
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

บรษิทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั )มหำชน( และบรษิทัในเครอืของเอม็เค (บรษิทัฯ) (ในที่นี้รวมเรยีกวำ่
“บรษิทัฯ )”เคำรพสทิธคิวำมเป็นสว่นตวัและให้ควำมส ำคญัต่อกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืท ำธุรกรรม
กบับรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี้ข ึน้ ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
พ.ศ. 2562 (“กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล”) ทีบ่งัคบัใชใ้นขณะทีจ่ดัท ำนโยบำยฉบบันี้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

 สรำ้งควำมมัน่ใจให้แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งเกีย่วขอ้งหรอืท ำธุรกรรมกบับรษิทัฯ ว่ำจะไดร้บัควำม
คุม้ครองสทิธอิย่ำงครบถว้นตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 ป้องกนักำรน ำขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชโ้ดยไมถู่กวตัถุประสงค ์ ไมไ่ดร้บัอนุญำต หรอืไมถู่กตอ้งตำมกฎหมำย  

1. ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี้มผีลบงัคบัใชก้บักำรปฏบิตัิงำนของพนักงำนทุกคน )ในที่นี่หมำยถึง พนักงำน
ประจ ำ พนักงำนสัญญำจ้ำงงำนแบบระบุระยะเวลำสิ้นสุดสัญญำ พนักงำนชัว่ครำว และผู้ร ับเหมำ( และ 
ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนำมบรษิทัฯ 

2. ค านิยาม 

2.1 “ข้อมลูส่วนบคุคล” หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบตุวับุคคลนัน้ได ้ ไมว่ำ่ทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม แต่ไมร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ 

2.2 “ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรอืนิติบุคคลซึ่งมอี ำนำจหน้ำที่ตดัสนิใจเกีย่วกบักำรเกบ็
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

2.3 “ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล” หมำยถงึ บคุคลหรอืนิตบิคุคลซึง่ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำส ัง่หรอืในนำมของบริษทัฯ ทัง้นี้ บุคคลหรอืนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำร
ดงักล่ำวไมเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล  

2.4 “เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล” หมำยถงึ บคุคลธรรมดำทีเ่ป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
2.5 “การประมวลผล” หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรเกบ็ รวบรวม ใช ้เปิดเผย กำรจ ำกดั กำรลบหรอื

กำรท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคล 

3. ข้อจ ากดั 

เวบ็ไซต์ของเรำไมมุ่ง่หมำยเพื่อกำรใชง้ำนส ำหรบัเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

 มอบแนวนโยบำยให้ผูบ้รหิำรไปด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดควำมส ำคญัของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้
สอดคลอ้งกบักฎหมำยและแนวมำตรฐำนทีด่ ี  

 จดัให้มกีลไกกำรควบคุมและก ำกบักำรปฏิบตัิงำน กำรบงัคบัใช ้และติดตำมมำตรกำรคุม้ครองข้อมูล  
สว่นบคุคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย 

 สนบัสนุนใหม้โีครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้ปีระสทิธภิำพ 



 

 เป็นผูน้ ำและเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏบิตัิงำนที่ดี ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บคุคล 

4.2 ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อใหค้วำมส ำคญัแก่กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัฯ ให้
สอดคล้องกบักฎหมำยและแนวมำตรฐำนที่ด ี รวมทัง้ส่งสำรจำกผู้บรหิำรให้กบัพนักงำนและบุคคลที่
เกีย่วขอ้งใหต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ควบคมุดแูลกำรปฏบิตังิำน กำรบงัคบัใช ้และตดิตำมมำตรกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลทีเ่หมำะสม  
 สนบัสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละอ ำนวยควำมสะดวกแกเ่จำ้หน้ำที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 จดัหำทรพัยำกรให้เพียงพอแก่กำรปฏิบตัิงำน ทัง้งบประมำณ โครงสรำ้งพื้นฐำน พนักงำนสนับสนุน 

ตลอดจนกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 

 ร่วมประชุมกบัเจ้ำหน้ำที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะ และรบัทรำบถงึขอ้เสนอแนะของเจำ้หน้ำที่
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ประเมนิประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนและผลลพัธ์ทีไ่ด ้
นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรซึ่งเป็นผูบ้รหิำรสูงสุดขององค์กรต้องให้ควำม
สนบัสนุน ชว่ยเหลอื และแกปั้ญหำ ในกรณีทีไ่ดร้บักำรแจง้จำกเจ้ำหน้ำที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลเกีย่วกบั
กำรปฏบิตัหิน้ำที ่

4.3 เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 จัดท ำ ทบทวน และน ำเสนอนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้ควำมส ำคญัแก่กำรคุ้มครองขอ้มูล 
สว่นบคุคลของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและแนวมำตรฐำนที่ดใีห้กบัผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ 

 ใหค้ ำแนะน ำแกผู่ค้วบคุมขอ้มลูส่วนบคุคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทัง้ลูกจำ้งหรอืผูร้บัจ้ำง
ของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล รวมทัง้ลูกจำ้ง
หรอืผูร้บัจ้ำงของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ประสำนงำนและใหค้วำมรว่มมอืกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในกรณีที่มปัีญหำ
เกี่ยวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล รวมทัง้ลูกจำ้งหรอืผูร้บัจำ้งของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 รกัษำควำมลบัของขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่นล่วงรูห้รอืไดม้ำเนื่องจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 
 จัดให้มีข้อตกลงหรือสัญญำเกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงบริษัทฯ กับ  

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีที่บรษิทัฯ มกีำรมอบหมำยกำรประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลใหผู้้
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น  

 แจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล สถำนทีต่ดิต่อ และวธิกีำรตดิต่อ ใหเ้จำ้ของขอ้มูล
สว่นบคุคลและส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทรำบ 



 

 แจ้งเหตุกำรละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรอื 
เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทรำบโดยไมช่กัชำ้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

4.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล 

 ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และด ำเนินกำรตำมนโยบำย ระเบยีบปฏบิตัิ 
ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัฯ 

4.5 พนักงาน 

 ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และด ำเนินกำรตำมนโยบำย ระเบยีบปฏบิตัิ 
ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัฯ โดยเครง่ครดั 

 แจ้งหัวหน้ำหน่วยงำน และ/หรือเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันที เมื่อพบกำรร ัว่ไหลหรือ  
กำรละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. แนวปฏิบติัด้านการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

บรษิทัฯ จะจดัให้มมีำตรกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตัง้แต่
กระบวนกำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรเกบ็รวบรวม จดัเกบ็ ประมวลผล กำรลบท ำลำย กำรใชส้ทิธขิองเจำ้ของขอ้มลู
สว่นบคุคล และกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ดงัต่อไปนี้ 

5.1 การประเมินความเส่ียงและการด าเนินการก่อนการเกบ็รวมรวมข้อมลูส่วนบคุคล 
5.1.1 บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรประเมนิวตัถุประสงคแ์ละควำมจ ำเป็นในกจิกรรมทีจ่ะมกีำรเกบ็รวมรวมข้อมูล

สว่นบคุคล รวมถงึวเิครำะห์ควำมเสีย่งและมำตรกำรบรรเทำควำมเสีย่งและวธิลีดผลกระทบทีอ่ำจจะ
เกดิขึน้จำกกำรเกบ็รวมรวม กำรประมวลผล และกำรร ัว่ไหลของขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่ำว  

5.1.2 บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดตัง้ค่ำมำตรฐำนควำมเป็นส่วนตวัในกำรเกบ็รวมรวม และประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

5.1.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม รวมถงึมำตรกำรป้องกนัมำตรกำรป้องกนักำรร ัว่ไหลของขอ้มลูสว่นบุคคล และข ัน้ตอนกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ส ำหรบักำรแจ้งกำรร ัว่ไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.1.4 บรษิทัฯ จะจดัให้มกีำรฝึกอบรมพนักงำนและบุคคลที่เกีย่วขอ้งอย่ำงน้อยปีละหนึ่งคร ัง้ เพื่อให้เกดิ
ควำมตระหนักถงึควำมส ำคญัของกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและบทลงโทษทีจ่ะไดร้บัหำกมี
กำรฝ่ำฝืน  

