นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด )มหำชน( และบริษทั ในเครือของเอ็มเค (บริษทั ฯ) (ในที่น้ีรวมเรียกว่ำ
“บริษทั ฯ )”เคำรพสิทธิควำมเป็ นส่วนตัวและให้ควำมสำคัญต่อกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหรือทำธุร กรรม
กับบริษทั ฯ จึงได้จดั ทำนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขน้ึ ภำยใต้พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (“กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ทีบ่ งั คับใช้ในขณะทีจ่ ดั ทำนโยบำยฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
 สร้ำงควำมมั ่นใจให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกีย่ วข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษทั ฯ ว่ำจะได้รบั ควำม
คุม้ ครองสิทธิอย่ำงครบถ้วนตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ป้ องกันกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ถูกวัตถุประสงค์ ไม่ได้รบั อนุญำต หรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้มผี ลบังคับใช้กบั กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนทุกคน )ในที่นี่หมำยถึง พนักงำน
ประจ ำ พนั ก งำนสัญ ญำจ้ำ งงำนแบบระบุ ร ะยะเวลำสิ้น สุ ด สัญ ญำ พนั ก งำนชั ่วครำว และผู้ร ับ เหมำ( และ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนำมบริษทั ฯ
2. คานิ ยาม
2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลซึง่ ทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วำ่ ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพำะ
2.2 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตดั สินใจเกีย่ วกับกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.3 “ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึง่ ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั ่งหรือ ในนำมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง ดำเนิ น กำร
ดังกล่ำวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2.4 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำทีเ่ ป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 “การประมวลผล” หมำยถึง กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย กำรจำกัด กำรลบหรือ
กำรทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
3. ข้อจากัด
เว็บไซต์ของเรำไม่มงุ่ หมำยเพื่อกำรใช้งำนสำหรับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
 มอบแนวนโยบำยให้ผบู้ ริห ำรไปดำเนิ นกำรเพื่อ กำหนดควำมส ำคัญของคุ้ม ครองข้อมูล ส่ว นบุค คลให้
สอดคล้องกับกฎหมำยและแนวมำตรฐำนทีด่ ี
 จัดให้มกี ลไกกำรควบคุมและกำกับ กำรปฏิบตั ิงำน กำรบังคับใช้ และติดตำมมำตรกำรคุม้ ครองข้อ มูล
ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมำย
 สนับสนุนให้มโี ครงสร้ำงกำรกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มปี ระสิทธิภำพ

 เป็ นผูน้ ำและเป็ นแบบอย่ำงในกำรปฏิบตั ิง ำนที่ดี ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล ส่ว น
บุคคล
4.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูง
 กำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้ควำมสำคัญแก่กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ ให้
สอดคล้องกับกฎหมำยและแนวมำตรฐำนที่ดี รวมทัง้ ส่งสำรจำกผู้บริห ำรให้กบั พนักงำนและบุ คคลที่
เกีย่ วข้องให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ควบคุมดูแลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรบังคับใช้ และติดตำมมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
 จัดให้มเี จ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลทีเ่ หมำะสม
 สนับสนุนกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละอำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
 จัดหำทรัพยำกรให้เพียงพอแก่กำรปฏิบตั ิงำน ทัง้ งบประมำณ โครงสร้ำงพื้นฐำน พนักงำนสนับสนุ น
ตลอดจนกำรฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
 ร่วมประชุมกับเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นระยะ และรับทรำบถึงข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนและผลลัพธ์ทไี่ ด้
นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรซึ่งเป็ นผูบ้ ริหำรสูงสุดขององค์กรต้องให้ควำม
สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหำ ในกรณีทไี่ ด้รบั กำรแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับ
กำรปฏิบตั หิ น้ำที่
4.3 เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
 จัดท ำ ทบทวน และน ำเสนอนโยบำยและมำตรกำรต่ ำงๆ เพื่อ ให้ควำมส ำคัญ แก่กำรคุ้ม ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมำยและแนวมำตรฐำนที่ดใี ห้กบั ผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ
 ให้คำแนะนำแก่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ ลูกจ้ำงหรือผูร้ บั จ้ำง
ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ ลูกจ้ำง
หรือผูร้ บั จ้ำงของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มปี ั ญหำ
