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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
1.

บทนำ
บีมเคารพความเป็ นส่วนตัวของท่านและมุ่งมันที
่ จ่ ะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจัดทานโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย การประมวลผล การจัดการ
และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราเมื่อท่านใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปสาหรับอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีข่ องเรา (ไม่
ว่าท่านจะเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือแอปดังกล่าวจากทีใ่ ด) ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่เรา ส่งอีเมลถึงเรามายังที่อยู่อเี มลทีเ่ ราให้ไ ว้บน
เว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านสมัครรับบริการจากเราในฐานะลูกค้า สมัครเป็ นซัพพลายเออร์หรือผู้รบั จ้าง สมัครงานเพื่อร่วมงาน
กับเรา หรือสมัครเป็ นผูใ้ ห้บริการชาร์จยานพาหนะ (“ชาร์จเจอร์”) อีกทัง้ อธิบายเกี่ยวกับสิทธิของท่านในเรื่องความเป็ นส่วนตัว
คาอธิบายศัพท์ดา้ นล่างอธิบายความหมายของคาทีเ่ ราให้คาจากัดความไว้เมื่อใช้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
กรุ ณ าอ่ า นนโยบายความเป็ น ส่ วนตัวฉบับนี้ ควบคู่ กับ นโยบายความเป็ น ส่ วนตัว ฉบับอื่ น ใดหรือ นโยบายในเรื่อ งหลัก การ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ที่ ดี ต า ม ที่ เ ร า อ า จ จั ด 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 เพื่อ ที่ ท่ า นจะได้ ร ับ ทราบข้อ มู ล อย่ า งครบถ้ ว นว่ า เราใช้ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น
อย่างไรและด้วยเหตุใด นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ประกอบกับนโยบายอื่น ๆ ดังกล่าว และไม่ได้มุ่งหมายให้มผี ลแทนที่
นโยบายเหล่านัน้
เว็บไซต์และแอปของเราอาจมีลงิ ก์ไปยัง เว็บไซต์ ปลักอิ
๊ น และแอปพลิเคชันของผู้อ่นื เมื่อท่านคลิ๊กไปทีล่ ิงก์เหล่านี้หรือทาการ
เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ปลักอิ
๊ น และแอปพลิเคชันเหล่านี้ อาจทาให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านหรือข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมและไม่ต้องรับผิดชอบการดาเนินการของเว็บไซต์เหล่านี้เนื่องจาก
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์ดงั กล่าวจะใช้บงั คับทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ของเราไป
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราจากการทีท่ ่านมีปฏิสมั พันธ์กบั เราโดยตรง (กรุณาดูเนื้อหาในส่วน “การมีปฏิสมั พันธ์
โดยตรง” ด้านล่าง) โดยไม่แจ้งปฏิเสธหรือคัดค้านใด ๆ เราจะสันนิษฐานว่าท่านได้อ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และ
ตกลงตามเนื้อหาของนโยบาย รวมถึงนโยบายฉบับอื่น ๆ ของเราทีร่ ะบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้

2.

เรำคือใคร
บีมเป็ นเครือบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทหลายราย ตามรายละเอียดใน www.ridebeam.com นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
จัดทาขึ้นในนามของกลุ่มบริษัทบีม ดังนัน้ เมื่อเรากล่าวถึง “บีม” หรือ “เรำ” ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ เราหมายถึง
บริษทั ในกลุ่มบริษทั บีมทีร่ บั ผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ในทุกกรณี บริษทั บีม โมบิลติ ้ี โฮลดิงส์ พีทอี ี
แอลทีดี เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและรับผิดชอบเว็บไซต์นี้และแอปของเรา

3.

ใครรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องควำมเป็ นส่วนตัวที่บีม – เจ้ำหน้ ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ
เรามีเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดูแลในเรื่องความเป็ นส่วนตัวที่บีม หากท่านมีข้อสอบถาม ความ
คิดเห็น หรือคาแนะนาใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา หรือเกี่ยวกับ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ รารับผิดชอบ กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดดังนี้ หรือตามรายละเอียดในหัวข้อ “ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง
ชื่อเต็มของนิตบิ ุคคล: Beam Mobility Holdings Pte Ltd
ตาแหน่งของเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล: General Counsel
ทีอ่ ยู่อเี มล: dpo@ridebeam.com
ทีอ่ ยู่ไปรษณีย์: 15 Beach Road #02-01, Singapore, 189677
ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสิงคโปร์ที่ www.pdpc.gov.sg หรือต่อหน่ วยงานกากับดูแล
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ประเทศอื่น ๆ”) ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ดี เรายินดีจะ
แก้ไขข้อห่วงกังวลของท่านและขอบพระคุณหากท่านให้โอกาสเราได้แก้ปัญหาก่อนทีท่ ่านจะติดต่อไปยังหน่วยงานกากับดูแล
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4.

กำรแก้ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวและหน้ ำที่ของเรำในกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราในเวอร์ชนปั
ั ่ จจุบนั นี้ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเพิม่ เติมเป็ นครัง้ คราว การติดต่อสื่อสาร ธุรกรรม และการทาธุรกิจกับเราทัง้ หมดจะอยู่ภายใต้บงั คับของ
นโยบายนี้ในเวอร์ชนล่
ั ่ าสุดทีใ่ ช้บงั คับในขณะนัน้ ๆ

5.

กำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
การดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของเราเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง เป็ นปั จจุบนั เป็ นข้อมูลล่าสุด
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเป็ นเรื่องสาคัญ กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างทีท่ ่านมีความสัมพันธ์กับเรา การให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เป็ นความจริงหรือไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เราไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการทีท่ ่านต้องการได้รบั ท่านสามารถเข้าถึง ปรับปรุงข้อมูล และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเข้าไป
ยังบัญชีทที่ ่านมีกบั เราทางเว็บไซต์หรือแอปสาหรับอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่ หากท่านไม่มบี ญ
ั ชีกบั เรา ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อ
ดาเนินการดังกล่าวได้ (กรุณาดูหวั ข้อ “ใครรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความเป็ นส่วนตัวทีบ่ มี ” ข้างต้น)

6.

เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงและเก็บรวบรวมอย่ำงไร
เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ ประมวลผล และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับท่านดังนี้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

วิ ธีที่เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

- ข้อมูลระบุตวั ตนและข้อมูลโปรไฟล์

- กำรมีปฏิ สมั พันธ์โดยตรง

o

o

o

สำหรับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทุ กประเภท
เราเก็บรวบรวมชื่อ วันเกิด เพศ ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน
สถานที่ที่ท่ านอยู่ ข้อ มู ล การตอบแบบสอบถาม
หรือความคิดเห็นทีเ่ ราได้รบั จากท่าน

o

หากท่ า นเป็ นชำร์จ เจอร์ห รื อ ซัพ พลำยเออร์
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวม
เลขที่บัต รประจ าตัวประชาชน เลขที่ ประจ าตัว
ชาวต่ า งชาติ ข้อ มู ล หนั ง สือ เดิน ทาง หรือข้อมูล
ใบอนุญาตทางานของท่านด้วย

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านแก่เราจาก
การที่ท่านยื่น และส่งแบบฟอร์มเอกสาร หรือจาก
การติด ต่ อ กับ เราทางโทรศัพ ท์ จดหมาย อีเ มล
การประชุมแบบต่อหน้า เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลส่วน
บุ คคลที่ท่ า นให้เมื่อ ท่ านสมัครใช้ผลิตภัณ ฑ์หรือ
บริการของเรา หรือสมัครบัญชีกับเรา หรือสมัคร
เป็ นชาร์จเจอร์หรือซัพพลายเออร์ หรือสมัครงาน
เพื่อร่วมงานกับเรา หรือเมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา
รวมถึงบัญชีบนเว็บไซต์หรือบนแอปของเรา

