
แบบแจง้เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Privacy Notice) ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มกำรอบรม สมัมนำ กำรศกึษำดงูำน กจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์

หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกัด บรษัิท บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซโ์พลเรชัน่ แอนด ์โพรดักชัน่ 

โครำช องิค ์และ บรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิในประเทศไทย  (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกว่ำ “บรษัิท”) ใหค้วำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิง่กับกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลของทำ่น และเพือ่ใหท้ำ่นมั่นใจไดว้ำ่บรษัิทจะใหค้วำมคุม้ครองและปฏบัิตติอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นโดยสอดคลอ้งกับกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทจงึไดก้ ำหนดแบบแจง้เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนีข้ ึน้ โดยถอืเป็นสว่นหนึง่และเพิม่เตมิจำกนโยบำยควำมเป็นสว่นตัว

ของบรษัิท ตำมทีไ่ดป้ระกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (https://www.esso.co.th/th-TH/Legal-pages/Privacy-Statement) เพือ่แจง้ให ้

บคุคลภำยนอกผูเ้ขำ้ร่วมกำรอบรม สัมมนำ ศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์หรอืกจิกรรมอืน่ๆ กับบรษัิท (ตอ่ไปจะเรยีกวำ่ “ทำ่น”) ไดท้รำบถงึ

รำยละเอยีดกำรด ำเนนิกำรกับขอ้มลูสว่นบคุคลไมว่่ำจะเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย (รวมเรยีกว่ำ “กำรประมวลผล”) ซึง่อำจเกดิขึน้ ตลอดจนแจง้

ใหท้ำ่นทรำบถงึสทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น และชอ่งทำงกำรตดิตอ่บรษัิท ดังตอ่ไปนี้ 

1.   วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

        ในกำรเขำ้ร่วมกำรอบรม สัมมนำ กำรศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์หรอืกจิกรรมตำ่ง ๆ ซึง่บรษัิทไดจั้ดขึน้นัน้ บรษัิทอำจมกีำรประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น เพือ่วัตถปุระสงคต์ำ่ง ๆ โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำย ดังตอ่ไปนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษัิทเก็บรวบรวมเนือ่งจำกควำมจ ำเป็นในกำรปฏบัิตติำมสัญญำหรอืกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยตำ่งๆ ทีใ่ชบั้งคับ หำกทำ่น

ไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ ำเป็นดังกลำ่ว ทำงบรษัิทอำจไมส่ำมำรถพจิำรณำคัดเลอืกใหท้ำ่นเขำ้รว่มงำน หรอืกจิกรรมตำ่ง ๆ ทีบ่รษัิทจัดขึน้ หรอืไม่

สำมำรถด ำเนนิกำรเพือ่กำรบรหิำรหรอืจัดกำรสัญญำ หรอือ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับทำ่นได ้

 

ขอ้ที ่ วัตถปุระสงค ์ ฐำนทำงกฎหมำย 

1.1 เพือ่ด ำเนนิกำรทีจ่ ำเป็นในกำรพจิำรณำกำรอบรม สัมมนำ ศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชน
สัมพันธ ์หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ  

กำรปฏบัิตติำมสัญญำ 
(Contractual Basis) 

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.2 เพือ่กำรจัดเตรยีมงำนกำรอบรม สัมมนำ ศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์หรอืกจิกรรม
อืน่ๆ ใหม้คีวำมเหมำะสม และเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่น เชน่ กำรวเิครำะหแ์ละ
จัดรปูแบบกจิกรรม กำรจัดหำสถำนที ่กำรจัดหำอำหำรและเครือ่งดืม่ กำรจัดหำหอ้งพัก กำร
จองและบรหิำรจัดกำรกำรเดนิทำง (ถำ้ม)ี ซึง่ในบำงกรณีอำจรวมถงึกำรจัดท ำประกันภัย/
ประกันชวีติใหแ้กผู่เ้ดนิทำง (แลว้แตก่รณี) กำรจัดเตรยีมของช ำรว่ย รวมถงึกำรจัดเตรยีมสิง่
อ ำนวยควำมสะดวกตำ่ง ๆ เป็นตน้  