เกี่ย วกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุ คคลของผู้ค วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรือ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ ลูกจ้ำงหรือผูร้ บั จ้ำงของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล
 รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ นล่วงรูห้ รือได้มำเนื่องจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
 จัด ให้ ม ีข ้อ ตกลงหรือ สัญ ญำเกี่ย วข้อ งกับ กำรประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลระหว่ ำ งบริ ษ ัท ฯ กับ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษทั ฯ มีกำรมอบหมำยกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คลให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 แจ้งข้อมูลเกีย่ วกับเจ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สถำนทีต่ ดิ ต่อ และวิธกี ำรติดต่อ ให้เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลและสำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ

 แจ้งเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบโดยไม่ชกั ช้ำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
4.4 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินกำรตำมนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ
ประกำศทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ
4.5 พนักงาน
 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินกำรตำมนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ
ประกำศทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ โดยเคร่งครัด
 แจ้ง หัว หน้ ำหน่ ว ยงำน และ/หรือ เจ้ำหน้ ำที่คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คลทัน ที เมื่อ พบกำรรั ่วไหลหรือ
กำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
5. แนวปฏิ บตั ิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะจัดให้มมี ำตรกำรคุ้ม ครองข้อมูล ส่ว นบุคคลให้เป็ นไปตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลตัง้ แต่
กระบวนกำรประเมินควำมเสีย่ ง กำรเก็บรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล กำรลบทำลำย กำรใช้สทิ ธิของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
5.1 การประเมิ นความเสี่ยงและการดาเนิ นการก่อนการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล
5.1.1 บริษทั ฯ จะดำเนินกำรประเมินวัตถุประสงค์และควำมจำเป็ นในกิจกรรมทีจ่ ะมีกำรเก็บรวมรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมถึงวิเครำะห์ควำมเสีย่ งและมำตรกำรบรรเทำควำมเสีย่ งและวิธลี ดผลกระทบทีอ่ ำจจะ
เกิดขึน้ จำกกำรเก็บรวมรวม กำรประมวลผล และกำรรั ่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
5.1.2 บริษทั ฯ จะดำเนินกำรกำหนดตัง้ ค่ำมำตรฐำนควำมเป็ นส่วนตัวในกำรเก็บรวมรวม และประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.1.3 บริษ ัท ฯ จะจัดให้ม ีม ำตรกำรรักษำควำมมั ่นคงปลอดภัย ของข้อมูล ส่ว นบุคคลอย่ำงเพีย งพอและ
เหมำะสม รวมถึงมำตรกำรป้ องกันมำตรกำรป้ องกันกำรรั ่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และขันตอนกำร
้
ดำเนินกำรต่ำงๆ สำหรับกำรแจ้งกำรรั ่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
5.1.4 บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรฝึ กอบรมพนักงำนและบุคคลที่เกีย่ วข้องอย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้เกิด
ควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและบทลงโทษทีจ่ ะได้รบั หำกมี
กำรฝ่ ำฝื น
5.1.5 บริษทั ฯ จะจัดให้มเี อกสำรสัญญำต่ำงๆ ที่จะใช้บงั คับกับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผูท้ ี่
ได้รบั ข้อมูลส่ว นบุคคลไปจำกบริษ ัทฯ เพื่อให้มผี ลใช้บงั คับทำงกฎหมำย และมีบทปรับพร้อ มทัง้
วิธกี ำรชดเชยชดใช้ให้กบั บริษทั ฯ หำกมีกำรฝ่ ำฝื นข้อสัญญำดังกล่ำว
5.2 การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5.2.1 บริษทั ฯ จะดำเนินกำรเก็บ รวมรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ ในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเป็ นธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย และโปร่งใสกับเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
5.2.2 บริษ ัท ฯ จะจัดให้ม ีกระบวนกำรที่ช ดั เจนและตรวจสอบได้ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ำบริษ ัท ฯ ได้ม ีกำรแจ้ง
วัตถุประสงค์ รวมถึงฐำนตำมกฎหมำยที่ให้อำนำจและรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำย

คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกำรเก็บรวมรวม และประมวลผลตำมเอกสำรกำรแจ้งข้อมูล ส่ว น
บุคคล )Privacy Notice)
5.2.3 บริษ ัท ฯ จะจัดให้ม ีขนั ้ ตอนกำรดำเนิ นกำรและตรวจสอบว่ำ บริษ ัท ฯ ได้ม ีกำรเก็บ รวมรวม และ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือได้มกี ำรดำเนินกำรให้เ ป็ น ไป
ตำมกฎหมำยหำกมีกำรเก็บข้อ มูลส่วนบุคคลมำจำกทำงอื่ น หรือจำกบุคคลที่เป็ นผูเ้ ยำว์ ผูไ้ ร้หรือ
เสมือนไร้ควำมสำมำรถ
