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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) 
 เน่ืองจาก บรษิทั ซพี ี ออลล ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ทีไ่ดม้อบ
ใหแ้ก่บรษิทัดว้ยความไวว้างใจ และบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็น
การรบัรองสทิธขิองบุคคลทีจ่ะตอ้งไดร้บัความคุม้ครองเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบุคคล                 
โดยเอกสารฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้วธิกีารเกบ็รวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน บรษิทัขอใหท้่านโปรดอ่าน
เอกสารฉบบันี้เพื่อรบัทราบและท าความเขา้ใจในวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

1. วตัถปุระสงคแ์ละฐานในการประมวลผลข้อมูล 

 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล : บรษิัทจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสมคัรเขา้ร่วมโครงการประกวด “สุดยอด
นวตักรรม 7 Innovation Awards” และการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์http://www.7innovationawards.com/ 

 ฐานในการประมวลผลขอ้มลู : บรษิทัด าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านภายใตฐ้าน ดงัต่อไปนี้  
 ❒ ฐานสญัญา (Contract): ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการประกวด “สุดยอดนวตักรรม 7 Innovation Awards” ท่าน
จ าเป็นต้องใหข้อ้มูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัอนัจ าเป็นในการปฏบิตัติามสญัญาการเขา้ร่วมประกวดโครงการดงักล่าว โดย
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้ไม่ครบถ้วน การปฏิบตัิตามสญัญาหรือการสมคัรเข้าร่วมโครงการดงักล่าวจะไม่เกิดมีขึ้น
 ❒ ฐานความยนิยอม (Consent): บรษิัทอาจเปิดเผยให้กบับุคคลภายนอก/บรษิัทอื่นที่มใิช่องค์กรความร่วมมือตาม
บนัทกึขอ้ตกลงโครงการความร่วมมอืขบัเคลื่อนนวตักรรมระดบัประเทศ  หากท่านประสงค์จะถอนความยนิยอมท่านสามารถติดต่อ
บรษิทัและแจง้ความประสงคไ์ดต้ามขอ้ 4. ทัง้นี้ ภายใตพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 
 ❒  ฐานจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest): บรษิทัอาจน าขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปใช้
ในการประชุม การรายงาน การสรุปผลการด าเนินงานอนัเป็นการด าเนินภายในบรษิทัหรอืหน่วยงานภายนอกตามบนัทกึขอ้ตกลงความ
ร่วมมอื รวมถงึการปรบัปรุงและพฒันาโครงการ ตลอดจนการเปิดเผยต่อองคก์รความร่วมมอืตามบนัทกึขอ้ตกลงโครงการความร่วมมอื
ขบัเคลื่อนนวตักรรมระดบัประเทศ อนัเป็นกรณีฐานจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 

❒  ฐานการปฏบิตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation): บรษิัทอาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชใ้นการประมวลผล
เพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายทีก่ ากบัดแูล เช่น ประมวลรษัฎากร เป็นตน้ หรอืเพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายตามทีห่น่วยงานรฐัทีม่อี านาจ
ตามกฎหมายรอ้งขอ หรอืใชเ้พื่อเป็นพยานหลกัฐานในทางคด ี
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะท าการประมวลผลและระยะเวลาในการเกบ็รวบรวม 

 
ประเภท/รายการขอ้มลูสว่นบุคคล ระยะเวลาระยะเวลาในการเกบ็รวบรวม 

ชื่อ-นามสกุล, ทีอ่ยู่, สถานทีต่ดิต่อ,เบอร์
โทรศพัท,์ เบอรโ์ทรสาร, อเีมล, ต าแหน่งงาน, 
ไอพแีอดเดรส (IP Address), คุกกี ้(Cookies)  

2 ปี นบัจากวนัทีส่ิน้สดุโครงการ 

ทัง้นี้ เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจะท าการลบหรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้
 
 
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก 

บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ใหแ้ก่องคก์รความร่วมมอืตามบนัทกึขอ้ตกลงโครงการความร่วมมอืขบัเคลื่อน
นวตักรรมระดบัประเทศ เช่น ส านักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนลยี ี(สป.วท.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น รวมถงึการเปิดเผยต่อ
บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั เช่น บรษิทั ทเวนตี้โฟรช์อ้ปป้ิง จ ากดั บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั เครอื
เจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จ ากดั บรษิทัใน
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กลุ่มของบรษิทั แอสเซนด ์กรุ๊ป จ ากดั บรษิทัทีบ่รษิทัไดว้่าจา้งใหด้ าเนินการในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล ทีป่รกึษาในวชิาชพี
ต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายนอก  และหน่วยงานของรฐัที่มอี านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
อยัการ ศาล เป็นตน้ หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่อี านาจในการขอขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ เป็นตน้ 

