
หนงัสอืแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล

บริษัท นินจา โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด ( “นินจา แวน”) ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีหนาที่ตอง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) ในการประมวล

ผลขอมูลสวนบุคคลของบุคคลธรรมดา นินจา แวน จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนด รวมถึงการแจงขอมูลใหแกเจาของขอมูลตามหนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ และการขอความ

ยินยอมจากเจาของขอมูล (บางกรณี) ตามแบบหนังสือยินยอมท่ีแนบมาดวยนี้

1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

นินจา แวน อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออมจากแหลงขอมูล

ดังตอไปน้ี

● เจา้ของขอ้มลู ตวัแทนเจา้ของขอ้มลู หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั
เจา้ของขอ้มลู

● บคุคล หรอืบรษัิทที�ใชบ้รกิารจัดสง่พัสดขุองนนิจา แวน
● พันธมติรทางธรุกจิ และ/หรอื ตวัแทนของนนิจา แวน เชน่ รา้น
สะดวกซื�อ หรอืนนิจา แวน สโตร์

● บรกิารทางชอ่งทางตา่ง ๆ ของนนิจา แวน เชน่ สาขา รวมถงึ
บรกิารผา่นโทรศพัท ์(คอลลเ์ซน็เตอร)์ และอเีมล

● บรกิารทางดา้นดจิทิลัของนนิจา แวน (รวมถงึ เว็บไซต์ แอพพลิ
เคชั�น และสื�อสงัคมออนไลน)์ และ

● แหลง่ขอ้มลูอื�นใดที�เชื�อถอืได ้เชน่ หน่วยงานของรัฐ
2. ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคล

ขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถงึ ขอ้มลูใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวับคุคลซึ�ง
สามารถใชร้ะบตุวัตนของบคุคคลนั�นได ้ ทั �งนี� นนิจา แวน อาจจัดเกบ็ขอ้มลูสว่น
บคุคลหลากหลายประเภท โดยพจิารณาจากวตัถปุระสงคข์องการนําไปใช ้ รวม
ถงึ

● ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชื�อ เพศ วนัเกดิ และรายละเอยีดในบตัร
ประจําตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง หรอืใบอนุญาตขบัขี�

● ขอ้มลูการตดิตอ่ เชน่ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ที�อยูอ่เีมล
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และขอ้มลูสื�อสงัคมออนไลน์
● ขอ้มลูเกี�ยวกบัการชําระเงนิ เชน่ ขอ้มลูบญัชธีนาคาร และขอ้
มลูบตัรเครดติ

● ขอ้มลูเกี�ยวกบัครอบครวั เชน่ ชื�อ และขอ้มลูการตดิตอ่ของ
สมาชกิในครอบครัว

● ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส์ เชน่ เลขที�อยูไ่อพี ประเภทของบ
ราวเซอร์ การระบตุวัตนของอปุกรณ์ บนัทกึกจิกรรม ประวตักิาร
ใชง้านเว็บไซตต์า่ง ๆ ขอ้มลูเกี�ยวกบัคกุกี� และตําแหน่งของผูใ้ช ้
งาน และ

● ขอ้มลูอื�น ๆ ที�เก ี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารของนนิจา แวน
เชน่ บนัทกึเสยีงทางโทรศพัท์ รวมถงึ ขอ้ตชิม หรอื ขอ้รอ้งเรยีน
หรอืกจิกรรมอื�นใดซึ�งเจา้ของขอ้มลูตดิตอ่สื�อสารกบันนิจา แวน
ผา่นโทรศพัท์

3. ระยะเวลาในการจดัเก็บ

นนิจา แวน จะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูไวเ้ป็นระยะ
เวลา ตราบเทา่ที�วตัถปุระสงคข์องการเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วยงัคงมอียู่ หลงัจากนั�น
นนิจา แวน จะลบและทําลายขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว เวน้แตก่รณีจําเป็นตอ้ง
เกบ็รักษาขอ้มลูตอ่ไปตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด หรอืเพื�อเป็นการ
คุม้ครองผลประโยชนข์อง นนิจา แวน ในกรณีทั�วไป ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลู
สว่นบคุคลสงูสดุจะเทา่กบั 10 ปี เวน้แตจ่ะมกีฎหมายกําหนดใหเ้กบ็รักษาขอ้มลู
ไว ้เป็นระยะเวลานานกวา่ที�กําหนดไวด้งักลา่ว