5.2.4 บริษ ัท ฯ จะดำเนิ น กำรเก็บรวมรวมข้อ มูล ส่ว นบุคคลให้ส อดคล้อ งกับวัต ถุ ประสงค์แ ละฐำนตำม
กฎหมำยทีไ่ ด้แจ้งไว้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เท่ำทีจ่ ำเป็ นเท่ำนัน้
5.3 การจัดเก็บ การประมวลผล และการลบทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
5.3.1 บริษ ัท ฯ จะกำหนดขอบเขตวัต ถุ ประสงค์ก ำรประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลเท่ ำที่จ ำเป็ น ภำยใต้
วัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมำยและเป็ นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
5.3.2 บริษ ัท ฯ จะเก็บ รัก ษำข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ ำ ของข้อ มู ล ไว้ต รำบเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็ นไปตำมมำตรกำรกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษทั ฯ
5.3.3 บริษทั ฯ จะรักษำควำมลับ ควำมถูกต้อง และควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม
5.3.4 บริษทั ฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประมวลผลทีข่ ดั กับวัตถุประสงค์ทไี่ ด้แจ้งไว้ตงั ้ แต่กำรรวบรวม
และจัดเก็บ หำกบริษ ัท ฯ มีกำรเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพิ่ม เติ ม หรือ มีกำรเปลี่ ย นแปลง
วัต ถุ ประสงค์ใ นกำรจัดเก็บ รวบรวม บริษ ัท ฯ จะแจ้ง ให้เ จ้ำของข้อ มูล ส่ว นบุคคลรับ ทรำบ และ
ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดและวิธกี ำรทีก่ ฎหมำยกำหนดเท่ำนัน้
5.3.5 บริษทั ฯ จัดให้มมี ำตรกำรรักษำควำมมั ่นคงปลอดภัยในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และใช้บงั คับนโยบำยอย่ำงเข้มงวดในกำรเก็บรักษำข้อมูล ส่ว น
บุคคลให้ปลอดภัย รวมทัง้ กำหนดให้พนักงำนและผูท้ ี่เกีย่ วข้องปฏิบตั ิต ำมมำตรฐำนและนโยบำย
ควำมเป็ นส่วนบุคคลทีเ่ หมำะสมในกำรจัดเก็บ ใช้และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
5.3.6 บริษทั ฯ จะจัดทำและรักษำบันทึกกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบันทึกและปรับปรุงรำยกำร
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
5.3.7 บริษทั ฯ จะลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่มคี วำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ทไี่ ด้แจ้งไว้ เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลำ หรือเมื่อได้รบั แจ้งสิทธิจ ำกเจ้ำของข้อมูล ส่วนบุคคล โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ิใ ห้
สอดคล้องกับกฎหมำยและแนวทำงกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
5.4 การใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5.4.1 บริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้ม ั ่นใจว่ำสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย ได้แก่ สิทธิในกำร
ขอถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้
ถูกต้อง สิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้มกี ำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิ
ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรส่งหรือโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน
กำรยื่นข้อร้องเรียน จะได้รบั กำรตอบสนอบอย่ำงทันท่วงทีภำยใต้กรอบของกฎหมำย
5.4.2 บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ลไกในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ จัดให้มกี ลไกใน
กำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเมือ่ ได้รบั กำรร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

5.4.3 บริษทั ฯ จะจัดให้มมี ำตรกำร ช่องทำง วิธีกำร และขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนภำยใน เพื่อตอบสนองต่อ
กำรใช้สทิ ธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบันทึกและประเมินผลกำรตอบสนองต่อกำรใช้สทิ ธิ
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
5.4.4 ในกรณีที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอำศัยควำมยินยอมของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯ จะดำเนินกำรจัดกำรให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวมีสทิ ธิที่จะถอน
ควำมยินยอมทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ ได้ตลอดเวลำ โดยกำรถอนควำมยินยอมนี้จะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ รวมถึงหำกเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลถอนควำมยินยอมที่ไ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ หรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบำงอย่ำง อำจส่งผลให้
บริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำเนิน กำรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บำงส่ว นหรือทัง้ หมด ทัง้ นี้ ตำมที่ระบุไ ว้ใ น
ประกำศควำมเป็ นส่วนตัว )Privacy Notice)
5.5 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลอื่น
5.5.1 หำกมีค วำมจ ำเป็ นต้ อ งมี ก ำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ ำ ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ ก ับ