4. คกุก้ีและวิธีการใช้คกุก้ี 
 

คุกกี ้(Cookies) คอื ขอ้มลูหรอืขอ้ความขนาดเลก็ทีอ่ยู่ในคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชบ้รกิารทีใ่ชเ้พื่อจดัเกบ็รายละเอยีดขอ้มลูการใชง้าน

อนิเตอรเ์น็ตและพฤตกิรรมการเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้รกิาร โดยบรษิทัมกีารใชง้านคุกกีใ้นเวบ็ไซตท์ัง้หมดของบรษิทั ดงันี้ 

1. คุกกีส้ าคญั (Essential cookies) เป็นคุกกีท้ีม่คีวามจ าเป็นต่อการท างานและประสทิธภิาพในการใชง้านเวบ็ไซต์ หากท่านปิดการใช้

งาน ท่านอาจไม่สามารถใชง้านเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้

2. คุกกีก้ารตัง้ค่า (Preference cookies) เป็นคุกกีท้ีจ่ดจ าการตัง้ค่าของท่าน เช่น การตัง้ค่าภาษา สถานทีต่ัง้ ประวตักิารเขา้ชม 

3. คุกกีบุ้คคลทีส่าม (Third-party Cookies) คุกกีช้นิดนี้จะถูกก าหนดใชโ้ดยผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบคุคลทีส่าม  

ท่านสามารถตัง้ค่ามใิหบ้ราวเซอร ์(Browser) ทีท่่านใชง้านอยู่รบัคุกกีท้ีบ่รษิทัจดัไวไ้ด ้โดยมขีัน้ตอนตามแต่ละบราวเซอรท์ีท่่านใชง้าน 

 

5. สิทธิของเจ้าของขอ้มูล  
ท่านมสีทิธ ิ(1) สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมใหบ้รษิทัประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน (2) สทิธใินการเขา้ถงึและรบั

ส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิัทได้เกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สทิธใินการขอใหโ้อนย้ายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สทิธใินการ
คดัคา้น   การประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน (5) สทิธใินการขอใหล้บ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านซึง่ไม่อาจระบุ
ตวัตนได ้(6) สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่าน (7) สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหถู้กต้องเป็นปัจจุบนั 
สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ (8) สทิธทิี่จะร้องเรยีนในกรณีทีท่่านเหน็ว่าถูกบรษิทัหรอืเจา้หน้าทีห่รอืตวัแทนของบรษิทั
ละเมดิสทิธติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 

การรอ้งขอใด ๆ เพื่อการใชส้ทิธขิองท่านตามทีก่ล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์
ทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหม้ขีึน้ และบรษิทัจะใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุทีจ่ะด าเนินการภายในระยะเวลาทีส่มเหตุสมผล และไม่เกนิระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด โดยบรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
  ทัง้นี้ อาจเกดิขอ้จ ากดัในการขอใชส้ทิธขิองท่านบางประการ โดยบรษิัทจะท าการชีแ้จงใหท้่านทราบหากไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านได ้โดยขอ้จ ากดัดงักล่าวเป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด 

การใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคดิค่าบรกิารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นต่อการเขา้ด าเนินการเกี่ยวกบั
ขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีท่่านรอ้งขอ  
 

6. การเปล่ียนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) 
ฉบบันี้ อาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในแต่ละคราว โดยบรษิทัจะแสดงฉบบัทีเ่ป็นปัจจบุนัไวท้ีเ่วบ็ไซต ์ หรอืแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ต่อไป 
 

7. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หากมเีหตุรอ้งเรยีนเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถตดิต่อประสานงานมายงัเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไดใ้นช่องทางดงันี้ 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เลขที ่313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ชัน้ 26 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
Email Address: privacy@cpall.co.th 
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ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ศนูยน์วตักรรมกลุ่มธุรกจิ ซพี ีออลล ์(CPALL Innovation Center) 

เลขที ่313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ชัน้ 20 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
Email Address: DPC_CIC@cpall.co.th 
โทรศพัท:์  

หากท่านเหน็ว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
ท่านมสีทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนไปยงัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 
เอกสารแจง้การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบบันี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัในวนัเดยีวกนักบัวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 มผีลใชบ้งัคบัทัง้ฉบบั 
 