4. วตัถปุระสงคข์องการใช ้และการเปิดเผย

นนิจา แวน อาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู (1) เพื�อ
ปฏบิตัหินา้ที�ของนนิจา แวน ตามสญัญา (“การปฏบิตัหินา้ที�ตามสญัญา”) (2)
เพื�อใหน้นิจา แวน สามารถปฏบิตัหินา้ที�ตามกฎหมาย (“การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
กฎหมาย”) และ (3) เพื�อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของนนิจา แวน
(“ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย”) และ (4) ตามที�เจา้ของขอ้มลูใหค้วาม
ยนิยอมไว ้ (“ความยนิยอม”) โดยนนิจา แวน จะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคล เพื�อวตัถปุระสงค ์ดงันี�

2



หมวดของการ
ประมวลผล

กจิกรรมการประมวลผล
ขอ้มลู

ฐานการประมวล
ผลขอ้มลู

การใหบ้รกิารขนสง่
พัสดขุองนนิจา แวน
เชน่ บรกิารจัดสง่พัสดุ
บรกิารเกบ็เงนิ
ปลายทาง

ใหบ้รกิารตามสญัญาบรกิาร
ระหวา่งนนิจา แวน และผูใ้ช ้
บรกิาร รวมถงึการใชข้อ้มลูสว่น
บคุคลของบคุคลภายนอกที�ได ้
รับจากผูใ้ชบ้รกิาร

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

การบรหิารจัดการและ
พัฒนาการใหบ้รกิาร
ขนสง่พัสดุ

การบรหิารจัดการและการ
ดําเนนิธรุกจิของนนิจา แวน ให ้
เป็นไปตามตามนโยบายและ
ขั �นตอนภายใน รวมถงึการ
พัฒนาประสทิธภิาพของบรกิาร
ขนสง่พัสดุ การตดิตามและ
วเิคราะหก์ารสง่พัสดุ การ
อํานวยความสะดวกในการ
ตดิตอ่ระหวา่งผูส้ง่และผูรั้บ
พัสดุ

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญาประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย

การตดิตามและ
วเิคราะหส์ถานะการจัด
สง่พัสดุ

แจง้เตอืนเกี�ยวกบัสถานะของ
คําสั�งซื�อ หรอืการสง่พัสดุ และ
อพัเดทเกี�ยวกบัความคบืของ
การจัดสง่พัสดุ

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา

การประมวลผลคําสั�ง
ซื�อ

เพื�อการประมวลผลคําสั�งที�
เจา้ของขอ้มลูสง่ผา่น
แพลตฟอรม์ การชาํระเงนิคา่
สนิคา้ที�เจา้ของขอ้มลูทําผา่น
แพลตฟอรม์ ไมว่า่จะเป็น
ผลติภณัฑท์ี�จําหน่ายโดยนนิ
จา แวน หรอืผูข้ายซึ�งเป็น

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
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บคุคลภายนอก จะประมวลผล
โดยตวัแทนของนนิจา แวน
โดยนนิจา แวน อาจสง่ขอ้มลู
สว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู
ไปยงับคุคลภายนอกเพื�อทํา
การสง่พัสดไุปยงัผูรั้บพัสดุ
(ตวัอยา่งเชน่ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่
หรอืผูจั้ดหาสนิคา้ของนนิจา
แวน)

การรับฟังขอ้เสนอแนะ
และการตอบขอ้สงสยั

เพื�อการตดิตอ่เจา้ของขอ้มลู
สําหรับขอ้เสนอแนะ ระหวา่ง
หรอืหลงัการจัดสง่ รวมถงึ การ
ตอบและจัดการกบัขอ้สงสยั
และคําขอของเจา้ของขอ้มลู
ซึ�งรวมถงึการจัดการกบัขอ้
รอ้งเรยีน ปัญหา หรอืขอ้พพิาท

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

การสํารวจและศกึษา
ความตอ้งการเพื�อการ
ใหบ้รกิารขนสง่พัสดุ
โดยนนิจา แวน

เพื�อการสํารวจและศกึษาความ
ตอ้งการของเจา้ของขอ้มลูเพื�อ
การใหบ้รกิารขนสง่พัสดุ เพื�อ
นํามาพัฒนาการใหบ้รกิารใน
ดา้นตา่ง ๆ รวมถงึการวดั
ประสทิธผิลของการโฆษณา
ของนนิจา แวน ผา่นชอ่งทาง
ตา่ง ๆ

ความยนิยอม

การจัดการบญัชผีูใ้ช ้ เพื�อจัดการบญัชผีูใ้ชข้อง
เจา้ของขอ้มลู (ถา้ม)ี เพื�อให ้
สามารถใชง้านบญัชผีูใ้ช ้ เพื�อ
การใหบ้รกิารโดยนนิจา แวน

