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ประกาศนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
สํ าหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

พันธกิจของเราในการปกป้องความเป็ นส่ วนตัว:

บริ ษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง (ไทยแลนด์) จํากัด (“เรา” “ต่ อเรา “ หรื อ ”ของเรา”) เชือว่าการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นเรื อง
สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ประกาศนโยบายความเป็ นส่ วนตัวสําหรับคู่คา้ ทางธุรกิจฉบับนี (“ประกาศนโยบายฯ”) ชีแจงถึงวิธีการ
ทีเราเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บุคลากร ผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนบริ ษทั กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น และบุคคลอืนๆ
ทีทําหน้าทีเป็ นผูป้ ระสานงาน (Contact Person) ของคู่คา้ ทางธุรกิจของเรา (“คุณ” หรื อ “ของคุณ”) (เช่น บุคคลทีทําหน้าทีเป็ นผู้
ประสานงานทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ คู่ค้า ผูใ้ ห้บริ การ ตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนจัดหางาน หรื อผูร้ ับเหมา) (ต่อไปเรี ยกว่า
“คู่ค้าทางธุรกิจ”) และแจ้งให้คุณทราบถึงสิ ทธิเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยโดยเรา เนืองจากเรามี หรื อมีความเป็ นได้ทีจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ
หรื อคู่คา้ ซึ งได้รับบริ การจากคุณ มอบหมายให้คุณดําเนินการแทน หรื อแต่งตังให้คุณเป็ นตัวแทน เช่น คู่คา้ ทางธุรกิจของเราได้
จัดเตรี ยมสินค้าหรื อบริ การ (เช่น บริ การขนส่ง โฆษณา หรื อบริ การทางไอที) หรื อสื อสารกับเราเกียวกับธุรกิจของเรา ซึ งคุณอาจ
เป็ นส่วนหนึงในโครงการดังกล่าว
กรุ ณาอ่านประกาศนโยบายฯ ฉบับนีจนจบ และทบทวนประกาศนโยบายฯ นีในกรณี ทีมีการปรับปรุ ง เพือให้การเข้าถึงประกาศ
นโยบายนีเป็ นไปโดยสะดวก คุณสามารถเข้าถึงประกาศนโยบายฯ ฉบับนี ได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของเรา

1. ขอบเขต: ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดบ้ างทีเราจัดเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ เกียวกับคุณซึ งสามารถระบุตวั ตนของคุณได้ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม (ไม่รวมถึงข้อมูล
ของผูท้ ีเสียชีวิตไปแล้ว) เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี
1. ข้อมูลทีระบุตัวตนของบุคคล: เช่น ชือจริ ง นามสกุล ตําแหน่ง อายุ เพศ วันเกิด รู ปถ่าย ข้อมูลบนเอกสารทีแสดงประวัติ
ส่ วนตัว (Curriculum Vitae) การศึกษา ข้อมูลเกียวกับการทํางาน (เช่น ตําแหน่ง ลักษณะงาน อาชี พ ชื อตําแหน่ งงาน
บริ ษทั และฝ่ ายหรื อหน่วยงานธุรกิจทีคุณสังกัด ทํางานให้ หรื อมีหุ้นอยู่) ข้อมูลทีเกียวกับบัตรทีทางราชการเป็ นผูอ้ อก
ให้ หรื อข้อมูลทีทางราชการจัดเก็บไว้ (เช่น หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง) ทะเบียนบ้าน
จํานวนหุ้นทีถือ ลายมือชือ และข้อมูลอืนๆ ทีใช้ระบุตวั ตนของบุคคล
2. ข้ อมูลติ ดต่ อ: เช่ น เบอร์ โทรศัพท์บา้ น โทรศัพท์มือถือ หมายเลขไปรษณี ย ์ ที อยู่อีเ มล และข้อมูลอืนๆ ในลักษณะ
เดียวกัน
3. ข้ อมูลทางการเงิน: หมายเลขบัญชีธนาคาร สมุดบัญชี ธนาคาร หนังสื อคําประกันโดยธนาคาร รายงานการเคลือนไหว
ทางบัญชี และข้อมูลทางการเงินอืนๆ
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4. ข้ อมูลอืนๆ: ข้อมูลอืนๆ ทีถูกจัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยซึ งเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและคู่คา้ ทางธุรกิจ เช่น
ข้อมูลส่ วนบุคคล และ/หรื อข้อมูลทีคุณให้เ ราผ่านทางการทําสัญญา การกรอกแบบฟอร์ ม หรื อแบบสํารวจ ความ
น่าเชือถือและความสามารถในการชําระหนี ข้อมูลความเสี ยงขององค์กร เอกสารรับรองความเหมาะสม ป้ายทะเบียน
รถยนต์ ข้อมูลใบขับขีรถยนต์ หรื อพาหนะประเภทอืน
5. ข้อมูลทีมีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ: เช่นศาลนา และเชือชาติ
กรณี ทีคุณเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชือและข้อมูลติดต่อของเพือนร่ วมงานหรื อบุคคลสําหรับ
ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน โปรดจัดเตรี ยมประกาศนโยบายฯ ฉบับนีให้แก่บุคคลดังกล่าวเพือทราบ และ/หรื อได้รับความยินยอม
จากบุคคลดังกล่าวในกรณีทีกฎหมายกําหนด (ถ้ามี)