5.1.5 บรษิทัฯ จะจดัให้มเีอกสำรสญัญำต่ำงๆ ที่จะใชบ้งัคบักบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงผูท้ี่
ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลไปจำกบรษิัทฯ เพื่อให้มผีลใชบ้งัคบัทำงกฎหมำย และมบีทปรบัพร้อมทัง้
วธิกีำรชดเชยชดใชใ้หก้บับรษิทัฯ หำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้สญัญำดงักล่ำว   

5.2 การเกบ็รวบรวม และประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
5.2.1 บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรเกบ็ รวมรวม และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้ในฐำนะผูค้วบคมุขอ้มูลส่วน

บคุคลและผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอย่ำงเป็นธรรม ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และโปรง่ใสกบัเจำ้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล  

5.2.2 บริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนกำรที่ชดัเจนและตรวจสอบได้ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้มีกำรแจ้ง
วตัถุประสงค์ รวมถึงฐำนตำมกฎหมำยที่ให้อ ำนำจและรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมที่ระบุไวใ้นกฎหมำย



 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรบักำรเก็บรวมรวม และประมวลผลตำมเอกสำรกำรแจ้งขอ้มูลส่วน
บคุคล )Privacy Notice)  

5.2.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีข ัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและตรวจสอบว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรเก็บ รวมรวม และ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรงจำกเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืไดม้กีำรด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยหำกมกีำรเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลมำจำกทำงอื่น หรอืจำกบุคคลที่เป็นผูเ้ยำว์ ผูไ้รห้รอื
เสมอืนไรค้วำมสำมำรถ   

5.2.4 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และฐำนตำม
กฎหมำยทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ละจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ท่ำทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ 

5.3 การจดัเกบ็ การประมวลผล และการลบท าลายข้อมูลส่วนบคุคล 
5.3.1 บริษัทฯ จะก ำหนดขอบเขตวตัถุประสงค์กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ ำเป็นภำยใต้

วตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยและเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  
5.3.2 บริษัทฯ จะเก็บร ักษำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลไว้ตรำบเท่ำที่จ ำเป็น เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลและเป็นไปตำมมำตรกำรกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บรษิทัฯ 

5.3.3 บรษิทัฯ จะรกัษำควำมลบั ควำมถูกตอ้ง และควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลอย่ำงเพยีงพอและ
เหมำะสม 

5.3.4 บรษิทัฯ จะไมน่ ำขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชป้ระมวลผลทีข่ดักบัวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไวต้ ัง้แต่กำรรวบรวม
และจัดเก็บ หำกบริษัทฯ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงค์ในกำรจัดเก็บรวบรวม บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลรบัทรำบ และ
ด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดและวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนดเท่ำนัน้  

5.3.5 บรษิทัฯ จดัใหม้มีำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัในกำรจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และใชบ้งัคบันโยบำยอย่ำงเขม้งวดในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วน
บุคคลให้ปลอดภยั รวมทัง้ก ำหนดให้พนักงำนและผูท้ี่เกีย่วขอ้งปฏบิตัิตำมมำตรฐำนและนโยบำย
ควำมเป็นสว่นบคุคลทีเ่หมำะสมในกำรจดัเกบ็ ใชแ้ละ/หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล  

5.3.6 บรษิทัฯ จะจดัท ำและรกัษำบนัทกึกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลส ำหรบับนัทกึและปรบัปรงุรำยกำร
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

5.3.7 บรษิทัฯ จะลบหรอืท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ม่มคีวำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ทีไ่ดแ้จง้ไว ้เมื่อครบ
ก ำหนดระยะเวลำ หรอืเมื่อไดร้บัแจ้งสทิธิจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัิให้
สอดคลอ้งกบักฎหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

