ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษทั ควอลิต้เี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มุ่งเน้นทีจ่ ะให้บริการทีด่ ที ส่ี ุดแก่ท่าน (“ท่าน” ) การได้รบั
ความไว้วางใจและความเชื่อมันจากลู
่
กค้าเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ เราตระหนักถึงความสาคัญในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขัน้ ตอนการดาเนินงานที่
รัดกุ ม รวมทัง้ มีมาตรการรัก ษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อ ป้ อ งกั นการเข้าถึง เปิ ดเผย นาไปใช้หรือ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลโดยมิได้รบั อนุญาต
บริษทั ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระยะเวลาในการ
เก็บ และการแจ้งถึงสิทธิเจ้าของข้อมูล ตามรายละเอียดเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
1. เกี่ยวกับเรา
บริษทั ควอลิต้เี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (Quality Houses Public Company Limited) ดาเนินธุรกิจหลักใน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับบุคคลซึง่ ทาให้สามารถระบุตวั บุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อ ม แต่ ไ ม่รวมถึงข้อมูล ของผู้ถึงแก่ กรรม และข้อ มูล ที่ไม่ส ามารถระบุถึงตัว ตนของ
เจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data)
บริษทั จะทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ ด้รบั จากท่าน หรือจากแหล่ง
อื่นทีเ่ ชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานราชการ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษทั ในเครือ เป็ นต้น อันได้แก่
o ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data): หมายถึง ข้อมูลทีส่ ามารถระบุตวั ตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ เลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่
หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส เป็ นต้น
o ข้อมูลติดต่อ (Contact Data): เช่น ทีอ่ ยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
o ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ
ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ข้อมูลประวัติ
อาชญากรรม รวมถึงข้อ มูลอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ นต้น ทัง้ นี้บริษัทจะไม่ทาการประมวลผล
ข้อมูลอ่อนไหวทุกประเภท

o ข้อมูลทางการเงิน (Financial and Transaction Data): หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต
หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ข้อมูลการชาระเงิน เป็ นต้น
o ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (Technical and Usage Data): หมายเลข IP Address ข้อมูลการ
เข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (website browsing) จากการใช้ขอ้ มูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การ
ตัง้ ค่า แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีใ่ ช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
o ข้อมูลสิง่ ที่ท่านสนใจ (Profile Data): ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านในการแจ้งซ่อมออนไลน์ ประกาศเสนอ
ขายที่ดนิ หรือสมัครงาน ข้อมูลความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผลในการเลือกซื้อ สินค้า
และข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสารวจ
o ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communication Data): การตัง้ ค่าของท่านในการ
รับข้อมูลการตลาดจากบริษทั และบุคคลที่สาม (third party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษทั เช่น
เทปบันทึกเสียงกรณีทท่ี ่านเข้ามาติดต่อทาง call center หรือผ่านทางช่องทาง social media อื่น ๆ
เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการรวบรวม ใช้ และ เปิ ดเผย ข้อมูลโดยรวม (aggregated data) เช่น ข้อมูลเชิง
สถิติ หรือข้อมูลประชากร ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั ตนของบุคคลได้ รวมถึงการทาให้
ข้อมูลเป็ นข้อมูลนิรนาม (anonymization) เพื่อคานวณอัตราของผูท้ เ่ี ข้าถึงเว็บไซต์ของบริษทั หรือทาข้อมูล
เชิงสถิตติ ่าง และหากข้อมูลสามารถกลับมาระบุตวั ตนได้ บริษทั จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนัน้ เป็ นข้อมูลส่วน
บุคคลซึง่ จะถูกใช้ตามประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้
การเชื่อมต่อไปยังหน้ าเว็บไซต์อื่น (Third-Party Links)
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อท่ านคลิกลิงก์จากเว็บไซต์ของบริษทั เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่นื
ซึง่ ถือว่าท่านได้สน้ิ สุดการเยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ในกรณีทเ่ี ว็บไซต์อ่นื มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อความเป็ นส่วนตัวของท่าน บริษทั ขอแนะนาให้ท่านอ่าน
ประกาศความเป็ นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ทท่ี ่านเข้าเยีย่ มชม
3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะทาการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้พน้ื ฐานทางกฎหมาย อันได้แก่
ฐานความยิ นยอม (Consent)
บริษัทมีก ารประมวลผลข้อมูล ภายใต้ฐานความยินยอม โดยจะทาการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คลตาม
วัตถุประสงค์ทแ่ี จ้งและได้รบั ความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง (Explicit Consent)

เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา (Contract)
บริษทั มีการประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานสัญญา เมือ่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาซึง่ ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญานัน้ เช่น
การให้บริการแก่ท่าน การปฏิบตั ติ ามกระบวนการภายในของบริษทั พื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา
เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
บริษทั มีการประมวลผลข้อมูล โดยมีเหตุผลเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น การป้ องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นาไปสู่กจิ กรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย การรายงานข้อมูล
ส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)
ในบางกรณี บริษทั อาจมีความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
- บริษทั มีการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลภายใต้เหตุผลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น
เพื่อการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ในการทางานของบริษทั ซึง่ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นไปตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษทั และประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้
- การป้ องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทาผิดกฎหมาย รวมถึงการบันทึกภาพในพื้นที่
บริเวณโครงการหรือพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ของบริษทั เพื่อการรักษาความปลอดภัยของผูอ้ ยูอ่ าศัยภายในบริเวณ
ดังกล่าว
- การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูก ค้า เช่น การจัดการข้อร้อ งเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์ โดยไม่ม ี
วัตถุประสงค์ทางการตลาด
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน
ทัง้ นี้บริษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- เพื่อวัตถุประสงค์อนั เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการจากบริษทั ตามที่ท่านประสงค์ บริษทั จะทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของท่าน เมือ่ ท่านลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์ของบริษทั เช่น ชื่อ นามสกุล
อีเ มล เบอร์โทรศัพ ท์ และคาร้องขอหรือ ความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อทาการติดต่ อ กลับหรือ
ดาเนินการตามคาร้องขอ
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษทั ให้ดยี งิ่ ขึน้
- เพื่อดาเนินการตามสัญญากับคู่สญ
ั ญาทีบ่ ริษทั จัดจ้างหรือใช้บริการ
- เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อ่นื ใดทีท่ ่านได้ให้ความ
ยินยอม
ในกรณีท่ที ่านเป็ นผู้ใ ห้บริก ารภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) บริษัทจะทาการ เก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการเพื่อเข้าทาสัญญา เพื่อทาการจัดซือ้ จัดจ้าง
และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการ
อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั จะกระทาโดยมีฐานกฎหมายรองรับ
บริษัท อาจประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นบนฐานทางกฎหมายที่แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ กับ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
การตลาด (Marketing)
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในด้านการตลาดและการโฆษณาบริษทั มีกลไกการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ดังนี้
ข้อเสนอเพื่อส่งเสริ มการขาย (Promotional Offer)
บริษทั อาจใช้ขอ้ มูลประจาตัว (identity data) ข้อมูลการติดต่อ (contact data) ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้
งาน (technical and usage data) และ ข้อมูลโปรไฟล์ (profile data) เพื่อรับรูถ้ งึ ความสนใจของท่าน และนา
ความสนใจของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์และนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมให้กบั ท่าน รวมถึง
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร นาเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชันของบริ
่
ษทั
ท่านสามารถเลือกทีจ่ ะไม่รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out) ด้านล่าง