บุคคลภำยนอก/นิติบุคคลอื่น เพื่อดำเนินกำรแทนบริษทั ฯ ในฐำนะผูป้ ระมวลผลข้อมูลหรือผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลตำมที่ได้ระบุไว้ในประกำศควำมเป็ นส่วนตัว )Privacy Notice) บริษทั ฯ จะตรวจสอบเพื่อให้
มั ่นใจว่ำบุคคล/นิติบุคคลดังกล่ำวจะมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไม่น้ อยไป
กว่ำหรือเทียบเท่ำกับมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ
5.5.2 ในกรณีที่มกี ำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ บริษทั ฯ จะมีกำรประเมินว่ำประเทศ
ปลำยทำงมีม ำตรฐำนกำรคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุคคลที่เ พีย งพอและ/หรือ เป็ นไปตำมเงื่อ นไขอื่นที่
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทสี่ ุดในกำรส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธกี ำรทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ เพื่อรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
6. การใช้คกุ กี้
คุกกี้ คือ แฟ้ มข้อมูลขนำดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมำร์ท
โฟน หรือแท็บเล็ตของท่ำน เมื่อท่ำนเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้ำที่บนั ทึกข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนเมือ่ เข้ำสูเ่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯ เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ อีเมล์ รหัสผูใ้ ช้งำน ไอพีแอดเดรส )IP Address)
คำค้นหำ และกำรตัง้ ค่ำผูใ้ ช้งำนต่ำงๆ )เช่น ภำษำ( เป็ นต้น
คุกกีจ้ ะช่วยให้บริษทั ฯ ทรำบว่ำท่ำนใช้งำนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อย่ำงไร เพื่อทีบ่ ริษทั ฯ จะสำมำรถพัฒนำปรับปรุง
ประสบกำรณ์ กำรใช้งำน หรือกำรให้บริกำรแก่ท่ำนให้ดยี งิ่ ขึ้นและตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนได้ โดยกำรบัน ทึก
กำรตัง้ ค่ำของคุกกี้จะช่วยจดจำกำรตัง้ ค่ำกำรใช้งำนของท่ำน ซึ่งจะทำให้กำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่ำนในครัง้
ต่อไปเป็ นไปอย่ำงสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของท่ำนมำกยิง่ ขึ้น ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกจัดเก็บ
และจะไม่มกี ำรเปิ ดเผย และจะไม่มใี ครทรำบได้ว่ำเจ้ำของข้อมูลได้เลือก เว้นแต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้เข้ำสู่
ระบบในฐำนะสมำชิก โดยบริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลเพื่อกำรปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้ตรงจุดประสงค์ทสี่ ดุ เท่ำนัน้
ท่ำนสำมำรถจัดกำรคุกกี้ โดยกำรเปลีย่ นแปลงกำรตัง้ ค่ำคุกกี้ โดยกำรยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ซึง่ ถูกตัง้ ค่ำไว้
ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ท่ำนสำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้โดยกำรเลือกกำรตัง้ ค่ำคุกกี้หรือตัง้ ค่ำบรำวเซอร์ของ
ท่ำน เช่น ห้ำมกำรติดตัง้ คุกกี้ลงบนอุปกรณ์ ของท่ำนโดยกำรปิ ดกำรใช้งำนคุกกี้ดงั กล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กำรตัง้ ค่ำ
คุกกี้ดงั กล่ ำวอำจส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภำพกำรใช้ง ำนเว็บไซต์ข องบริษ ัท ฯ เนื่ อ งจำกท่ ำนอำจไม่ส ำมำรถใช้งำน

เว็บไซต์บำงส่ว น หรืออำจไม่สำมำรถเก็บข้อมูล กำรตัง้ ค่ำกำรใช้ง ำนของท่ ำนได้ นอกจำกนี้ อำจส่งผลต่ อ กำร
แสดงผลหน้ำเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ อำจทำให้ไม่อำจแสดงผลได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์
7. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก
หำกส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์น้ีม ีกำรเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่นื เว็บไซต์อ่นื อำจมีคำแถลงเกีย่ วกับกำรรักษำ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่ำงกัน ขอแนะนำให้เจ้ำของข้อมูลตรวจเช็คเว็บไซต์เหล่ำนัน้ เกีย่ วกับคำแถลงเกีย่ วกับกำร
รักษำข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลได้เข้ำใจถึงนโยบำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของเว็บไซต์นนั ้ ๆ
8. ช่องทางการติ ดต่อบริ ษทั ฯ
เจ้ำของข้อ มูลส่ว นบุคคลมีควำมประสงค์จ ะสอบถำมรำยละเอีย ดเพิ่ม เติม เกี่ยวกับประกำศควำมเป็ นส่วนตัว
)Privacy Notice) หรือ ต้อ งกำรใช้ส ิทธิเ กี่ย วกับข้อมูลส่ว นบุคคลของเจ้ำของข้อ มูลส่ว นบุคคล สำมำรถติดต่อ
เจ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ ได้ที่
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด )มหำชน(
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
อีเมล์: dpo@mkrestaurantgroup.com หรือ
หมำยเลขโทรศัพท์: 02-836-1088 หรือ 02-066-1000
9. โทษของการไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หำกผู้ใ ดฝ่ ำผืน ไม่ปฏิบตั ิต ำมนโยบำยกำรคุ้ม ครองข้อมูลส่ว นบุคคล รวมถึง มำตรกำรต่ำงๆ ที่อ อกขึ้น ภำยใต้
นโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้ดำเนินกำรพิจำรณำสอบสวนและลงโทษทำงวินยั ต่อไป
ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 19 พฤษภำคม 2564 เป็ นต้นไป