5.4 การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
5.4.1 บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรให้ม ัน่ใจว่ำสทิธขิองเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย ไดแ้ก่ สทิธิในกำร

ขอถอนควำมยนิยอม สทิธใินกำรขอเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล สทิธใินกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลให้
ถูกตอ้ง สทิธใินกำรขอลบขอ้มลูสว่นบคุคล สทิธใินกำรขอใหม้กีำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล  สทิธิ
ในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินกำรสง่หรอืโอนย้ำยขอ้มลูส่วนบุคคล สทิธใิน
กำรยื่นขอ้รอ้งเรยีน จะไดร้บักำรตอบสนอบอย่ำงทนัท่วงทภีำยใตก้รอบของกฎหมำย 

5.4.2 บรษิทัฯ จะจดัให้มกีลไกในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง้จดัให้มกีลไกใน
กำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถู้กตอ้งเมือ่ไดร้บักำรรอ้งขอจำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 



 

5.4.3 บรษิทัฯ จะจดัให้มมีำตรกำร ช่องทำง วธิีกำร และข ัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำนภำยใน เพื่อตอบสนองต่อ
กำรใชส้ทิธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงบนัทึกและประเมนิผลกำรตอบสนองต่อกำรใชส้ทิธิ
ของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่ำว 

5.4.4 ในกรณีที่บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยอำศยัควำมยนิยอมของเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรจดักำรให้เจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวมสีทิธิที่จะถอน
ควำมยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯ ไดต้ลอดเวลำ โดยกำรถอนควำมยินยอมนี้จะไม่สง่ผลกระทบต่อ
กำรเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้ห้ไว ้รวมถึงหำกเจ้ำของขอ้มลู
ส่วนบุคคลถอนควำมยินยอมที่ไดใ้ห้ไว้กบับริษทัฯ หรอืปฏเิสธไม่ให้ขอ้มูลบำงอย่ำง อำจส่งผลให้
บรษิทัฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์บำงส่วนหรอืทัง้หมด ทัง้นี้ ตำมที่ระบุไว้ใน
ประกำศควำมเป็นสว่นตวั )Privacy Notice)   

5.5 การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลให้แก่บคุคลอ่ืน 
5.5.1 หำกมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ

บคุคลภำยนอก/นิติบุคคลอื่น เพื่อด ำเนินกำรแทนบรษิทัฯ ในฐำนะผูป้ระมวลผลขอ้มลูหรอืผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกำรรวบรวม ใช ้เปิดเผย และจดัเกบ็ขอ้มูลส่วน
บุคคลตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวั )Privacy Notice) บรษิทัฯ จะตรวจสอบเพื่อให้
ม ัน่ใจวำ่บุคคล/นิติบุคคลดงักล่ำวจะมมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลไมน่้อยไป
กวำ่หรอืเทยีบเท่ำกบัมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิทัฯ 

5.5.2 ในกรณีที่มกีำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ บรษิทัฯ จะมกีำรประเมนิว่ำประเทศ
ปลำยทำงมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและ/หรอืเป็นไปตำมเงื่อนไขอื่นที่
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก ำหนด และจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีีสุ่ดในกำรส่ง
หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยวธิกีำรทีป่ลอดภยัทีส่ดุเพื่อรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. การใช้คกุกี ้

คกุกี ้คอื แฟ้มขอ้มลูขนำดเล็กซึ่งถูกจดัเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกบัอนิเตอรเ์น็ต เชน่ สมำรท์
โฟน หรอืแท็บเล็ตของท่ำน เมื่อท่ำนเขำ้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะท ำหน้ำที่บนัทกึขอ้มลู
สว่นบคุคลของท่ำนเมือ่เขำ้สูเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ อเีมล์ รหสัผูใ้ชง้ำน ไอพแีอดเดรส )IP Address) 
ค ำคน้หำ และกำรตัง้คำ่ผูใ้ชง้ำนต่ำงๆ )เชน่ ภำษำ( เป็นตน้ 