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.3 เพือ่ตรวจสอบจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม สัมมนำ ศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์หรอืกจิกรรม
อืน่ ๆ กำรลงทะเบยีนเขำ้ร่วมงำน กำรจัดท ำทะเบยีนและประวัตกิำรร่วมกจิกรรมของ
ผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรม รวมถงึแจกของทีร่ะลกึ ของรำงวัล (ถำ้ม)ี 

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.4 เพือ่แจง้รำยละเอยีดกำรเขำ้อบรม สัมมนำ กำรศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์หรอื
กจิกรรมอืน่ ๆ เชน่ รำยชือ่ผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรม วัน เวลำ สถำนที ่เป็นตน้ 

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.5 เพือ่ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น และ/หรอืภำพถำ่ยบรรยำกำศกำรจัดงำนเป็นหลักฐำน
ประกอบกำรตอบแบบประเมนิของหน่วยงำนก ำกับดูแล กำรจัดท ำรำยงำนหรอืเอกสำรเพือ่
สง่ใหแ้กห่น่วยงำนหรอืองคก์รก ำกับดแูลตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยหรอืตำมเงือ่นไขของ
กำรใหอ้นุญำต-กำรไดร้ับอนุญำต และ/หรอืตำมทีห่น่วยงำนรำชกำรหรอืองคก์รทีม่อี ำนำจ
รอ้งขอใหด้ ำเนนิกำร หรอืกำรยืน่ขอรับรำงวัล หรอืกำรประกวดต่ำง ๆ เกีย่วกับกำรบรหิำร
จัดกำรองคก์ร 

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

ควำมจ ำเป็นเพือ่กำรปฏบัิตติำม
กฎหมำย (For Compliance 
with Legal Obligations) 

 

1.6 เพือ่กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกับดแูลและตรวจสอบกำรปฏบัิตงิำน รวมถงึเพือ่กำร
ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน กำรปิดค่ำใชจ้่ำย และกำรบรหิำรจัดกำร
ภำยในองคก์ร  

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.7 เพือ่เป็นฐำนขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) ของบรษัิท และ/หรอืใชข้อ้มลูเพือ่
กำรบรหิำรควำมสัมพันธ ์หรอืกำรตดิตอ่ประสำนงำนตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิท  

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.8 เพือ่กำรประชำสัมพันธ ์กำรอบรม สัมมนำ กำรศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์หรอื
กจิกรรมอืน่ ๆ  ซึง่บรษัิทไดจั้ดใหม้ขีึน้ (รวมถงึกรณีทีม่กีำรจัดงำนในรปูแบบออนไลน)์ ผ่ำน

ทำงชอ่งทำงประชำสัมพันธต์ำ่ง ๆ ทัง้ภำยใน และภำยนอกบรษัิท เชน่ ประชำสัมพันธผ์ำ่น
สือ่ออนไลน ์หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท หรอืสือ่สิง่พมิพแ์ละจดหมำยขำ่วของบรษัิท หรอืผำ่น
ทำงหนังสอืพมิพ ์หรอืโทรทัศน ์เป็นตน้   ทัง้นี ้บรษัิทอำจมกีำรบันทกึและ/หรอืใช ้ภำพ 
เสยีง หรอืภำพเคลือ่นไหว หรอืท ำกำรถำ่ยทอดสดผำ่นชอ่งทำงสือ่สำรตำ่ง ๆ  เพือ่กำร
ประชำสัมพันธก์ำรจัดงำนนัน้ ๆ    

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.9 เพือ่จัดท ำสือ่ใหผู้เ้ขำ้รว่มกจิกรรม สำมำรถศกึษำหรอืเขำ้ชมยอ้นหลัง หรอืเพือ่จัดท ำเป็น
องคค์วำมรูข้องบรษัิท 

ควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 



2.   ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่กีำรเก็บรวบรวม 

โดยทั่วไปแลว้บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นโดยกำรขอหรอืสอบถำมขอ้มลูเหลำ่นัน้จำกทำ่นเองโดยตรง  อยำ่งไรก็ตำม ใน