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย
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เพื�อการยนืยนัตวัตน เพื�อตรวจ
สอบและดําเนนิธรุกรรม
ทางการเงนิ เพื�อตดิตามการ
ดาวนโ์หลดขอ้มลูจาก
แพลตฟอรม์ เพื�อปรับแตง่
เคา้โครงและ/หรอืเนื�อหาของ
แพลตฟอรม์(รวมถงึการปรับ
แตง่ใหเ้ขา้กบัผูใ้ช)้ เพื�อระบผุู ้
เขา้ใชบ้นแพลตฟอรม์ ดําเนนิ
การวจัิยเกี�ยวกบัขอ้มลูและ
พฤตกิรรมของผูใ้ชข้องนนิจา
แวน เพื�อใหข้อ้มลูที�นนิจา แวน
คดิวา่อาจเป็นประโยชนแ์ก่
เจา้ของขอ้มลู หรอืขอ้มลูซึ�ง
เจา้ของขอ้มลูไดร้อ้งขอ แก่
เจา้ของขอ้มลู (รวมถงึขอ้มลู
เกี�ยวกบันนิจา แวน หรอืบคุคล
ภายนอก และผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของผูข้ายอื�น)

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
กฎหมาย
ความยนิยอม

นนิจา แวน แดชบอรด์
ระบบของผูส้ง่พัสดขุอง
นนิจา แวน

เพื�อการดแูลจัดการบญัชผีูใ้ช ้
บรกิาร และเพื�ออํานวยความ
สะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

ชอ่งทาง “ตดิตอ่เรา”
ในหนา้เว็บไซตข์องนนิ
จา แวน

สําหรับตดิตอ่โดยตรงผา่นทาง
เว็บไซต์

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย
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เฟซบคุ
เฟซบคุแมสเสจ

สําหรับตดิตอ่โดยตรงผา่นทาง
เฟซบคุแมสเสจ

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

บรกิารเกบ็เงนิ
ปลายทาง

ในการใหบ้รกิารเกบ็เงนิ
ปลายทาง นนิจา แวน จําเป็น
ตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของ
เจา้ของขอ้มลู เชน่ ชื�อ ที�อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ เพื�อให ้
บรกิารขนสง่พัสดุ โดยขอ้มลู
ดงักลา่วอาจไดม้าจากบคุคล
ภายนอก หรอืบรษัิทในเครอื
ของนนิจา แวน

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

การตรวจสอบการ
ฉอ้โกง

เพื�อการดําเนนิการสบืสวน
ป้องกนั ตรวจจับ หลกีเลี�ยงการ
ฉอ้โกง การละเมดิความ
ปลอดภยั หรอืการกระทําที�ขดั
ตอ่กฎหมาย

ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

การตลาด และสง่เสรมิ
การขาย

เมื�อเจา้ของขอ้มลูลงทะเบยีน
บญัชผีูใ้ชก้บันนิจา แวน หรอื
ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลผา่น
แพลตฟอรม์ นนิจา แวน จะใช ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วเพื�อ
สง่ขอ้มลูทางการตลาด หรอื
กจิกรรมการขาย เกี�ยวกบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของนนิ
จา แวน หรอืผูข้ายซึ�งเป็น
บคุคลภายนอกเป็นครั �งคราว

ความยนิยอม
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โดยนนิจา แวน อาจใชข้อ้มลู
ตดิตอ่ของเจา้ของขอ้มลูเพื�อ
สง่จดหมายขา่วจากนนิจา แวน
และจากบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งของ
นนิจา แวน ทั �งนี� เจา้ของขอ้มลู
สามารถแจง้ความตอ้งการ
ยกเลกิการตดิตามขอ้มลู
ทางการตลาด ผา่นชอ่งทางสื�อ
การตลาดอเิล็กทรอนกิส์

การจัดทําสื�อโฆษณา เพื�อจัดทําสื�อโฆษณาสําหรับนิ
นจา แวน ผา่นทางชอ่งทางออ
นไลนข์องนนิจา แวน (เชน่ เว็บ
ไซตข์องนนิจา แวน หรอืสื�อ
สงัคมออนไลน)์ โดยใชภ้าพ
เคลื�อนไหวระหวา่งสมัภาษณ์
ระหวา่งเจา้ของขอ้มลู และนนิ
จา แวน และรปูถา่ยของ
เจา้ของขอ้มลู