 คกุกีจ้ะชว่ยใหบ้รษิทัฯ ทรำบวำ่ท่ำนใชง้ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อย่ำงไร เพื่อทีบ่รษิทัฯ จะสำมำรถพฒันำปรบัปรุง
ประสบกำรณ์กำรใชง้ำน หรอืกำรใหบ้รกิำรแกท่่ำนให้ดยีิง่ขึ้นและตรงกบัควำมต้องกำรของท่ำนได ้ โดยกำรบนัทึก
กำรตัง้ค่ำของคุกกี้จะช่วยจดจ ำกำรตัง้ค่ำกำรใชง้ำนของท่ำน ซึ่งจะท ำให้กำรเขำ้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของท่ำนในครัง้
ต่อไปเป็นไปอย่ำงสะดวก รวดเรว็ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของท่ำนมำกยิง่ขึ้น ขอ้มลูดงักล่ำวจะถูกจดัเกบ็
และจะไม่มกีำรเปิดเผย และจะไม่มใีครทรำบไดว้่ำเจ้ำของขอ้มูลไดเ้ลอืก เวน้แต่เจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ขำ้สู่
ระบบในฐำนะสมำชกิ โดยบรษิทัฯ ใชข้อ้มลูเพื่อกำรปรบัปรงุเวบ็ไซต์และท ำใหต้รงจุดประสงคท์ีส่ดุเท่ำนัน้  
ท่ำนสำมำรถจดักำรคุกกี ้ โดยกำรเปลีย่นแปลงกำรตัง้ค่ำคุกกี ้ โดยกำรยอมรบั ปฏเิสธ หรอืลบคกุกี ้ซึง่ถูกตัง้ค่ำไว้
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ท่ำนสำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวไดโ้ดยกำรเลือกกำรตัง้ค่ำคุกกี้หรอืตัง้ค่ำบรำวเซอร์ของ
ท่ำน เช่น ห้ำมกำรติดตัง้คุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่ำนโดยกำรปิดกำรใชง้ำนคกุกี้ดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม กำรตัง้ค่ำ
คุกกี้ดงักล่ำวอำจส่งผลต่อประสทิธิภำพกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจำกท่ำนอำจไม่สำมำรถใช้งำน



 

เวบ็ไซต์บำงส่วน หรอือำจไม่สำมำรถเก็บข้อมูลกำรตัง้ค่ำกำรใชง้ำนของท่ำนได ้ นอกจำกนี้ อำจส่งผลต่อกำร
แสดงผลหน้ำเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ซึง่อำจท ำใหไ้มอ่ำจแสดงผลไดอ้ย่ำงถูกตอ้งสมบรูณ์ 

7. การเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต์ภายนอก 

หำกส่วนหนึ่งส่วนใดในเวบ็ไซต์นี้มีกำรเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซต์อื่น เวบ็ไซต์อื่นอำจมคี ำแถลงเกีย่วกบักำรร ักษำ
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีแ่ตกต่ำงกนั ขอแนะน ำใหเ้จำ้ของขอ้มลูตรวจเชค็เวบ็ไซต์เหล่ำนัน้เกีย่วกบัค ำแถลงเกีย่วกบักำร
รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้ำของขอ้มูลไดเ้ขำ้ใจถึงนโยบำยในกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่น
บคุคลของเวบ็ไซต์นัน้ ๆ 

8. ช่องทางการติดต่อบริษทัฯ 

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมประสงค์จะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
)Privacy Notice)  หรือต้องกำรใช้สิทธิเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล สำมำรถติดต่อ
เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิทัฯ ไดท้ี่ 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
1200 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260 
อเีมล์: dpo@mkrestaurantgroup.com หรอื 
หมำยเลขโทรศพัท์: 02-836-1088 หรอื 02-066-1000  

9. โทษของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

หำกผู้ใดฝ่ำผืนไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมำตรกำรต่ำงๆ ที่ออกขึ้นภำยใต้
นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี้ ใหด้ ำเนินกำรพจิำรณำสอบสวนและลงโทษทำงวนิยัต่อไป 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่19 พฤษภำคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