2. วิธีการ: เราเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณจากแหล่งใด
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลายช่องทาง รวมถึง
 การเก็บข้อมูลจากคุณโดยตรง (เช่น เมือคุณทําธุรกิจกับเรา รวมถึงการลงนามสัญญา การกรอกแบบฟอร์ ม การส่ ง
เอกสารทีแสดงประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) หรื อข้อเสนอต่างๆ เมือมีการติดต่อกับเรา รวมถึงการติดต่อกับ
เราผ่านทางเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ การติดต่อในการประชุมหรื องานกิจกรรม หรื อเมือเรา
ติดต่อคุณทีสํานักงานของคุณ)
 แหล่งข้อมูลสาธารณะ เมือคุณอนุญาตให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณถูกเผยแพร่ ต่อสาธารณะ และ
 บริ ษทั ในเครื อหรื อบุคคลภายนอก เช่น คู่คา้ ทางธุรกิจอืนๆ ของเรา

3. เราใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่างไร
เราจัด เก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณโดยอ้างอิงหลักกฎหมายเรื องนิติสัม พันธ์ การปฏิบ ัติตามกฎหมาย
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อหลักอืนๆ ตามกฎหมายทีเกียวข้อง ตามแต่กรณี สําหรับวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
ก) การจัดการความสั มพันธ์ : เช่น การวางแผน การดําเนินงาน การจัดการนิติสัมพันธ์ต่อคู่คา้ ทางธุรกิจ (เช่น การดําเนิน
ธุรกรรมหรื อคําสังซือสิ นค้าหรื อบริ การ) การชําระเงิน การดําเนินการทางบัญชี การตรวจสอบ การออกใบแจ้งหนี และ
เรี ยกเก็บเงิน การขนส่งและส่งมอบสินค้า การให้บริ การสนับสนุนต่างๆ
ข) การติดต่อสื อสาร: เช่น การติดต่อ และ/หรื อการประสานงานกับคู่คา้ ทางธุรกิจเกียวกับสินค้า บริ การ การอบรมเกียวกับ
กับสิ นค้า และโครงการของเรา หรื อคู่คา้ ทางธุรกิจ เช่น การตอบสนองต่อข้อสงสัยหรื อคําร้องขอ การแจ้งให้ทราบถึง
ข้อมู ล ที ถู ก ปรั บ ปรุ ง ให้ท ัน สมัย งานกิ จ กรรม การเชิ ญ ชวนคุ ณ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรม และการจัด การที เกี ยวข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ของเรา
ค) การเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ: เช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณ และสถานะคู่คา้ ทางธุ รกิจ การตรวจสอบกิจการ และการ
ดําเนิ น การในลักษณะอืนใดทีเป็ นการตรวจสอบประวัติเ บืองหลัง หรื อความเสี ยงเกี ยวกับ คุณหรื อคู่คา้ ทางธุ รกิจ
(รวมถึงการตรวจสอบผ่านทางหน่วยงานทีมีอาํ นาจบังคับใช้กฎหมายของรัฐ และ/หรื อรายชือนิติบุคคลหรื อบุคคลที
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ง)
จ)

ฉ)

ช)

ซ)

ฌ)

ญ)