การยกเลิ กการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out)
ท่านสามารถปฏิเสธไม่รบั ข่าวสารจากบริษทั ได้ โดยส่งอีเมลมาที่ DPO@qh.co.th ในกรณีทท่ี ่านเลือกทีจ่ ะ
ปฏิเสธไม่รบั ข่าวสารทางการตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธนี้จะไม่มผี ลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่
ท่านหรือธุรกรรมอื่นใดทีท่ ่านมีกบั บริษทั
คุกกี้ (Cookies)
เว็บไซต์ของบริษทั ทาการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการ และสร้างข้อมูล
โปรไฟล์เกีย่ วกับการเยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริษทั โดยไม่มกี ารเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ ของท่าน
โดยท่านสามารถจัดการฟั งก์ชนั คุกกี้ในหน้าการตัง้ ค่าของบราว์เซอร์ได้ เช่น การเลือกปิ ด คุกกี้บางประเภท
ตามทีท่ ่านต้องการ หากท่านต้องการทราบวิธกี ารจัดการฟั งก์ชนั คุกกี้ โปรดไปยังเมนูช่วยเหลือในบราว์เซอร์
ของท่าน โดยการปิ ดฟั งก์ช ันคุ กกี้อ าจส่ งผลกระทบต่อ ความสามารถของท่านในการทาธุรกรรม การใช้
ฟั งก์ชนั และ การเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษทั
รายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเป็ นการเพิม่ คุณภาพการบริการ และ/หรือเพื่อเป็ นช่องทางการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ, การ
แจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ, รวมถึงเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงาน
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการตลาดและ/หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการบริษัท
บริษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษทั ในเครือ [List out all the companies] รวมถึง
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในวรรคแรก บริษทั ไม่มนี โยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล
ทีส่ าม ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ บริษทั จะไม่ทาการเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่กรณีท่ี
จาเป็ น เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งแก่ท่านตามรายละเอียดข้างต้น หรือที่ได้รบั ความยินยอมจาก
ท่านไว้ก่อนหน้านี้ ให้กบั บุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้
o เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) เช่น บริษทั
ตัวแทน คู่คา้ ผูร้ บั เหมา ทีป่ รึกษา สถาบันการเงิน ผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing บริษทั รับจ้าง
ทากิจกรรมทางการตลาด บริษทั รับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ อาจมีทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยบุคคลหรือหน่ วยงานอื่นที่เราทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนัน้ สามารถ
เก็บรวบรวม และใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อตกลงเท่านัน้
o เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่หน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานกากับดูแล เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือ
เป็ นไปตามคาสังของหน่
่
วยงาน

4. มาตรการในการรักษาความปลอดภัย ของข้ อ มูลส่ วนบุค คล (Security Measures for
Personal Data)
บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็ น
ส่วนตัวของท่าน รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย โดย
 จัดหมวดหมูใ่ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลลับ (confidential information)
 มีมาตรการในการบริหารจัดการข้อมูล (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค
(Technical Measure) เพื่อป้ องกันการดักฟั ง ปลอมแปลงข้อความ การเข้าถึง การใช้งาน หรือการ
เปลี่ยนแปลงโดยมิได้รบั อนุ ญาต เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย นโยบายการ
รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เป็ นต้น
 พนักงาน ลูกจ้าง และผูใ้ ห้บริการภายนอกของบริษทั (Supplier/ Outsource/ Service Provider) มี
หน้าทีต่ อ้ งรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามสัญญารักษาความลับทีไ่ ด้ลงนามไว้กบั
บริษทั
 จัดทากระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (data breach) และจะแจ้งให้ท่าน
ทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด โดยการดาเนินการจะเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้การรับส่งข้อ มูลทางอินเตอร์เนตยังคงมีข้อจากัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย แม้บริษัทจะมี
มาตรการรัก ษาความปลอดภัยของข้อ มูล อย่างเข้ม งวดแล้ว ก็ต ามบริษัท จึงไม่อ าจรับ ประกัน ความ
ปลอดภัย ของข้อ มูล ที่ท่ านเปิ ด เผยผ่ านช่อ งทางออนไลน์ ได้ ดังนัน้ บริษัท จะไม่รบั ผิดชอบต่ อ ความ
เสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อ มูล โดยมิได้รบั
อนุญาต (unauthorized access) ทีท่ ่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั เว้นแต่ในกรณีทบ่ี ริษทั เป็ นผูล้ ะเลย
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention)
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุค คลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นในการบรรลุว ตั ถุประสงค์ท่ี
บริษทั รวบรวมไว้ กรณีทล่ี กู ค้าสิน้ สุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษทั ไปแล้ว บริษทั จะทาการเก็บรักษา
ข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ซึง่ เป็ นกาหนดระยะเวลาอย่างน้อย
10 ปี เพื่อการตรวจสอบการให้สนิ ค้าหรือบริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และเมื่อ
สิน้ สุดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว บริษทั จะทาลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