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

กจิกรรมทางการตลาด
เชน่ เกมสช์งิรางวลั

เพื�อดําเนนิการจัดกจิกรรมการ
ประกวด หรอื เกมชงิรางวลัใน
Facebook Page

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
สญัญา
ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

การวจัิยเพื�อพัฒนา
ธรุกจิและคณุภาพการ
ใหบ้รกิารของนนิจา
แวน

เพื�อการปรับปรงุ การพัฒนา
และเพื�อคงไวซ้ ึ�งคณุภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ซึ�งรวม
ถงึการวจัิยทางการตลาดหรอื
การวจัิยเพื�อพัฒนา ผลติภณัฑ์
และบรกิารของนนิจา แวน เชน่

ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย
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นนิจา แวน อาจตดิตาม หรอื
บนัทกึเสยีงทางโทรศพัท์ หรอื
ปฏสิมัพันธท์ี�มตีอ่พนักงาน
หรอื เพื�อดําเนนิการวจัิยและ
วเิคราะหข์อ้มลูเพื�อใหน้นิจา
แวน เขา้ใจความตอ้งการ พื�นที�
ใหบ้รกิาร ขอ้มลูประชากร และ
เพื�อปรับปรงุการใหบ้รกิารของ
นนิจา แวน และพัฒนา
ประสบการณข์องลกูคา้ที�ใช ้
บรกิารตามชอ่งทางบรกิารตา่ง
ๆ ของนนิจา แวน

เพื�อการยนืยนัความถกู
ตอ้ง

เปรยีบเทยีบขอ้มลู และยนืยนั
ความถกูตอ้งกบับคุคล
ภายนอก เพื�อใหม้ั�นใจวา่ขอ้มลู
มคีวามถกูตอ้ง

ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

การเรยีกรอ้ง
คา่สนิไหมทดแทน

เพื�อการดําเนนิการเรยีกรอ้ง
คา่สนิไหมทดแทนและการ
ชาํระเงนิที�อาจเกดิขึ�นภายใต ้
นโยบายของนนิจา แวน

ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

การใชส้ทิธติามที�
กฎหมายกําหนด

เพื�อการใชส้ทิธติามที�กฎหมาย
กําหนด และเพื�อวตัถปุระสงค์
ทางกฎหมาย รวมถงึ แตไ่ม่
จํากดัเพยีง การขอคําแนะนํา
ทางกฎหมายและการระงับขอ้
พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ที�อาจ
เกดิขึ�น

ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย
การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
กฎหมาย

การบญัชแีละการ เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นการบญัชี ประโยชนโ์ดยชอบ
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บรหิารความเสี�ยง การบรหิารความเสี�ยง การ
ปฏบิตัติาม และการลงบนัทกึ

ดว้ยกฎหมาย
การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
กฎหมาย

การปฏบิตัติาม
กฎหมาย

นนิจา แวน อาจเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลเพื�อการปฏบิตัติาม
กฎ กฎหมาย ขอ้บงัคบั
ประมวลหลกัปฏบิตั ิ หรอืแนว
ปฏบิตัทิี�ออกโดยหน่วยงาน
กํากบัหรอืหน่วยงานทาง
กฎหมายใด ๆ ซึ�งนนิจา แวน
ตอ้งปฎบิตัติาม

การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
กฎหมาย

ในกรณีที�นนิจา แวน แตง่ตั �งผูใ้หบ้รกิารภายนอกในการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู นนิจา แวน จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงั
กลา่วเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการปฏบิตัหินา้ที�ของนนิจา แวน ตามสญัญา เพื�อการ
ปฏบิตัหินา้ที�ตามกฎหมาย เพื�อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของนนิจา แวน
หรอืตามที�เจา้ของขอ้มลูใหค้วามยนิยอมไว ้ (ในกรณีที�จําเป็น) นนิจา แวน จะไม่
เปิดเผย ยนิยอมใหเ้ปิดเผย หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลปรากฏในลกัษณะที�ไม่
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์า้งตน้ เวน้แต่ นนิจา แวน จะไดรั้บความยนิยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูกอ่นหรอืเป็นกรณีที�กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนดให ้
สามารถดําเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู

หากเจา้ของขอ้มลูไมส่ามารถใหข้อ้มลูสว่นบคุคลที�นนิจา แวน จําเป็นตอ่
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อการปฏบิตัหินา้ที�ตามสญัญา หรอืเพื�อการ
ปฏบิตัหินา้ที�ตามกฎหมาย นนิจา แวน จะไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที�ตามสญัญาที�มี
ตอ่เจา้ของขอ้มลู หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที�ตามกฎหมายได ้