ควรเฝ้าระวัง) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและคู่คา้ ทางธุรกิจ การส่ งคําร้องขอสําหรับใบเสนอ
ราคาและการประมูล การทําสัญญากับคุณหรื อคู่คา้ ทางธุรกิจ
การจัดการข้ อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจ: เช่ น การเก็บรักษาและปรับปรุ งข้อมูลรายการ/นามานุ กรมของคู่คา้ ทางธุ รกิจ
(รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การเก็บรักษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาซึ งอาจอ้างอิงถึงคุณ
การวิเคราะห์ ทางธุรกิจและการพัฒนา: เช่ น การค้นคว้า การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมิน การสํารวจข้อมูล การทํา
รายงานเกียวกับสิ นค้าและบริ การของเรา และประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงานของคุณหรื อคู่คา้ ทางธุ รกิจ การพัฒนา
การปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดและสิ นค้าบริ การ แจ้งให้คุณทราบถึงข่าวสารและสิ งพิมพ์ทีคุณอาจสนใจ กิจกรรม
หรื อการเสนอสินค้าหรื อบริ การใหม่ๆ
ระบบไอทีและการสนับสนุน: เช่ น การให้บริ การด้านไอทีและบริ การแก้ไขปั ญหาทางโทรศัพท์เบืองต้น (Helpdesk
Support) การสร้างและการเก็บรักษารหัสคู่คา้ และข้อมูลส่ วนตัวสําหรับคุณ การจัดการการเข้าถึ งระบบต่างๆ ทีคุณ
ได้รับอนุญาตจากเรา การลบบัญชีรายชื อทีไม่มีความเคลือนไหว การสร้างระบบควบคุมธุ รกิจเพือให้ธุรกิจสามารถ
ดําเนิ นต่อไปได้และเพือให้สามารถระบุตวั ตนและแก้ปัญหาผ่านทางระบบไอทีของเรา เพือให้ระบบของเรามีความ
ปลอดภัย การพัฒนาระบบไอที การปรับใช้ การดําเนินงาน และการบํารุ งรักษา
ความปลอดภัยและการเฝ้ าระวังระบบ: เช่น การรับรอง การเข้าถึงการควบคุม และบันทึกต่างๆ (ถ้ามี) การเฝ้าระวัง
ระบบ อุปกรณ์และอินเตอร์เน็ท การดําเนินการเพือให้ให้มนใจถึ
ั
งความปลอดภัยทางไอที การสอบสวน การป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม รวมทังการจัดการความเสี ยงและการป้องกันการทุจริ ต
การปฏิบัติตามข้ อกําหนดทางธุรกิจทีสมเหตุสมผล: เช่น การบริ หารจัดการภายใน การฝึ กอบรม ประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ การ การรายงาน การส่งเอกสาร หรื อการกรอกข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การควบคุม หรื อจัดการความเสี ยง สถิติ
การวิเ คราะห์แ นวโน้มและการวางแผนหรื อดําเนิ น การอืนใดในลักษณะเดีย วกัน การรับ คําแนะนําจากที ปรึ กษา
ผูเ้ ชียวชาญ การประสานงานในส่วนทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ หรื อการบริ หารและแก้ไขปั ญหา
การจัดการข้ อพิพาท: เช่น การแก้ปัญหาข้อพิพาท การบังคับใช้ขอ้ ตกลงในสัญญา การฟ้ องร้อง การใช้สิทธิ หรื อการ
โต้แย้งข้อพิพาททางกฎหมาย การปฏิบตั ิตามนโยบายภายในและกฎหมายทีเกียวข้อง ระเบียบ หรื อคําสัง และแนวทาง
กํากับดูแล การติดต่อประสานงานและการโต้ตอบกับหน่วยงานของรัฐ ศาล อนุญาโตตุลาการ และ
การรับรองและการตรวจสอบตัวตนของคุณ

ในกรณีทีคุณไม่สามารถจัดเตรี ยมข้อมูลส่ วนบุคคลทีเราจําเป็ นต้องเก็บตามกฎหมายเพือเข้าทําสัญญาหรื อปฏิบตั ิหน้าทีตาม
สัญญาต่อคุณ คุณยอมรับและเข้าใจว่าเหตุดงั กล่าวอาจจะทําให้เราไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นได้
ในกรณี ทีจําเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากคุณสําหรับการเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสําหรับกิจ กรรม
บางประเภท เราจะติดต่อคุณเพือขอความยินยอมสําหรับกิจกรรมนันๆ เป็ นการเฉพาะ
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ

เราอาจจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอืนๆ เพือวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ก่อนหน้านีในหัวข้อที 3 เช่น บริ ษทั ใน
เครื อของเรา (เช่น Canon Singapore Pte. Ltd.) และคู่คา้ ทางธุรกิจรายอืนๆ บุคคลภายนอกทีให้บริ การแก่เรา เช่น ธนาคาร
บริ ษทั ประกันภัย ผูใ้ ห้บริ การสื อสาร ผูใ้ ห้บริ การด้านไอที ผูใ้ ห้บริ การด้านการชําระเงิน ตัวแทนทําวิจยั ผูใ้ ห้บริ การด้านการ
วิเคราะห์ ผูใ้ ห้บริ การด้านการสํารวจข้อมูล ผูต้ รวจสอบบัญชี และที ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั โฆษณา สื อโฆษณา และ
บริ ษทั ทีให้บริ การด้านการประชาสัมพันธ์ การชําระเงิน ระบบการชําระเงิน ตัวแทนและบริ ษทั ทีให้บริ การด้านการทําคํา
รับรอง ผู้ ให้บริ การเป็ นตัวแทนในการบริ หารจัดการ ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บข้อมูล เป็ นต้น
ในบางกรณี เราอาจจะเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุค คลของคุณต่อองค์กรของรั ฐ หน่ วยงานที มี อาํ นาจบังคับ ใช้กฎหมาย ศาล
หน่วยงานทีออกกฎระเบียบ หรื อบุคคลอืนทีเราพิจารณาว่ามีความจําเป็ นเพือปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมายหรื อระเบียบ หรื อ
เพือปกป้องสิ ทธิของเรา สิ ทธิของบุคคลภายนอก หรื อเพือความปลอดภัยส่ วนบุคคล หรื อเพือสื บหา ป้องกัน บ่งชี ถึงการ
ทุจริ ต หรื อเพือประเด็นด้านความปลอดภัย

5. การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปนอกประเทศไทย

เราอาจมี ค วามจําเป็ นที จะต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจากประเทศไทยไปยังประเทศอืนๆ ซึ งอาจจะมีม าตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีดีกว่าหรื อด้อยกว่าประเทศไทย เช่น เมือเราต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบคลาวด์
(Cloud Platform) หรื อเซิร์ฟเวอร์ (Server) ทีตังอยูน่ อกประเทศไทย หรื อระบบสนับสนุนทางไอที
เมือมีความจําเป็ นทีจะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอืนทีมีระดับความคุม้ ครองข้อมูลทีด้อยกว่าประเทศ
ไทย เราจะดําเนิ น การเพือให้มนใจว่
ั
าระดับความคุ้ม ครองนันเพียงพอสําหรั บการโอนข้อมูลส่ วนบุค คล หรื อสามารถ
ดําเนิ นการโอนข้อมูลดังกล่าวได้ตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล เช่น เราอาจจะร้องขอคํารั บประกันจาก
บุคคลทีสามว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับความคุม้ ครองในมาตรฐานระดับเดียวกันกับประเทศไทย
ในกรณี ทีคุณต้องการข้อมูลเพิมเติมว่าเรามีวิธีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่างไรเมือเราโอนข้อมูลดังกล่าวไป
นอกประเทศไทย คุณสามารถติดต่อเราได้ตามทีอยูท่ ีระบุใน หัวข้อ “ข้อมูลสําหรับติตดต่อเรา”