หากท่ า นเป็ นผู้ส มัครงำนเพื่ อ ร่ ว มงานกับเรา - เทคโนโลยีหรือกำรมีปฏิ สมั พันธ์โดยอัตโนมัติ
o เมื่อท่านมีปฏิสม
ั พันธ์กบั เว็บไซต์หรือแอปของเรา
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวม
เราอาจเก็ บ รวบรวม ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค โดย
ข้อมูลต่อไปนี้ดว้ ย ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของตาแหน่ง
อัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน กิจกรรมการ
งานที่กาลังพิจารณา ได้แก่ ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล
ท่องเว็บ และรูปแบบการท่องเว็บ เราเก็บรวบรวม
อ้ า งอิง เป้ า หมายในการทางาน ประวัติส่ วนตัว
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้โดยการใช้คุกกี้ ข้อมูล
ประวัติ ก ารท างาน ประวัติ ก ารศึ ก ษาและการ
บั น ทึ ก ของเซิ ร์ ฟ เวอร์ และเทคโนโลยี อ่ื น ที่
ฝึ กอบรม ผลการทางาน ลิงก์ไปยัง ข้อมูลประวัติ
คล้ า ยคลึ ง กั น กรุ ณ าดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ม เติม ใน
การทางานของท่านทีเ่ ป็ นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูล
หัวข้อ “คุกกี้” ด้านล่าง
สุขภาพ (รวมถึงข้อมูลการลาป่ วยในขณะที่ท่าน
ดารงตาแหน่ งงานก่อนหน้านี้ และข้อมูลเกี่ยวกับ - บุคคลภำยนอกหรือแหล่งข้อมูลสำธำรณะ
ความพิการ) ข้อมูลการกระทาความผิดหรือ การ
o เราอาจได้รบ
ั ข้อมู ลส่ วนบุ คคลเกี่ย วกับท่านจาก
ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าความผิด ข้อ มู ล การเป็ น
บุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลสาธารณะดังนี้
สมาชิกสมาคมทางวิชาชีพหรือการค้า (ถ้ามี) หรือ
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ข้อมูลอื่น ๆ ทีจ่ าเป็ นเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบ - ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อ มู ล โปรไฟล์ ข้อ มู ล ติด ต่ อ และ
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าเราปฏิบตั ิตามนโยบายในเรื่อง
ข้อมูลทางเทคนิคจากบุคคลต่อไปนี้
การให้โอกาสอย่างเท่าเทียม
ผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น Google
- ข้อมูลติ ดต่อ

เว็บไซต์บริษทั

สำหรับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท

บุคคลใด ๆ และแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในทางอาชี พ เพื่ อ
ประเมินคุณสมบัติหรือตรวจสอบประวัติ
ของผู้สมัครงานหรือ ของซัพพลายเออร์
หรือชาร์จเจอร์ เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิงที่
ท่ า นให้ หรื อ ในกรณี ที่ ท่ า นได้ รับ การ
แนะน าโดยเพื่ อ น อดี ต นายจ้ า ง อดี ต
เพื่อนร่วมงาน หรือนายจ้างรายปั จจุบนั
หรื อ บุ ค คลอ้ า งอิ ง ที่ ท่ า นระบุ ไ ว้ ใ นใบ
สมัครงานหรือประวัตสิ ่วนตัวของท่าน

o

ที่อยู่สาหรับการส่งไปรษณีย์หรือใบเรียกเก็บเงิน
ทีอ่ ยู่อเี มล และหมายเลขโทรศัพท์

- ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลธุรกรรม
สำหรับลูกค้ำหรือชำร์จเจอร์
o

ข้อ มู ล บัต รเครดิต ซึ่ง เข้า รหัส และรายละเอีย ด
บัญชี ข้อมูลการชาระเงิน ให้แก่ท่านหรือโดยท่าน
คาสังของท่
่
านเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์/บริการจากเรา

- ข้อมูลทางเทคนิค
o

เครือ ข่ า ยโฆษณาและเครือ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter และ
LinkedIn และ

ที่อ ยู่ ไ อพี ข้อ มู ล ส าหรับการเข้า สู่ ร ะบบ ข้อ มู ล
เกี่ย วกับเบราว์ เซอร์ / อุ ปกรณ์ ของท่าน และเขต
เวลาและตาแหน่งทีต่ งั ้ ของท่าน

ผูใ้ ห้บริการสืบค้นข้อมูล เช่น Google

- ข้อมูลการใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปของเราโดย - ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรมจากผู้
ให้บริก ารทางเทคนิ ค ผู้ใ ห้บริก ารช าระเงิน และการส่ง
ท่าน และการใช้บริการของเราโดยท่าน ซึ่งรวมถึง
สิน ค้า เช่ น [ระบุ ช่ือ ผู้ใ ห้บริก ารช าระเงิน ] และ Adyen
ข้อ มู ล ต าแหน่ ง ที่ตงั ้ ของท่ า นเมื่อ ท่า นใช้บริการ
รวมถึ ง บริ ษั ท ประกั น ภั ย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ผู้
ของเรา หรือให้บริการแก่เราในฐานะชาร์จเจอร์
ให้บริการคลาวด์ และผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม
หรือซัพพลายเออร์ หรือการประมวลผลใบสมัคร
งานของท่านเพื่อร่วมเป็ นสมาชิกในทีมของเรากับ - ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อ มู ล ติดต่อ จากผู้ให้บริการจัดให้
เรา
ข้อมูลหรือรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน
- ข้อมูลเพื่อการตลาด
o

o

ตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับการรับข่าวสารเพื่อการ
ท าการตลาดจากเราและบุ ค คลภายนอก และ
ตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับเรา

- ข้อมูลโดยรวม
o

นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปั นข้อมูล
โดยรวมด้วย เช่น ข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูล ด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่ไ ด้จ ากข้อ มู ลส่ วนบุ คคลของ
ท่ า น (แต่ ข้อ มู ล ประเภทนี้ ไ ม่ จ ัด เป็ น ข้อ มู ล ส่ วน
บุคคลหากไม่ทาให้สามารถระบุตวั บุคคลของท่าน
ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อ ม) หากเรานา
ข้อมูลโดยรวมมารวมหรือเชื่อมโยงเข้ากับ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านและสามารถระบุตวั บุคคลของ
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ท่ า นได้ไ ม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เราจะ
ปฏิ บั ติ กั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการรวมข้ อ มู ล เข้ า
ด้วยกันนัน้ อย่างข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ
o

7.

หากท่านเป็ นลูกค้ำหรือซัพพลำยเออร์ของเรำ
เราจะไม่เ ก็บรวบรวมข้อ มู ลส่ วนบุคคลประเภท
พิเศษเกี่ยวกับท่าน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชื้อชาติหรือ
เผ่าพันธุ์ ความเชื่อ ทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิต
ด้ า นเพศ พฤติ ก รรมทางเพศ ความคิ ด เห็ น
ทางการเมื อ ง ข้ อ มู ล สหภาพแรงงาน ข้ อ มู ล
สุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ)

หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่เรำ
ในกรณีทเี่ ราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือตามข้อกาหนดในสัญญาใด ๆ ทีเ่ รามีกบั ท่าน การทีท่ ่านไม่ให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราร้องขออาจส่งผลดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)

ทาให้เราไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาทีเ่ รามีหรือพยายามเข้าทากับท่าน (เช่น เพื่อจัดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ท่านร้องขอ หรือชาระเงินให้แก่ท่านในกรณีทที่ ่านเป็ นซัพพลายเออร์หรือชาร์จเจอร์)
ทาให้เราไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือการออกผลิตภัณฑ์/บริการล่าสุดของเรา
ทาให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ ราจัดขึน้

ในกรณีข้างต้น เราอาจต้องยกเลิกผลิตภัณฑ์ บริการ การจัดหาสินค้า/บริการ คาสัง่ บัญชี หรือธุรกรรมที่เรามีกับท่าน แต่เรา
จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเกิดกรณีนี้ขน้ึ
8.

เรำใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไรและด้วยเหตุใด
โดยทัวไป
่ เราไม่ได้อาศัย การได้รบั ความยินยอมจากท่านเป็ นฐานกฎหมายสาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ า น
(ยกเว้นในการส่งวัสดุการตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอกให้แก่ท่านทางอีเมลหรือข้อความ หรือหากกฎหมายกาหนด เมื่อส่ง
หรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ) ท่านมีสทิ ธิถอนความยินยอมสาหรับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแบบตรงโดย
เราหรือบุคคลภายนอกได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อไปที่ dpo@ridebeam.com
สาหรับวิธที เี่ ราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน และฐานกฎหมายทีเ่ ราอาศัยเพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวหรือเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทัง้ นี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ เท่านัน้ เว้นแต่เราจะมีเหตุผลอัน
สมควรที่จะเห็นว่าเป็ นการจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลนัน้ เพื่อเหตุผลอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เดิมที่เก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ กรุณา
ติด ต่ อ dpo@ridebeam.com หากท่ า นต้ อ งการคาอธิบายว่ า การประมวลผลข้อ มู ล เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ หม่ นั ้น สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์เดิมอย่างไร
หากเราต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมทัง้
แจ้งฐานกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกาหนดเช่นนัน้ หรืออนุญาตให้ทาได้
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วั ต ถุ ป ระสงค์ /กิ จกรรมที่ จ ะมี ก ำรเก็ บ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
รวบรวม/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
หากท่ า นเป็ น ลู ก ค้า ผู้ส มัครงาน ชาร์ จ เจอร์
หรือซัพพลายเออร์

ฐำนกฎหมำยส ำหรับ กำรประมวลผลข้ อ มู ล
รวมถึงฐำนกฎหมำยที่อำศัย ประโยชน์อนั ชอบ
ด้วยกฎหมำยของเรำในกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

เพื่อลงทะเบียนลูกค้ารายใหม่ให้แก่ท่าน หรือ (ก) ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อมูล (ก) เพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ รามีกบั ท่าน
ลงทะเบีย นผู้ส มัครงาน หรือ ชาร์ จ เจอร์ ห รื อ
โปรไฟล์
(ข) เป็ นการจาเป็ น เพื่อ ประโยชน์ อันชอบด้ วย
ซัพ พลายเออร์ ใ ห้แ ก่ ท่า น และให้บริก ารและ (ข) ข้อมูลติดต่อ
กฎหมายของเรา (เพื่อประเมินใบสมัครงาน
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
ของท่ า นเพื่ อ ร่ ว มงานกั บ เรา หรื อ ค าขอ
สมัครเป็ นชาร์จเจอร์หรือซัพพลายเออร์)
เพื่อ ประมวลผลธุ ร กรรมของท่า นและส่ง มอบ (ก) ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อมูล (ก) เพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ รามีกบั ท่าน
สินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึง
โปรไฟล์
(ข) เป็ นการจาเป็ นเพื่อ ประโยชน์ อันชอบด้ วย
กฎหมายของเรา (เพื่อรับเงินทีต่ ้องชาระแก่
(ก) จัด การการช าระเงิน ค่ า ธรรมเนี ย ม (ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
เรา)
และค่าบริการ
ธุรกรรม
(ข) เก็บหรือรับเงินทีต่ ้องชาระแก่เรา
(ง) ข้อมูลเพื่อการตลาด
(ค) ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า
เพื่อ จัด การความสัม พัน ธ์ ที่เ รามีกับท่ า น ซึ่ง (ก)
รวมถึง
(ก) แ จ้ ง ใ ห้ ท่ า น ท ร า บ ห า ก มี ก า ร (ข)
เปลี่ย นแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไข (ค)
สัญญา หรือนโยบายความเป็ นส่วนตัว
นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ หรือนโยบาย
อื่น ๆ ของเรา
(ข) ขอให้ท่านเขียนรีววิ ผลิตภัณฑ์/บริการ
หรือตอบแบบสอบถาม
(ค) ประเมิน คุ ณ สมบัติข องท่ า นในฐานะ
ผู้ส มัครงาน หรือ ประเมิน คาขอของ
ท่านเพื่อสมัครเป็ นซัพพลายเออร์หรือ
ชาร์จเจอร์
เพื่ อ บริ ห ารจัด การและรัก ษาธุ ร กิ จ รวมถึ ง
เว็บไซต์ ห รือ แอปของเรา (รวมถึง การแก้ ไ ข
ปั ญหา วิเ คราะห์ ปัญหา ทดสอบ บารุ ง รัก ษา
ระบบ ให้ความช่วยเหลือ การรายงาน และการ
จัดเก็บข้อมูลไว้บนแพลตฟอร์ม)

(ง)

ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อมูล (ก) เพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ รามีกบั ท่าน
โปรไฟล์
(บี) เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
ข้อมูลติดต่อ
กฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล (ซี) เป็ น การจาเป็ น เพื่อ ประโยชน์ อัน ชอบด้วย
ธุรกรรม
กฎหมายของเรา (เพื่อ ปรับปรุ ง ข้อ มู ล ใน
ข้อมูลเพื่อการตลาด
บัน ทึก ของเราให้เ ป็ นข้ อ มู ล ปั จ จุ บัน และ
เพื่อให้ทราบว่าลูกค้า มีประสบการณ์ในการ
ใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์/ บริการของเราอย่า งไร หรือ
ท่ า นเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง งานของเรา
หรือ ไม่ หรือ เหมาะสมที่จ ะเป็ น ชาร์ จเจอร์
หรือซัพพลายเออร์ของเราหรือไม่)

(ก) ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อมูล (ก) เป็ นการจาเป็ นเพื่อ ประโยชน์ อันชอบด้ วย
โปรไฟล์
กฎหมายของเรา (เพื่อ ประกอบธุ รกิจ ของ
(ข) ข้อมูลติดต่อ
เรา ให้บริก ารด้า นการบริห ารจัด การและ
(ค) ข้อมูลทางเทคนิค
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การรัก ษาความ
มันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่าย การป้ องกัน
การหลอกลวง หรือเพื่อการปรับโครงสร้าง
องค์กรหรือโครงสร้างกลุ่มบริษัท หรือการ
ขายกิจการของเราทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
ใ ห้ แ ก่ ผู้ อ่ื น ห รื อ เ พื่ อ จ้ า ง ช่ วง ให้ ผู้ อ่ื น
ให้บริการบางส่วนแทนเรา)
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
(ข)

เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
กฎหมาย
เพื่อ แสดงเนื้ อ หาและโฆษณาที่ต รงกับความ (ก) ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อมูล เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย
สนใจของท่านไว้บนเว็บไซต์ และแอปของเรา
โปรไฟล์
ของเรา (เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีประสบการณ์ ใ น
และเพื่อ วัด หรือ เพื่อ ให้ทราบว่ าโฆษณาที่เรา (ข) ข้อมูลติดต่อ
การใช้ บ ริ ก ารของเราอย่ า งไร หรื อ ประเมิ น
แสดงให้แก่ท่านมีประสิทธิภาพเพียงไร
(ค) ข้อมูลการใช้
ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ ผูส้ มัครงาน หรือ
(ง) ข้อมูลเพื่อการตลาด
ชาร์จเจอร์ในการให้หรือจะให้ผลิตภัณฑ์/บริการแก่
(จ) ข้อมูลทางเทคนิค
เรา เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ การขยาย
กิ จ การ และเพื่ อ แจ้ง กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด เพื่ อ หา
ผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตาแหน่ ง งาน และเพื่อ
ประเมินผูส้ มัครงาน)
เพื่อใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับ ปรุ ง (ก) ข้อมูลทางเทคนิค
เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย
เว็บไซต์และแอป ผลิตภัณฑ์/บริการ การตลาด (ข) ข้อมูลการใช้
ของเรา (เพื่อกาหนดกลุ่มลูกค้า สาหรับผลิตภัณฑ์
ความสัมพันธ์ กับลูกค้า และประสบการณ์ของ
และบริ ก ารของเรา หรื อ ก าหนดคุ ณ สมบัติข อง
ลูกค้า
ผู้สมัครงานหรือชาร์จเจอร์ที่จาเป็ นสาหรับการจัด
ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของเรา เพื่ อ ปรับ ปรุ ง
ข้อมูลในเว็บไซต์และแอปให้เป็ นปั จจุบนั และตรง
ตามความสนใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา
และเพื่อ แจ้ง กลยุ ท ธ์ก ารตลาดและกลยุท ธ์ ธุรกิจ
ของเรา
เพื่อ แนะน าผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ บริก ารที่ท่ า นอาจ (ก) ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อมูล เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย
สนใจ หรือ แนะน าต าแหน่ ง งานว่ า ง และเพื่อ
โปรไฟล์
ของเรา (เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของเรา
ช่ วยให้ท่ านได้ร ับตาแหน่ งงานในบริษัทเราที่ (ข) ข้อมูลติดต่อ
และเพื่อการขยายกิจการ)
เหมาะสมกับ ท่ าน หรือ เพื่อ แจ้ง ให้ท่ านทราบ (ค) ข้อมูลทางเทคนิค
ข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้อง
(ง) ข้อมูลการใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ทงั ้ หมดข้างต้น เราอาจแบ่งปั น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผอู้ ่นื ดังต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามทีก่ ล่าวไว้ใน
ตารางข้างต้น
•

บุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษทั บีม ตามคาจากัดความในหัวข้อ “คาอธิบายศัพท์”

•

บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษทั บีม ตามคาจากัดความในหัวข้อ “คาอธิบายศัพท์”

•

บุคคลภายนอกทีเ่ ราอาจเลือกเพื่อทาการขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สนิ บางส่วนของเราให้ หรือเพื่อให้มกี ารควบรวม
กิจการกัน หรือบุคคลภายนอกทีเ่ ราอาจต้องการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงในกิจการของ
เรา เจ้าของรายใหม่อาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะเดียวกับทีร่ ะบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้

•

บุคคลใด ๆ ทีก่ ฎหมาย หรือหน่วยงานผู้มอี านาจหรือหน่วยงานของรัฐ หรือคาสังศาล
่
กาหนดให้เรามีหน้าทีต่ ้องแบ่ ง ปั น
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ หรือเป็ นการจาเป็ นเพื่อคุม้ ครอง ยกขึน้ ต่อสู้ หรือบังคับสิทธิของกลุ่มบริษทั บีม

เรากาหนดให้บุคคลภายนอกทุกประเภทต้องปฏิบตั ติ ่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย
เราอาจใช้วธิ กี ารอัตโนมัตเิ พื่อทาการตัดสินใจในบางกรณี รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินลูกค้า เช่น เมื่อการทาเช่นนัน้ เป็ น ไป
เพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือเมื่อเรามีสทิ ธิทาเช่นนัน้ เนื่องจากเป็ นการจาเป็ นเพื่อเข้าทาและปฏิบตั ติ ามสัญญา
ทีเ่ รามีกบั ท่าน เราใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์และประเมินลูกค้าเพื่อให้เราสามารถจัด ให้บริการทีด่ ที ี่สุดของกลุ่มบริษทั บีมแก่
6
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
ท่าน รวมถึงการทาการตลาดบางประการทีเ่ ราเชื่อว่าท่านจะสนใจ ท่านมีสทิ ธิเลือกให้เราไม่ทาการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมู ลที่ได้
จากการประมวลผลข้อมูล ของท่านด้วยวิธีการอัตโนมัตเิ ท่านัน้ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินลูกค้า ซึ่งมีผลทางกฎหมายต่อ
ท่านหรือมีผลในประการสาคัญต่อท่านในทางอื่น หากท่านต้องการใช้สทิ ธิดงั กล่าว กรุณาติดต่อเราที่ dpo@ridebeam.com
หากท่านอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์งานหรือยื่นใบสมัครงานกับเรา ขัน้ ตอนดังกล่าวอาจต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดมากขึน้ รวมถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพหรือ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของท่านทีท่ ่าน
หรือบุคคลอื่นให้แก่เรา ข้อมูลเหล่านี้อาจจาเป็ น สาหรับการปฏิบตั ิงานหรือเพื่อให้มีคุณสมบัติ สาหรับตาแหน่งงานหนึ่ง ๆ ทีท่ ่าน
ต้องการสมัคร ตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับของประเทศทีท่ ่านอาศัยอยู่ ซึ่งเราอาจอาศัยความจาเป็ นนี้เป็ นฐานกฎหมายสาหรับการ
ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ ในกรณีทเี่ ราไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้ เราจะขอให้ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งด้วยวาจา
ทางอีเมล หรือทางขัน้ ตอนทางออนไลน์ สาหรับกิจกรรมเฉพาะอย่างซึ่งเราจาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอม และจะบันทึกคาตอบ
ของท่านไว้ ในกรณีที่เราอาศัยฐานความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมสาหรับการประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิของท่านในเรื่องความเป็ นส่วนตัว” ด้านล่าง
9.

กำรทำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์โดยเรำหรือบุคคลภำยนอก
เราอาจใช้ขอ้ มูลระบุตวั ตนและข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเพื่อการตลาด หรือข้อมูลการใช้ของท่านเพื่อ
ทาความเข้าใจว่าท่านอาจต้องการหรือจาเป็ นต้องใช้ หรืออาจสนใจผลิตภัณฑ์/บริการใด หรืออาจจาเป็ นต้องจัดให้มีบริการของ
ซัพพลายเออร์หรือชาร์จเจอร์ในลักษณะใด เราใช้ขอ้ มูลเหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอใดทีท่ ่านอาจสนใจ
ท่านจะได้รบั วัสดุการตลาดจากเราหากท่านเคยขอข้อมูลจากเราหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา ลงทะเบียนกับเราใน
ฐานะลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือชาร์จเจอร์ หรือหากท่านให้ข้อมูลของท่านกับเราเมื่อท่า นเข้าร่ วมการประกวดแข่งขัน หรือ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และในแต่ละกรณีดงั กล่าวท่านไม่ได้เลือกทีจ่ ะไม่รบั วัสดุการตลาดในลักษณะ
ดังกล่าว
เราจะแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทบีมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดก็
ต่อเมื่อเราได้รบั ความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งซึ่งท่านเป็ นฝ่ ายเลือกทีจ่ ะให้ความยินยอมนัน้ เอง

10.

กำรเลือกที่จะไม่รบั วัสดุกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย
ท่านสามารถขอให้บุคคลภายนอกหยุดส่งวัสดุการตลาดถึงท่านได้ทุกเมื่อ โดยไปตามลิงก์สาหรับการเลือกไม่รบั วัสดุดงั กล่าวที่
ปรากฏอยู่ในข้อความเพื่อการทาตลาดใด ๆ ทีส่ ่งถึงท่าน หรือโดยการติดต่อมายัง dpo@ridebeam.com ทัง้ นี้ การทีท่ ่านเลือกที่
จะไม่ ร ับ วัส ดุ การตลาดเหล่า นี้จ ะไม่ ส่ง ผลต่อ ข้อ มูล ส่วนบุ คคลที่ท่ านให้แก่เราอันเนื่ อ งมาจากการซื้อ ผลิตภัณฑ์ / บริการ การ
ลงทะเบียนเพื่อรับการรับประกัน ประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือธุรกรรมอื่น ๆ

11.

คุกกี้
ท่านสามารถตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ทงั ้ หมดหรือบางประเภท หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อเว็บไซต์
ติดตัง้ หรือเข้าถึงคุกกี้ การปิ ดการใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้อาจทาให้บางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือทางานได้ไม่ปกติ
ท่านสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับคุกกี้ทเี่ ราใช้ได้จากนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา ที่ www.ridebeam.com

12.

กำรส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่ำงประเทศ
เราแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษทั บีม ซึ่งอาจรวมถึงการเปิ ดเผย ส่งหรือโอน จัดเก็บ ประมวลผล และ/หรือ
จัดการข้อมูลของท่านในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศทีม่ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้
บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษทั บีมหลายรายอยู่ในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศทีม่ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ดังนัน้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลเหล่านี้จะต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ หรือ
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อ “ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
เมื่อใดก็ตามทีเ่ ราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะดาเนินการให้มนใจได้
ั่
ว่าข้อมูลนัน้ จะได้รบั ความ
คุม้ ครองในระดับทีใ่ กล้เคียงกับระดับความคุม้ ครองตามกฎหมายของประเทศทีม่ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้
กรุณาติดต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับมาตรการทีเ่ ราใช้เมื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปยังประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศทีม่ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้
13.

กำรรักษำควำมมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูล
เรามีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยที่จดั ทาขึน้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านสูญหายโดยมิได้ตงั ้ ใจ หรือมีการ
ใช้ เข้าถึง เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต เราจากัดให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงได้เฉพาะโดย
พนักงาน ตัวแทน ผู้รบั จ้าง และบุคคลภายนอกประเภทอื่นซึ่ง ตามหน้าที่จาเป็ นต้องทราบข้อมูลนัน้ และเรากาหนดให้บุคคล
เหล่านี้มหี น้าทีต่ ้องรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ
เราได้จดั ทาขัน้ ตอนการดาเนินการเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่าน รวมถึงหน่ วยงานกากับดูแลด้านความ
เป็ นส่วนตัวทีเ่ กี่ยวข้องทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลดังกล่าวหากเรามีหน้าทีต่ ามกฎหมายต้องรายงาน

14.

เรำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนเท่ำใด
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทเี่ ราเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ รวมถึง
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย หน้าทีท่ างบัญชี หรือหน้าทีใ่ นการรายงาน
ในการก าหนดระยะเวลาที่เ หมาะสมส าหรับการเก็บรัก ษาข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคล เราจะพิจ ารณาปริม าณ ลัก ษณะ และความ
ละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสีย่ งทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต วัตถุประสงค์ที่
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้ โดยวิธอี ่นื ได้หรือไม่ และหน้าทีต่ ามกฎหมายทีเ่ รามี
ตามกฎหมาย เรามีหน้าที่ต้องเก็บ ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา (รวมถึง ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลระบุ ตัวตน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรม) เป็ นระยะเวลาหนึ่ง ๆ (ซึ่งโดยทัวไปแล้
่
ว เป็ นระยะเวลาหกปี ) หลังจากที่ท่านไม่ได้เป็ น
ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราอีกต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นภาษี สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน กรุณาดูหวั ข้อ “ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง
ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลของท่านได้ ท่านสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ในเรื่อง สิทธิในการขอให้ลบ ด้านล่าง

15.

สิ ทธิ ของท่ำนในเรื่องควำมเป็ นส่วนตัว
ในบางกรณี ท่านมีสทิ ธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวทีใ่ ช้บงั คับ
กรุณาติดต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการใช้สทิ ธิใด ๆ ของท่านในเรื่องความเป็ นส่วนตัว
ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือใช้สทิ ธิอ่นื ทีท่ ่านมีเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว) อย่างไร
ก็ดี เราอาจคิดค่าบริการตามสมควรหากคาขอของท่านไม่ได้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายให้สทิ ธิไว้ หรือท่านส่งคาขอซ้า ๆ กันหรือมาก
เกินสมควร หรือเราอาจปฏิเสธทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคาขอของท่านในกรณีเหล่านี้
เราอาจจาเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวบุคคลของท่านและมันใจว่
่ าท่านมีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือใช้สทิ ธิอ่นื ใดทีท่ ่านมี) การดาเนินการดังกล่าวเป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัยทีม่ ขี น้ึ เพื่อให้เรา
มันใจได้
่
ว่าจะไม่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลใดที่ไม่มีสทิ ธิได้รบั นอกจากนี้ เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคาขอของท่านเพื่อความรวดเร็วในการดาเนินการตามคาขอของท่าน
เราพยายามจะดาเนินการตามทุกคาขอทีช่ อบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งเดือน แต่ในบางครัง้ เราอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนหาก
คาขอของท่านมีความซับซ้อนเป็ นพิเศษหรือท่านมีคาขอในหลายเรื่อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเป็ นกรณีดงั กล่าว รวมถึงแจ้ง
ความคืบหน้าใด ๆ ให้ท่านทราบ ในเรื่องความเป็ นส่วนตัว ท่านมีสิทธิได้รบั ข้อมูลที่ชดั เจน โปร่งใส และเข้าใจง่าย เกี่ยวกับ
รายละเอียดว่าเราใช้ขอ้ มูลของท่านอย่างไร และท่านมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
สิ ทธิ ในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถใช้สทิ ธินี้เพื่อให้ได้รบั สาเนาข้อมูล
ส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และเพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเรา
เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
สิ ทธิ ในกำรขอให้เรำแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา ท่านสามารถใช้สทิ ธินี้เพื่อให้ข้อมูลใด ๆ
ของท่านทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเราได้รบั การแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเราอาจต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลใหม่ทไี่ ด้รบั จากท่านก่อน
สิ ทธิ ในกำรขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อขอให้เราดาเนินการลบหรือนาข้อมูลส่วนบุคคลออก
จากระบบหากเราไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะประมวลผลข้อมูลนัน้ ต่อไป นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือนาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านออกจากระบบหากท่านได้ใช้สิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูล และเราได้ดาเนิน การตามคาขอของท่านเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว (ดูด้านล่าง) หรือในกรณีทกี่ ารประมวลผลข้อมูลของท่านทีเ่ ราได้ดาเนินการไปอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเรา
จาเป็ นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ แต่ทงั ้ นี้ เราอาจไม่สามารถดาเนินการตามคาขอลบ
ข้อมูลของท่านได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุผลบางประการตามกฎหมายซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทาได้ ในเวลาทีท่ ่านมีคาขอ
สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทเี่ ราประมวลผลข้อมูลนัน้ โดยอาศัยฐานประโยชน์อันชอบ
ด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลภายนอก) และท่านอยู่ในสถานการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งทีท่ าให้ท่านต้องการคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูล ที่อาศัยฐานกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากท่านรู้สึกว่า การประมวลผลข้อมูลนัน้ กระทบต่อสิทธิขนั ้ พื้นฐานและ
เสรีภาพของท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลหากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาด
แบบตรง แต่ในบางกรณี เราอาจแสดงได้ว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคัญยิ่งกว่าอันทาให้เราสามารถประมวลผลข้อ มูล
ของท่านต่อไปได้
สิ ทธิ ในกำรขอให้จำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อ ขอให้เราระงับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้ (ก) หากท่านต้องการให้เราตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (ข) หากการ
ใช้ข้อมูลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูล (ค) หากท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้เราจะไม่
ต้องการข้อมูลนัน้ แล้ว เนื่องจากท่านมีความจาเป็ นต้องใช้ในการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิ เรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (ง) ท่านได้คดั ค้านการใช้ขอ้ มูลของท่านโดยเรา แต่เราจาเป็ นต้อง
ตรวจสอบว่าเรามีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคัญยิง่ กว่าอันทาให้เราสามารถใช้ขอ้ มูลนัน้ ต่อไปได้หรือไม่
สิ ทธิ ในกำรขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อ่นื เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เป็ นระเบียบ
และสามารถอ่านได้โดยง่ายด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และใช้งานโดยทัวไปได้
่
ให้แก่ท่านหรือบุคคลอื่นทีท่ ่านเลือก สิทธินี้ใช้ได้
เฉพาะในกรณีขอ้ มูลอัตโนมัตทิ ที่ ่านได้ให้ความยินยอมไว้แต่แรก หรือในกรณีทเี่ ราใช้ขอ้ มูลนัน้ ในการปฏิบตั ติ ามสัญญาที่ เรามีกับ
ท่าน
สิ ทธิ ในกำรถอนควำมยิ นยอมของท่ำนเมื่อใดก็ได้ในกรณีทเี่ ราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้กระทาไปก่อนการ
ถอนความยินยอมดังกล่าว หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถจัดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่าน หากเป็ นกรณี
ดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบในขณะทีท่ ่านถอนความยินยอม
16.