บำงกรณีบรษัิทอำจเก็บรวบรวมขอ้มลูของทำ่นจำกแหลง่อืน่ เชน่ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนตน้สังกัดของทำ่น แหลง่ขอ้มลูอืน่ ๆ ซึง่เปิดเผยสำธำรณะ 

เชน่ ขอ้มลูทีส่บืคน้ไดจ้ำกอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้  

นอกจำกนี ้บรษัิทจะไมแ่สวงหำและไมร่วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยำวห์รอืเกีย่วกับผูเ้ยำว ์(ค ำนยิำมนีก้ ำหนดตำมกฎหมำยทีใ่ชบั้งคับ) และ

บรษัิทไมข่ำยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยำวโ์ดยปรำศจำกกำรอนุญำตทีช่ดัแจง้ อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณีบรษัิทอำจมกีำรจัดกจิกรรมทีม่ผีูเ้ยำวเ์ขำ้มำ

เกีย่วขอ้งซึง่กจิกรรมเหลำ่นัน้สว่นใหญจ่ะมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหส้ทิธปิระโยชนแ์กผู่เ้ยำว ์และ/หรอืเป็นกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรูใ้หแ้กเ่ยำวชน เชน่ กำรสอน

ภำษำ กำรจัดงำนวันเด็ก กำรใหท้นุกำรศกึษำ ซึง่ในกรณีดังกลำ่วบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ยำวท์รำบถงึวัตถปุระสงคข์องกจิกรรมและจ ำกัดกำรใชข้อ้มลูสว่น

บคุคลของผูเ้ยำวเ์ฉพำะเทำ่ทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหบ้รรลตุำมวัตถปุระสงคข์องกำรจัดกจิกรรมนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้บรษัิทอำจด ำเนนิกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น (รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ทีท่ำ่นเป็นผูใ้หบ้รษัิท) ดังตอ่ไปนี้ 

2.1  ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป  

        (1)    ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตัุวตน (Identity Data) เชน่ ชือ่ นำมสกลุ เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน เลขหนังสอืเดนิทำง วัน เดอืน ปีเกดิ เพศ อำยุ 

สัญชำต ิสถำนภำพกำรสมรส  เป็นตน้ 

        (2)    ขอ้มลูตดิตอ่ (Contact Data) เชน่ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศัพท ์อเีมล บัญช ีFacebook LINE ID เบอรโ์ทรศัพทเ์ลขำนุกำรทำ่น (หำกม)ี เป็นตน้ 

        (3)    ขอ้มลูเกีย่วกับรปูแบบกำรด ำเนนิชวีติและสังคม (Lifestyle and social circumstance) เชน่ งำนอดเิรกหรอืกจิกรรมทีช่อบ ควำมสนใจของ

ทำ่น  

        (4)    ขอ้มลูกำรเขำ้รว่มกจิกรรมตำ่ง ๆ ของบรษัิท เชน่ กำรลงทะเบยีน กำรบันทกึภำพนิง่ เสยีง หรอืวดิโีอ หรอืภำพเคลือ่นไหวในลักษณะอืน่ เป็น

ตน้ 

        (5)    ขอ้มลูกำรศกึษำดงูำน เชน่ ประวัตกิำรศกึษำ ประวัตกิำรฝึกอบรม 

        (6)    ขอ้มลูกำรท ำงำน เชน่ อำชพี ต ำแหน่งหนำ้ทีก่ำรงำน หน่วยงำนทีส่ังกัด  

        (7)    ขอ้มลูเกีย่วกับควำมคดิเห็น ควำมคำดหวัง ควำมพงึพอใจในกำรเขำ้รว่มกำรศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ  กำรรับรู ้

เกีย่วกับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

        (8)    ขอ้มลูเกีย่วกับยำนพำหนะทีใ่ช ้หรอืโดยสำร เชน่ ขอ้มลูรถยนต ์(กรณีประสงคใ์หบ้รษัิทจัดเตรยีมทีจ่อดรถให)้ เชน่ ยีห่อ้รถ เลขทะเบยีน 