6. การเก็บรักษาข้ อมูล
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเพียงเท่าทีจําเป็ นเพือปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ทีได้นาํ ข้อมูลนันมา และเพือปฏิบตั ิหน้าที
ตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ในกรณีมีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนดไว้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็ นระยะเวลานานกว่านัน
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7. สิ ทธิของคุณ
สิ ทธิทีระบุในหัวข้อนีเป็ นสิ ทธิตามกฎหมายของคุณ ซึ งคุณอาจติดต่อเราเพือขอใช้สิทธิ เหล่านีภายใต้เงือนไขทีกําหนดโดย
กฎหมายและขันตอนการจัดการสิ ทธิของเรา เพือจะใช้สิทธิต่างๆ ภายใต้หวั ข้อนี คุณสามารถติดต่อเราได้ตามทีอยูท่ ีระบุใน
หัวข้อ “ข้อมูลสําหรับติตดต่อเรา”
สิ ทธิดงั กล่าวได้แก่:
ก) สิ ทธิในการเข้าถึง รับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรื อขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ งข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณที
คุณไม่ได้ให้ความยินยอม
ข) สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ในกรณี ทีข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่ทนั สมัย ซึ งการมีขอ้ มูลที
ทันสมัยของคุณจะช่วยให้เราสามารถปฏิบตั ิหน้าทีของเราได้
ค) สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทิง ทําลาย หรื อทําให้ไม่สามารถระบุตวั ตนได้
ง) สิ ทธิในการขอรับข้อมูลในลักษณะทีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ใช้กนั ทัวไป และอยู่ในรู ปแบบทีสามารถใช้อุปกรณ์
เปิ ดอ่านได้ และสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานอืนได้
จ) สิ ทธิในการปฏิเสธหรื อจํากัดไม่ให้เราเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
ฉ) สิ ทธิในการถอนความยินยอมในเวลาใดๆ สําหรับความยินยอมทีคุณได้ให้ไว้เพือเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณ
คําร้องขอเพือใช้สิทธิใดๆ ทีระบุไว้ขา้ งต้นอาจถูกจํากัดด้วยกฎหมายทีเกียวข้อง อาจจะมีบางกรณีทีเราสามารถปฏิเสธคําร้อง
ขอของคุณได้อย่างสมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การทีเราต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย หรื อเป็ นคําสังศาล
ในกรณีทีเราปฏิเสธคําร้องขอของคุณภายใต้หวั ข้อนี เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบ
ในกรณี ทีคุณเชือว่าการเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนันขัดแย้งต่อกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทีเกียวข้อง
คุณมีสิทธิทีจะยืนคําร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล (ตามแต่กรณี ) เราจะรู้สึกยินดีเป็ นอย่างยิง
กรณี ทีคุณให้ โอกาสเราได้แก้ไขข้อกังวลของคุณก่ อนติดต่อหน่ วยงานทีเกี ยวข้อง ดังนัน โปรดติ ด ต่อเราก่ อนในกรณี
ดังกล่าว

8. สิ ทธิของเราในการแก้ไขประกาศนโยบายฯ

เราอาจจะแก้ไขประกาศนโยบายฯ ฉบับนี หรื อประกาศนโยบายฯ ฉบับอืนๆ เป็ นครังคราว ในกรณีทีแนวการปฏบัติดา้ นการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีการเปลียนแปลง ด้วยเหตุผลหลากหลายตังแต่การเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรื อ
การเปลียนแปลงของกฎหมาย
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การเปลียนแปลงใดๆ ทีเกิดขึนกับประกาศนโยบายฯ ฉบับนีจะถูกบังคับใช้ภายหลังจากทีได้ส่งให้ผปู้ ระสานงานของคุณ
ผ่านทางอีเมล และ/หรื อประกาศใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา กรณี ทีการแก้ไขดังกล่าวส่งผลกระทบกับคุณในฐานะเจ้าของ
ข้อมูล เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในระยะเวลาและรู ปแบบทีเหมาะสมก่อนการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

9. ข้อมูลสําหรับติดต่อเรา
กรณี ทีคุณมีขอ้ สงสัยเกียวกับแนวปฏิบตั ิและกิจกรรมของเราทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเรา
ได้ตามทีอยูด่ า้ นล่าง เราเต็มใจเป็ นอย่างยิงทีจะบริ การคุณในด้านข้อมูล คําแนะนํา หรื อข้อร้องเรี ยน
บริ ษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง (ไทยแลนด์) จํากัด
เลขที 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
สํานักงานใหญ่ โทร: 0-2344-9999
ศูนย์บริ การตอบรับทางโทรศัพท์ โทร: 0-2344-9988 โทรสาร: 0-2344-9861
เวลาเปิ ดทําการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา . 5 น. - 17.15 น. (ปิ ดทําการในวันหยุดราชการ)