คำอธิ บำยศัพท์
ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำย หมายถึง ประโยชน์ของกิจการของเราจากการดาเนินธุรกิจและบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งช่วยให้
เราสามารถมอบบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด พร้อมประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้แก่ท่าน เรามีมาตรการที่ช่วยให้
สามารถมันใจได้
่
ว่าเราจะได้พจิ ารณาและชังน
่ ้าหนักระหว่างผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับท่าน (ทัง้ ในแง่ดแี ละไม่ด)ี กับสิทธิของท่าน
ก่อนทีเ่ ราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรา เราไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อดาเนินการใด ๆ หากประโยชน์ของเราไม่ได้มคี วามสาคัญยิง่ กว่าผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่ท่าน (เว้นแต่เราจะได้รบั ความยินยอม
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
จากท่านหรือกฎหมายได้กาหนดหรืออนุ ญาตไว้เป็ นประการอื่น) กรุณาติดต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการข้อมูล
เพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธกี ารประเมินประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรากับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับท่านสาหรับกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง
กำรปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำ หมายถึง การประมวลผลข้อมูลของท่านเนื่องจากเป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านเป็ น
คู่สญ
ั ญาหรือเพื่อดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญาดังกล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลทีไ่ ด้ทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
บุคคลภำยนอกซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษทั บีม
บริษทั อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษทั บีม ตามรายชื่อใน www.ridebeam.com
บุคคลภำยนอกซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษทั บีม
ผู้ให้บริการซึ่งกระทาการในฐานะผู้ประมวลผลข้อ มูล ส่ วนบุ คคล (ซึ่ง อาจอยู่ในประเทศที่เราด าเนินการ ตามรายละเอีย ดใน
www.ridebeam.com หรือในประเทศอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง หรือในประเทศอื่นทีไ่ ม่ได้ระบุ ไ ว้)
ซึ่งให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบแก่เรา
ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ซึ่งกระทาการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม เช่น ทนายความ
เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษา พนักงานบัญชี ผูร้ บั ประกันภัย ผูต้ รวจสอบข้อมูลอ้างอิง หรือทีป่ รึกษาทางการเงินหรือที่
ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น ๆ (ซึ่งอาจอยู่ในประเทศทีเ่ ราดาเนินการ ตามรายละเอียดใน www.ridebeam.com หรือในประเทศอื่น ๆ
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง หรือในประเทศอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้) ซึ่งให้บริการให้คาปรึกษา บริการธนาคาร
บริการด้านกฎหมาย บริการประกันภัย การจ่ายเงินเดือนหรือบริการด้านบัญชี หรือบริการสรรหาบุคลากรและตรวจสอบข้อมูล
อ้างอิงแก่เรา
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ทเี่ ป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งเราให้ขอ้ มูลทีอ่ ยู่และหมายเลขติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการอานวยความสะดวกใน
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทซี่ ้อื และ/หรือบริการทีจ่ ดั ให้
พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าบนระบบออนไลน์ซ่งึ ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
บริการชาระเงิน บริการจัดเก็บข้อมูล บริการด้านการตลาด การดาเนินการ และลูกค้าสัมพันธ์
หน่วยงานใด ๆ ตามกฎหมายและหน่วยงานกากับดูแลในอุตสาหกรรมทีเ่ ราประกอบกิจการ
ผูใ้ ห้บริการช่วงหรือผูใ้ ห้บริการหรือจัดให้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นบุคคลภายนอกตามทีเ่ ราเห็นว่าจาเป็ นหรือเหมาะสม
บุคคลใด ๆ ทีจ่ าเป็ นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ล่าวข้างต้น
17.

ประเทศอื่น ๆ
หากเว็บไซต์หรือแอปของเรามีการใช้โดยบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศใด ๆ ต่อไปนี้ ให้ขอ้ กาหนดต่อไปนี้ใช้บงั คับตามกรณีทเี่ กี่ยวข้อง
ออสเตรเลีย
ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ให้คาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “personal information” ตาม
กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1988 (กฎหมายระดับเครือรัฐ) แห่งออสเตรเลีย (ซึ่งปั จจุบนั ให้คาจากัดความไว้ว่า ข้อมูล
ใด ๆ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจ
สามารถระบุตวั บุคคลได้ตามสมควร ไม่ว่าข้อมูลหรือความคิดเห็นนัน้ จะถูกต้องหรือไม่ และไม่ว่าความคิดเห็นนัน้ จะบันทึก อยู่ใน
รูปแบบทีจ่ บั ต้องได้หรือไม่)
เว้นแต่เท่าทีก่ ฎหมายทีใ่ ช้บงั คับห้ามมิให้ยกเว้นความรับผิด เราขอยกเว้นความรับผิดทัง้ ปวงสาหรับกรณีทขี่ ้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านมีการเข้าถึงหรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต ถูกนาไปใช้โดยมิชอบ หรือสูญหายหรือได้รบั ความเสียหาย นโยบายความเป็ น
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
ส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้เป็ นหรือมุ่งหมายให้เป็ นการจากัด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ ของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ยู่ตามกฎหมายใด ๆ
ทีใ่ ช้บงั คับ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและผูบ้ ริโภค ค.ศ. 2010 (กฎหมายระดับเครือรัฐ) แห่งออสเตรเลีย
หากท่านอยู่ ในออสเตรเลีย ท่านสามารถร้องเรียนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็ นส่วนตัวของท่านได้กบั เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคของเรา ซึ่งจะดาเนินการในเรื่องทีท่ ่านร้องเรียนภายใน 30 วัน หากเราไม่ได้ดาเนินการภายในกาหนด
ระยะเวลาดัง กล่ าว หรือ ท่ า นไม่ พ อใจกับการด าเนิ น การของเรา ท่ า นสามารถร้อ งเรีย นต่ อ ส านั ก งานอธิบดีกรมข้อ มู ลแห่ง
ออสเตรเลียได้ที่ https://www.oaic.gov.au/
มำเลเซีย
ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ให้คาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2010 แห่งมาเลเซีย (ซึ่งปั จจุบนั ให้คาจากัดความไว้ว่าหมายถึงข้อมูลใด ๆ ทีอ่ ยู่ในความ
ครอบครองหรือการควบคุมของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จนทาให้ระบุตัว
บุคคลนัน้ ได้ หรือสามารถระบุตัวบุคคลนัน้ ได้เมื่อพิจารณาข้อมูลนัน้ ร่วมกับ ข้อมูลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรา รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนตามทีใ่ ห้คาจากัดความไว้ในกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต หรือสภาวะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และความเชื่อทางศาสนา) นโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซามาเลเซีย (ดูดา้ นล่าง) หากข้อความในสองภาษานี้ขดั แย้งกัน ให้ใช้ฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็ นสาคัญ
นิ วซีแลนด์
ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ให้คาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “personal information” ตาม
กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1993 แห่งนิวซีแลนด์ (ซึ่งปั จจุบนั ให้คาจากัดความไว้ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาราย
หนึ่ง ๆ ทีส่ ามารถระบุตวั บุคคลได้)
เว้นแต่เท่าทีก่ ฎหมายทีใ่ ช้บงั คับห้ามมิให้ยกเว้นความรับผิด เราขอยกเว้นความรับผิดทัง้ ปวงสาหรับกรณีทขี่ ้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านมีการเข้าถึงหรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต ถูกนาไปใช้โดยมิชอบ หรือสูญหายหรือได้รบั ความเสียหาย นโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้เป็ นหรือมุ่งหมายให้เป็ นการจากัด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ ของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ยู่ตามกฎหมายใด ๆ
ทีใ่ ช้บงั คับ รวมถึงกฎหมายรับรองผูบ้ ริโภค ค.ศ. 1993 แห่งนิวซีแลนด์
หากท่านอยู่ ในนิวซีแลนด์ ท่านสามารถร้องเรียนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็ นส่ วนตัวของท่านได้ กับเจ้าหน้ า ที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคของเรา ซึ่งจะดาเนินการในเรื่องทีท่ ่านร้องเรียนภำยใน 20 วันทำกำร หากเราไม่ได้ดาเนินการภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือท่านไม่พอใจกับการดาเนินการของเรา ท่านสามารถร้องเรียนต่อสานักงานอธิบดีความเป็ นส่วนตัว
ได้ที่ https://www.privacy.org.nz/
ไต้หวัน
ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ให้คาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2015 แห่งไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) (ซึ่งปั จจุบนั ให้คาจากัดความไว้ว่า ชื่อ วันเกิด เลข
บัตรประจาตัวประชาชน เลขทีห่ นังสือเดินทาง ลักษณะ ลายนิ้วมือ สถานภาพสมรส ครอบครัว การศึกษา อาชีพ ประวัติผู้ป่วย
ประวัตกิ ารรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลพันธุกรรม ชีวติ ด้านเพศ ข้อมูลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลติดต่อ
ฐานะทางการเงิน กิจ กรรมทางสัง คม และข้อ มู ลอื่นที่อ าจใช้เพื่อ ระบุ ตัวบุ คคลของบุ คคลธรรมดาได้ ไม่ ว่า โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม)
ข้อมูลระบุตวั ตนและข้อมูลโปรไฟล์ซ่งึ มีรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของท่านตามทีก่ ล่าวไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ จะ
ไม่รวมถึงประวัตผิ ปู้ ่ วย ประวัตกิ ารรักษาทางการแพทย์ และข้อมูลการตรวจสุขภาพ เว้นแต่เราจะได้รบั ความยินยอมจากท่านเป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษรหรือ กฎหมายก าหนดหรือ อนุ ญาตไว้เ ป็ น อย่ า งอื่น นอกจากนี้ ข้อ มู ล ระบุ ตัวตนและข้อ มู ล โปรไฟล์ ซ่ึ ง มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด ของท่าน ตามทีก่ ล่าวไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
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ฉบับนี้ จะไม่รวมถึงประวัติอาชญากรรมของท่าน เว้นแต่เราจะได้รบั ความยินยอมจากท่านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือกฎหมาย
กาหนดหรืออนุญาตไว้เป็ นอย่างอื่น
หากท่านอยู่ในไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) ท่านสามารถร้องเรียนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็ นส่วนตัวของท่านได้กับ
เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคของเรา ซึ่งจะดาเนินการในเรื่องทีท่ ่านร้องเรียนภำยใน 15 วันทำกำร หากเราไม่ได้ดาเนินการ
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือท่านไม่พอใจกับการดาเนินการของเรา ท่านสามารถร้องเรียนผ่านทางระบบการร้องเรียน
อย่างง่ายแห่งเมืองไทเปได้ที่ https://hello.gov.taipei/Front/main หรือต่อสภาพัฒนาแห่งชาติ ฝ่ ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่
https://pipa.ndc.gov.tw
ประเทศไทย
ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ให้คาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งปั จจุบนั ให้คาจากัดความไว้ว่า
ข้อ มู ล เกี่ยวกับบุ คคลซึ่ง ทาให้ส ามารถระบุ ตัวบุ คคลนั น้ ได้ไม่ ว่า ทางตรงหรือทางอ้ อ ม แต่ ไม่ ร วมถึงข้อ มู ลของผู้ถึง แก่ กรรม
โดยเฉพาะ
นอกจากข้อกาหนดทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว หากท่านอยู่ในประเทศไทย ข้อกาหนดต่อไปนี้จะใช้บงั คับกับท่านด้วย
(ก)