ขอ้มลูทีร่ะบใุนทะเบยีนรถ ชือ่ เบอรโ์ทรศัพทข์องคนขับรถ เป็นตน้ 

        (9)    ขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ ๆ เพือ่กำรอ ำนวยควำมสะดวกตำมจ ำเป็น เชน่ ขนำดเสือ้ อำหำรหรอืเครือ่งดืม่ทีท่ำน เป็นตน้ 

        (10)    ขอ้มลูกำรคัดกรองตำมมำตรกำรป้องกันโรคระบำดหรอืโรคตดิตอ่ตำ่ง ๆ  เชน่ โรคโควดิ-19 เป็นตน้ 

2.2  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมละเอยีดออ่น 

ในกำรจัดกำรอบรม สัมมนำ ศกึษำดงูำน กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ บรษัิท อำจขอใหท้ำ่นใหข้อ้มลูทีม่คีวำมละเอยีดออ่นบำง

ประกำร เชน่ ขอ้มลูสขุภำพ ขอ้มลูเกีย่วกับควำมพกิำร ขอ้มลูศำสนำ ขอ้มลูกำรแพอ้ำหำร เป็นตน้ ทัง้นี ้เวน้แตก่ฎหมำยจะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ บรษัิท

จะด ำเนนิกำรขอควำมยนิยอมจำกทำ่นกอ่นเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมละเอยีดออ่นดังกลำ่ว  

กรณีส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนซึง่มขีอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมละเอยีดออ่น เชน่ ศำสนำ และหมูโ่ลหติ รวมอยูด่ว้ยนัน้ โดยทั่วไปแลว้ บรษัิท

ไมม่คีวำมประสงคจ์ะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูศำสนำและหมูโ่ลหติทีป่รำกฏอยูใ่นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของทำ่นเพือ่วัตถปุระสงคใ์ดโดยเฉพำะ 

หำกทำ่นไดม้อบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนใหแ้กบ่รษัิท ขอใหท้ำ่นปกปิดขอ้มลูดังกลำ่ว หำกทำ่นมไิดป้กปิดขอ้มลูขำ้งตน้ ถอืว่ำทำ่นอนุญำตให ้

บรษัิทด ำเนนิกำรปกปิดขอ้มลูเหล่ำนัน้ และถอืวำ่เอกสำรทีม่กีำรปกปิดขอ้มลูดังกลำ่ว มผีลสมบรูณ์และบังคับใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทกุประกำร ทัง้นี ้หำก

บรษัิท ไมส่ำมำรถปกปิดขอ้มลูไดเ้นือ่งจำกขอ้จ ำกัดทำงเทคนคิบำงประกำร บรษัิทจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูดังกลำ่วเพือ่เป็นสว่นหนึง่ของเอกสำร

ยนืยันตัวตนของทำ่นเทำ่นัน้  

3.   ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล   

บรษัิทจะเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเป็นระยะเวลำเทำ่ทีจ่ ำเป็นเพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่

ไดร้ะบไุวใ้นแบบแจง้ฉบับนี ้หลักเกณฑท์ีใ่ชก้ ำหนดระยะเวลำเก็บ ไดแ้ก ่ระยะเวลำทีบ่รษัิทยังมคีวำมสัมพันธก์ับทำ่นในฐำนะใดฐำนะหนึง่ เชน่ คูค่ำ้ 

ลกูคำ้ ผูม้คีวำมสัมพันธท์ำงธุรกจิ ผูป้ฏบัิตงิำนในหน่วยงำนภำครัฐหรอืในหน่วยงำนก ำกับดแูล ผูป้ฏบัิตงิำนของบรษัิท หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ของ

บรษัิท เป็นตน้  และหรอืระยะเวลำทีจ่ ำเป็นเพือ่กำรปฏบัิตติำมกฎหมำยหรอืตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพือ่กำรกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กำร

ปฏบัิตติำมหรอืกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรยกขึน้ตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืเพือ่เหตอุืน่ตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดภำยในของ

บรษัิท 

4.   กำรเปิดเผยขอ้มลู 

บรษัิท อำจเปิดเผยหรอืสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นใหแ้กบ่คุคลภำยนอก เพือ่ใหบ้คุคลเหล่ำนีป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 

ดังตอ่ไปนี ้



 4.1  บรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

 4.2  หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ องคก์รอสิระ หน่วยงำนก ำกับดแูล หรอืหน่วยงำนอืน่ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึเจำ้พนักงำนซึง่ใชอ้ ำนำจ

ตำมกฎหมำย เชน่ ศำล อัยกำร ต ำรวจ เป็นตน้ 

 4.3  ตัวแทน นำยหนำ้ รวมถงึ ตัวแทนหรอืนำยหนำ้ประกันภัยและ/หรอืบรษัิทประกันภัย ผูรั้บจำ้ง/ผูรั้บจำ้งชว่ง ผูรั้บเหมำ/ผูรั้บเหมำชว่ง และ/หรอืผู ้

ใหบ้รกิำรทีท่ ำงำนหรอืจัดกจิกรรมใหก้ับบรษัิท เชน่ ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรจัดกำรประชมุ ผูใ้หบ้รกิำรขนส่ง ผูร้ับจำ้งท ำกจิกรรมทำงกำรตลำด ผูร้ับจำ้งผลติ

สือ่ ผูรั้บจำ้งประชำสัมพันธ ์ผูรั้บจำ้งจัดกจิกรรม ผูร้ับจำ้งด ำเนนิกำรจัดงำน (Organizer) ผูใ้หบ้รกิำรจัดหำทีพ่ักและกำรเดนิทำง วทิยำกรและ/หรอืผูใ้ห ้

ควำมรูใ้นกจิกรรมและ/หรอืกำรฝึกอบรม องคก์รหรอืหน่วยงำนผูใ้หก้ำรรับรองมำตรฐำนตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

 4.4  บคุคลทั่วไป (เฉพำะเพือ่กำรประชำสัมพันธภ์ำพกำรจัดงำน หรอืกำรประกำศรำยชือ่ผูช้นะกำรประกวด กำรเลน่เกมชงิรำงวัล) ผำ่นทำงสือ่ออนไลน์

และสือ่อืน่ ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษัิท เชน่ กระดำนขำ่วประชำสัมพันธท์ัง้ภำยในและภำยนอกบรษัิท, Facebook, LINE, Twitter, YouTube, 

Website, สือ่มวลชนแขนงตำ่งๆ เชน่ วทิย ุหนังสอืพมิพ ์(ครอบคลมุถงึสือ่ออนไลนด์ว้ย) รำยกำรขำ่ว และรำยกำรโทรทัศน์ เป็นตน้  

หำกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลกับบคุคลทีส่ำม หรอืบรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิทีอ่ยูน่อกประเทศไทย นอกจำกขอ้ก ำหนดในหัวขอ้นีแ้ลว้ 

ขอใหท้ำ่นอำ้งองิเงือ่นไขเกีย่วกับกำรโอนขอ้มลูตำมขอ้ 5 ขำ้งลำ่งนี้เพิม่เตมิ 

5.   กำรโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปต่ำงประเทศ 

5.1  กำรโอนขอ้มลูระหวำ่งบรษัิทในเครอื 

บรษัิทอำจด ำเนนิกำรใหบ้รษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิอืน่เขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลหรอือำจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลบำงสว่นหรอืทัง้หมดเขำ้

เซริฟ์เวอรข์องเอ็กซอนโมบลิทีม่อียูท่ั่วโลกตำมกฎหมำยทีใ่ชบั้งคับ โดยรำยชือ่บรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิและประเทศทีตั่ง้ของบรษัิทในเครอืเอ็กซอน

โมบลินัน้ปรำกฎในขอ้ 20 ของนโยบำยควำมเป็นสว่นตัวของเครอืกจิกำร (Binding Corporate Rules (BCR)) ทีใ่ชโ้ดยบรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิทั่ว