6. สิ ทธิ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights)
ท่านมีสทิ ธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นคาร้องใช้สทิ ธิ
ตามช่องทางการติดต่อที่เราได้ให้ไว้ในหัวข้อ “7.ติดต่อเรา” บริษทั จะดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน
โดยเร็วทีส่ ุดไม่เกิน 30 วัน หรือมากกว่า ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณและความซับซ้อนของคาร้องขอ
สิ ทธิ ในการถอนความยิ นยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านมีสทิ ธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กบั บริษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเมือ่ ใดก็ได้ และบริษทั จะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็ว ทัง้ นี้ หากบริษทั ไม่สามารถทา
การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ต่อไปภายใต้ฐานกฎหมายอื่น ๆ บริษทั จะทาการลบ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกด้วย
สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสทิ ธิขอทราบและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั หรือ ขอให้
บริษัท เปิ ด เผยการได้ม าซึ่ง ข้อ มูล ที่ท่ านไม่ไ ด้ใ ห้ค วามยิน ยอมได้ ซึ่ง เมื่อ บริษัท ได้ร บั ค าร้อ งขอแล้ว จะ
ดาเนินการภายใน 30 วัน หรือมากกว่า ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณและความซับซ้อนของคาร้องขอ
สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้อง (Right to Rectification)
ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
ท่านมีสทิ ธิขอรับข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับท่าน รวมทัง้ มีสทิ ธิขอให้บริษทั ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นได้ หรือ ขอรับข้อมูลทีบ่ ริษทั ส่งหรือโอนไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ลบ หรือ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
ในกรณีดงั นี้
o ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มคี วามจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษทั ไม่มอี านาจ
ตามกฎหมายทีจ่ ะทาการประมวลผลได้
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาดแบบตรง

o เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้าน
การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และบริษทั ไม่มเี หตุแห่งการอ้างการ
ประมวลผลโดยประโยชน์อนั ชอบธรรม
หากเกิดเหตุขา้ งต้น บริษทั จะต้องทาการลบหรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้อกี
โดยไม่ล่าช้า และหากบริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สาธารณะ บริษทั จะต้องทาการแจ้งให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ให้ทราบถึงการใช้สทิ ธิในการลบของเจ้าของข้อมูล ส่ว นบุคคล เพื่อ ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ทาการลบข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ด้วย
อย่างไรก็ต ามบริษัทสามารถปฏิเ สธคาร้องขอได้ หากพิสูจน์ ได้ว่าการประมวลผลข้อมูลนัน้ มีค วาม
จาเป็ นดังต่อไปนี้
1. บริษทั แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคัญยิง่ กว่า
2. เพื่อใช้ใ นการก่ อ ตัง้ สิทธิเรียกร้อ งตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้ส ิทธิเ รียกร้อ งตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
3. เพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
4. เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทเ่ี กี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาวิจยั หรือสถิตซิ ง่ึ ได้จดั ให้มมี าตรการปกป้ องทีเ่ หมาะสมเพื่อคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5. เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ใช้อานาจรัฐทีไ่ ด้มอบให้แก่บริษทั
สิ ทธิ ในการห้ามมิ ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
ท่านมีสทิ ธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมือ่ เข้าเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
o การประมวลผลไม่จาเป็ นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจาเป็ นเพื่อการใช้
สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
o เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ต้องการ
ห้ามมิให้มกี ารประมวลผลแทนการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
o เมือ่ อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามทีท่ ่านร้องขอ
o เมือ่ อยูใ่ นระหว่างการพิสจู น์ให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคัญยิง่ กว่า

สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมูล ในกรณี ดังนี้
o กรณีท่เี ป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่ว นบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
แบบตรง
o กรณีทเ่ี ป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทั
o กรณีท่เี ป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะ
ของบริษทั หรือ เหตุจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริษทั แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั
ชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคัญยิง่ กว่า หรือ เป็ นไปเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ าม
หรือ การใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
สิ ทธิ ในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีท่บี ริษทั ลูกจ้างหรือผู้รบั จ้างของบริษทั กระทา
การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. ติ ดต่อเรา
หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีขอ้ สงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่าน
สามารถติดต่อได้ดงั ช่องทางต่อไปนี้
o บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์จากัด (มหาชน) (Quality Houses Public Company Limited)
o สถานทีต่ ดิ ต่อ:อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 7, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม.
o อีเมล: DPO@qh.co.th