การแก้ไขเพิม่ เติมนโยบายความเป็ นส่วนตัว
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว การติดต่อสื่อสาร ธุรกรรม และการทาธุรกิจกับเรา
ทัง้ หมดจะอยู่ภายใต้บงั คับของนโยบายนี้ในเวอร์ชนล่
ั ่ าสุดทีใ่ ช้บงั คับในขณะนัน้ ๆ หากการแก้ไขเพิม่ เติมใด ๆ ดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ เดิมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึง การแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว และหากกฎหมายกาหนด เราจะต้องได้รบั ความยินยอมจากท่านก่อนทีก่ ารแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ จะมีผลบังคับ

(ข)

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างทีเ่ ราเก็บรวบรวม และเราเก็บรวบรวมอย่างไร

(ค)

(i)

หากท่ านเป็ น ชาร์ จเจอร์ห รือ ซัพพลายเออร์ เราอาจเก็บ รวบรวมเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ข้อ มู ล หนั งสือ
เดินทาง หรือข้อมูลใบอนุ ญาตทางานของท่านด้วย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุอยู่ในเอกสารดังกล่าว
นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเพื่อประมวลผลการชาระเงินสาหรับบริการ
และ/หรือสินค้าทีจ่ ดั ให้

(ii)

หากท่านเป็ นผูส้ มัครงานเพื่อร่วมงานกับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ดว้ ย ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของตาแหน่ ง
งานที่เราพิจารณา ได้แก่ รูปถ่ายของท่าน เอกสารทีม่ ีขอ้ มูลระบุตวั บุคคลของท่าน (เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง และ/หรือใบอนุญาตทางาน) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีร่ ะบุอยู่ในเอกสารดังกล่าว

(iii)

สาหรับข้อมูลติดต่อ เราอาจเก็บรวบรวมทีอ่ ยู่ทบี่ ้านและทีอ่ ยู่สานักงานของท่านด้วย

(iv)

โดยทัว่ ไป เราไม่ มุ่ ง หมายที่จ ะเก็บรวบรวมข้อ มู ลส่ วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน รวมถึง ข้อ มู ล ส่ วนบุ คคล
ประเภทพิเศษทีอ่ าจปรากฏอยู่บนบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน (ได้แก่ กลุ่มโลหิตและ/หรือศาสนา) ดังนัน้ เรา
จึงขอแนะนาให้ท่านปิ ดหรือขีดฆ่าข้อมูลนัน้ ก่อนทีจ่ ะมอบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่านให้แก่เรา ในกรณี
ทีท่ ่านไม่ได้ปิดหรือขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าว เราอาจทาการปิ ดหรือขีดฆ่าข้อมูลนัน้ เองโดยทีไ่ ม่มเี จตนาก่อให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ

เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและด้วยเหตุใด
(i)

ส าหรับ ซัพ พลายเออร์ แ ละชาร์ จ เจอร์ เราอาจประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลของท่ า นเพื่อ วัต ถุ ประสงค์ ใ นการ
ดาเนินการตามคาขอของท่านในการเข้าทานิตสิ มั พันธ์กบั เรา

(ii)

สาหรับผู้สมัครงาน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตามคาขอของ
ท่านในการเข้าทานิติสมั พันธ์กบั เรา พิจารณาและตัดสินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านสาหรับตาแหน่งที่
ท่านต้องการสมัคร
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(ง)

(iii)

สาหรับผู้สมัครงาน เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามละเอียดอ่อนของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูล
เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ที่เราได้จากท่านหรือผู้อ่นื เพื่อการปฏิบตั ิงานหรือเพื่อให้มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่ งงานที่
ท่านต้องการสมัคร ในกรณีทเี่ ราไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้ เราจะขอให้ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ก่อนหรือในขณะทีเ่ ราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนนัน้

(iv)

ในกรณีเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแบบตรง ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลดังกล่า วได้
ทุกเมื่อโดยการติดต่อไปที่ dpo@ridebeam.com หรือท่านอาจเลิกรับการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาดแบบตรงจาก
เราได้โดยการไปตามลิงก์ทใี่ ห้ไว้ในอีเมลหรือข้อความ SMS (แล้วแต่กรณี) ทีเ่ ราส่งถึงท่านเพื่อการตลาดแบบตรง

หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา
ในกรณีที่เราจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายแต่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามทีร่ ้องขอ
อาจส่งผลให้เราและ/หรือท่านกระทาฝ่ าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับทีใ่ ช้บงั คับ

(จ)

การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
เราแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทบีมและบุคคลภายนอกทีอ่ าจอยู่ในประเทศอื่น ทีไ่ ม่ใช่ประเทศไทย
ซึ่งประเทศปลายทางนัน้ อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลที่ไม่เพียงพอตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้บงั คับในประเทศของท่านกาหนด อย่างไรก็ดี เมื่อใดก็ตามทีเ่ ราจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปยังต่างประเทศ เราจะดาเนินการให้มนใจได้
ั่
ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รบั ความคุม้ ครองในระดับใกล้เคียงกับที่
กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นทีใ่ ช้บงั คับ

(ฉ)

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด
กฎหมายกาหนดให้เราเก็บข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา (ซึ่งรวมถึงข้อมูล ติดต่อ ข้อมูลระบุตัวตน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรม) อย่างน้อยห้าปี หลังจากความสัมพันธ์ของท่านในฐานะลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
สิน้ สุดลง เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นภาษี

(ช)