โลก บรษัิทมขีัน้ตอนทีจ่ะท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของเอ็กซอนโมบลิในทกุประเทศไดรั้บควำมคุม้ครองในระดับทีเ่พยีงพอ ขัน้ตอนดังกลำ่วรวมถงึกำรที่

บรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิจะตอ้งมขีอ้ตกลงระหวำ่งบรษัิทในเครอืซึง่ม ี“ขอ้สัญญำมำตรฐำน” ของสหภำพยโุรป และนโยบำยควำมเป็นสว่นตัวของ

เครอืกจิกำร (Binding Corporate Rules (BCR)) ทีใ่ชโ้ดยบรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิทั่วโลก 

 5.2  กำรโอนขอ้มลูไปยังบคุคลทีส่ำม 

เมือ่มกีำรโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กบ่คุคลทีส่ำม บรษัิทมมีำตรกำรป้องกันเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่บคุคลทีส่ำมนัน้คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ย่ำง

เพยีงพอ หำกตอ้งกำรทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิกีำรโอนทีใ่ชเ้ฉพำะส ำหรับกำรโอนขอ้มลูระหวำ่งบรษัิทในเครอืและกำรโอนใหแ้กบ่คุคลทีส่ำมซึง่

รวมถงึขอ้มลูและส ำเนำขอ้มลูส ำหรับมำตรกำรป้องกันทีเ่อ็กซอนโมบลิใชอ้ยูเ่พือ่ใหแ้น่ใจวำ่กำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลจะอยูภ่ำยในกรอบทีด่พีอ

ส ำหรับบรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิในทกุประเทศ กรณุำตดิตอ่ data.privacy.office@exxonmobil.com 

6.   สทิธติำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ของทำ่น 

ภำยใตบ้ทบัญญัตแิหง่กฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ทำ่นอำจมสีทิธใินกำรขอเขำ้ถงึ และ/หรอื ขอรับส ำเนำ โอนยำ้ย แกไ้ข 

ลบ ท ำลำย หรอืท ำใหไ้มส่ำมำรถระบตุัวบคุคลได ้ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น รวมถงึอำจขอคัดคำ้น และระงับกำร เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลของทำ่นในบำงกรณี และทำ่นยังมสีทิธขิอใหเ้รำเปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นทีท่ำ่นไมไ่ดใ้หค้วำมยนิยอมแกเ่รำ 

นอกจำกนี ้ในกรณีทีท่ำ่นรูส้กึวำ่บรษัิทไมป่ฏบัิตติำมกฎหมำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทำ่นมสีทิธริอ้งเรยีนไปยังหน่วยงำนของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งตำม

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

7.   กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทมมีำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นอยำ่งเหมำะสม ทัง้ในเชงิเทคนคิและกำรบรหิำรจัดกำร และ

มำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ เพือ่ป้องกันมใิหข้อ้มลูสญูหำย หรอืมกีำรเขำ้ถงึ ลบ ท ำลำย ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดย

ไมไ่ดร้ับอนุญำต 

8.   กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงแบบแจง้ฉบับนี ้

บรษัิทอำจแกไ้ขปรับปรงุแบบแจง้เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนีเ้ป็นครัง้ครำว และเมือ่มกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงเชน่วำ่นัน้ บรษัิทจะประกำศให ้

ทำ่นทรำบผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิทและ/หรอืแจง้ใหท้ำ่นทรำบผำ่นทำงอเีมลทีท่ำ่นเคยแจง้ไว ้ทัง้นี ้หำกจ ำเป็นตอ้งขอควำมยนิยอมจำกทำ่นบรษัิทจะ

ด ำเนนิกำรขอควำมยนิยอมจำกทำ่นเพิม่เตมิ 

9.   ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสัยหรอืตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับ กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของทำ่น กำรใชส้ทิธขิองทำ่น 

หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนใด ๆ ทำ่นสำมำรถตดิตอ่บรษัิทไดต้ำมชอ่งทำงตอ่ไปนี ้

เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
ส ำนักงำนคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทในเครอืเอ็กซอนโมบลิในประเทศไทย  
เลขที ่3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
อเีมล data.privacy.office@exxonmobil.com 
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