/
https://kcc.go.kr/
https://www.kisa.or.kr/
http://www.spo.go.kr/
http://cyberbureau.police.go.kr/
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เราเลอืกขอ้มูลส่วนบุคคลตามเหตุทีเ่กดิขึน้อนัเป็นเหตุผลใหต้้องด าเนินการลบขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ และจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้
เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) วธิกีารลบ 
ส าหรบัข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่นัทกึและจดัเกบ็ไว้ในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ เราใช้วิธตี่าง ๆ  เช่น Low Level Format เพื่อใหไ้ม่
สามารถกู้คืนบนัทึกนัน้ได ้และส าหรบัข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่นัทกึและจดัเกบ็ไว้ในรูปแบบกระดาษ เราจะท าลายข้อมูลโดยการใช้
เครื่องท าลายกระดาษหรอืเผาขอ้มูลนัน้ 
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