สิทธิในความเป็ นส่วนตัวของท่าน
หากท่านอยู่ในประเทศไทย ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ขอให้แก้ไขข้อมูล ขอให้ลบข้อมูล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ระงับการประมวลผลข้อมูล ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล) และถอนความยินยอม
อย่างไรก็ดี การใช้สทิ ธิเหล่านี้ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัด และข้อกาหนดทีต่ ่าง
ไปจากทีก่ าหนดไว้ในข้อ 15 ของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ รายละเอียดความแตกต่างของสิทธิดงั กล่าวมีดงั นี้
สิ ทธิ ในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อ เข้าถึงหรือได้รบั สาเนาข้อมูลส่ วนบุ ค คลที่
เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิด ชอบของเรา และเพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อ มูลส่ วนบุ คคลดังกล่าวโดยเรา
เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านมีสทิ ธิขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่าน
ไม่ได้ให้ความยินยอม
สิ ทธิ ในกำรขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สทิ ธินี้เพื่อขอให้เราดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้ (ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความ
จาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุ คคล (ข) เมื่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลถอนความยินยอมและเราไม่มอี านาจตามกฎหมายทีจ่ ะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ต่อไป (ค) เมื่อท่าน
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง (ง) เมื่อท่านคัดค้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้เก็บรวบรวมโดยอาศัยความจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรา เว้นแต่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้บงั คับจะกาหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น หรือ (จ) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ทงั ้ นี้ เรา
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
อาจไม่สามารถดาเนินการตามคาขอลบข้อมูลของท่านได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุผลบางประการตามกฎหมายซึ่งเราจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ หากทาได้ ในเวลาทีท่ ่านมีคาขอ
สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทเี่ ราประมวลผลข้อมูลนัน้ โดยอาศัยฐานประโยชน์
อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลภายนอก) เป็ นต้น แต่ในบางกรณี เราอาจแสดงได้ว่าเรามีเหตุอนั ชอบด้วย
กฎหมายทีส่ าคัญยิง่ กว่าอันทาให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปได้ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิคดั ค้านในกรณีที่
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
สิ ท ธิ ใ นกำรขอให้ ร ะงับ กำรประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลของท่ า น ท่ า นสามารถใช้สิท ธินี้ เ พื่อ ขอให้เ ราระงับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้ (ก) หากท่านต้องการให้เราตรวจสอบยืนยันความถูกต้อ งของ
ข้อมูลและเรากาลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามคาขอดังกล่าว (ข) หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของเรา
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูล (ค) หากท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้เราจะไม่ต้องการ
ข้อมูลนัน้ แล้ว เนื่องจากท่านมีความจาเป็ นเพื่อใช้ในการก่ อตัง้ สิท ธิเรียกร้อ งตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้อ งตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (ง) ท่านได้คดั ค้านการใช้ข้อมูลของท่านโดยเรา แต่เรา
จาเป็ นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคัญยิง่ กว่าอันทาให้เราสามารถใช้ขอ้ มูลนัน้ ต่อไปได้หรือไม่
สิ ทธิ ในกำรขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่านหรือผูอ้ ่นื เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรู ปแบบ
ที่เป็ นระเบียบและสามารถอ่านได้โดยง่ายด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และใช้งานโดยทัวไปได้
่
ให้แก่ท่านหรือบุคคลอื่นที่
ท่านเลือก ในกรณีเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ในรูปแบบนัน้ อยู่แล้ว
กรุณาติดต่อ dpo@ridebeam.com หากท่านต้องการใช้สทิ ธิในความเป็ นส่วนตัวใด ๆ
นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่ วยงานในประเทศไทยที่มีอานาจหน้าทีก่ ากับดูแลในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เรายินดีจะแก้ไขข้อห่วงกังวล
ของท่านและขอบพระคุณหากท่านให้โอกาสเราได้แก้ปัญหาดังกล่าวก่อนทีท่ ่านจะติดต่อไปยังหน่วยงานกากับดูแล
เราพยายามจะดาเนินการตามทุกคาขอทีช่ อบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งเดือน แต่ ในบางครัง้ เท่าทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับที่
ใช้บงั คับอนุญาต เราอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนหากคาขอของท่านมีความซับซ้อนเป็ นพิเศษหรือท่านมีคาขอในหลาย
เรื่อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเป็ นกรณีดงั กล่าว รวมถึงแจ้งความคืบหน้าใด ๆ ให้ท่านทราบ
เกำหลีใต้
ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ให้คาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดีย วกับคาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม
“กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “กฎหมายส่งเสริมการใช้เครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารและการคุม้ ครองข้อมูล เป็ นต้น”
แห่งเกาหลี
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี หากข้อความในสองภาษานี้ ขดั แย้งกัน ให้ใช้ฉบับภาษา
เกาหลีเป็ นสาคัญ
(ซ) กำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กาหลีมดี งั นี้
ชื่อเต็มของนิตบิ ุคคล: Beam Mobility Korea Co., Ltd.
ตาแหน่งของเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล: General Counsel
ทีอ่ ยู่อเี มล: dpo@ridebeam.com
ทีอ่ ยู่ไปรษณีย์: 202-201, 47-3, Taebong-ro 42beon-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อ กระทรวงการปกครองและความปลอดภัยของสาธารณะ (https://www.mois.go.kr) คณะกรรมการการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ( https://kcc.go.kr/) หรื อ หน่ วยงาน ด้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต และความมั น่ คงปลอดภั ย แห่ ง เกาหลี (KISA)
(https://www.kisa.or.kr) ได้ทุกเมื่อ
หากท่านต้องการรายงานกรณีใด ๆ ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต ขอรับค่าชดเชย หรือต้องการคาปรึกษา
ท่านขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานดังต่อไปนี้
•

ศูนย์รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต (สังกัด KISA)

-

ความรับผิดชอบ: รับรายงานกรณีทมี่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต บริการให้คาปรึกษา

-

เว็บไซต์: privacy.kisa.or.kr

-

หมายเลขโทรศัพท์: 118 (สายด่วน)

-

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

•

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

-

ความรับผิดชอบ: ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบกลุ่ม (ระงับข้อพิพาททางแพ่ง)

-

เว็บไซต์: www.kopico.go.kr

-

หมายเลขโทรศัพท์: 1833-6972 (สายด่วน)

-

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

•

สานักงานอัยการสูงสุด ฝ่ ายคดีความผิดทางไซเบอร์: 02-3480-3573 (www.spo.go.kr)

•

สานักงานตารวจแห่งชาติแห่งประเทศเกาหลี ฝ่ ายความผิดทางไซเบอร์ : 182 (http://cyberbureau.police.go.kr)

(ฌ) กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีต่าง ๆ เป็ นระยะเวลาดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
1) บันทึกใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม เช่น เครื่องหมาย โฆษณา และเนื้อหาของสัญญาและการเข้าทาสัญญา ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในธุรกรรมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
•

บันทึกใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายหรือโฆษณา: 6 เดือน

•

บันทึกใด ๆ เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาหรือคาสัง่ การชาระเงิน การให้บริการ เป็ นต้น : 5 ปี

•

บันทึกใด ๆ เกี่ยวกับการยุตเิ รื่องร้องเรียนของผูบ้ ริโภค หรือการระงับข้อพิพาท: 3 ปี

2) การเก็บรักษาข้อมูลยืนยันการติดต่อสื่อสารตามมาตรา 41 แห่งกฎหมายคุม้ ครองความลับในการติดต่อสื่อสาร
•

วันทีม่ กี ารติดต่อสื่อสารโดยผูร้ บั บริการแบบสมาชิก เวลาทีก่ ารติดต่อสื่อสารดังกล่าวเริม่ ต้นและสิน้ สุดลง หมายเลขของ
ผูร้ บั บริการแบบสมาชิก ความถี่ในการใช้ ข้อมูลการติดตามตาแหน่งทีต่ งั ้ ของสถานีทมี่ กี ารนายานพาหนะออก: 1 ปี

•

การติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการติดตามตาแหน่ งที่ตงั ้ ที่มีการเชื่อมต่อ : 3
เดือน

(ญ) กำรลบข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทันทีเมื่อ ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หมดความจาเป็ น เช่น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
และเมื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลนัน้ ขัน้ ตอนและวิธกี ารลบข้อมูลส่วนบุคคลมีดงั นี้
1) ขัน้ ตอนการลบ
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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบีม ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564
เราเลือกข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุทเี่ กิดขึน้ อันเป็ นเหตุผลให้ต้องดาเนินการลบข้อมูล ส่วนบุคคลนัน้ และจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2) วิธกี ารลบ
สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ นั ทึกและจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เราใช้วิธตี ่าง ๆ เช่น Low Level Format เพื่อให้ไม่
สามารถกู้คืนบันทึกนัน้ ได้ และสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ นั ทึกและจัดเก็บไว้ในรูปแบบกระดาษ เราจะทาลายข้อมูลโดยการใช้
เครื่องทาลายกระดาษหรือเผาข้อมูลนัน้
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