นนิจา แวน จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล โดยปฏบิตัติามกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครัด และในกรณีที�นนิจา แวน ไดรั้บความยนิยอมจาก
เจา้ของขอ้มลู เจา้ของขอ้มลูสามารถเพกิถอนความยนิยอมไดต้ลอดเวลา
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5. การเปิดเผย

นนิจา แวน จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู โดยไมม่ี
ฐานการประมวลผลขอ้มลูโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว
อาจถกูเปิดเผย หรอืโอนไปยงัองคก์ร หน่วยงานของรัฐ หรอืบคุคลภายนอก รวม
ถงึ

● บรษัิทในกลุม่ในเครอืภายในกลุม่บรษัิทของนนิจา แวน
● พันธมติรทางธรุกจิของนนิจา แวน ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร
ของนนิจา แวน

● บคุคล หรอืบรษัิทซึ�งเจา้ของขอ้มลูดําเนนิการจา่ยเงนิ หรอืรับ
เงนิ

● ผูใ้หบ้รกิารภายนอก เชน่ ผูส้ง่พัสด ุหรอื ผูใ้หบ้รกิารคลาวด์
● ที�ปรกึษา เชน่ ที�ปรกึษาทางการเงนิ หรอืที�ปรกึษาทางกฎหมาย
● หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกํากบัดแูล
● บรษัิทประกนัภยั
● ผูค้วบคมุขอ้มลูอื�นที�เจา้ของขอ้มลูใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูไปให ้
และ

● บคุคลหรอืบรษัิทอื�นใด ที�เกี�ยวขอ้งกบั การปรับปรงุโครงสรา้ง
บรษัิท การควบรวม การขาย หรอืการเขา้ซื�อบรษัิทที�เกดิขึ�น
หรอือาจเกดิขึ�นในอนาคต รวมถงึ การโอนสทิธแิละหนา้ที�ของนิ
นจา แวน ตามสญัญากบัเจา้ของขอ้มลูที�เกดิขึ�น หรอือาจเกดิ
ขึ�นในอนาคต

ในกรณีที�นนิจา แวน จําเป็นตอ้งสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูให ้
แกบ่คุคลภายนอก นนิจา แวน จะดําเนนิการตามขั �นตอนที�เหมาะสม เพื�อให ้
มั�นใจวา่ บคุคลภายนอกจะดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ไมใ่หเ้กดิการสญูหาย
การเขา้ถงึขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต การใช ้การดดัแปลง การเปิดเผย หรอืการ
ประมวลผลที�ไมเ่หมาะสม

6. สทิธขิองเจา้ของขอ้มลู

การใชส้ทิธใินเรื�องใด ๆ ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 6 นี� ใหเ้จา้ของขอ้มลูดําเนนิ

10



การตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 7 ของหนังสือแจงการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลฉบบันี� อนึ�ง สทิธติามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 6 นี� อาจมกีารปรับปรงุแกไ้ข
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กฎหมายกําหนดซึ�งอาจมกีารแกไ้ขโดยรัฐเป็นครั �ง
คราว  โดยนนิจา แวน จะแจง้การเปลี�ยนแปลงใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบตอ่ไป

6.1 สทิธใินการไดร้บัแจง้ขอ้มลู: ในกรณีที�นนิจา แวน ประสงคท์ี�จะ
เกบ็ รวบรวม ใช ้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู
โดยวธิกีารใดซึ�งไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ หรอืที�นอกเหนอืจาก
ความยนิยอมใด ๆ ที�เจา้ของขอ้มลูไดใ้หไ้ว ้ นนิจา แวน จะแจง้ และ/
หรอืขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูกอ่นการดําเนนิการที�อยูน่อก
ขอบเขตวตัถปุระสงคด์งักลา่ว

6.2 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล: เจา้ของขอ้มลูมสีทิธทิี�จะ
ขอรับสําเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของตน และมสีทิธทิี�จะรอ้งขอให ้
เปิดเผยถงึแหลง่ที�มาของขอ้มลูสว่นบคุคลของตน

6.3 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง: ในกรณีที�ขอ้มลู
สว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูมกีารเปลี�ยนแปลง เจา้ของขอ้มลูอาจ
ดําเนนิการยื�นคําขอแกไ้ขขอ้มลูดงักลา่วตามวธิกีารที�กําหนดไวใ้นขอ้
7 ได ้ เพื�อทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูนั�นถกูตอ้ง เป็น
ปัจจบุนั สมบรูณ ์และไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ

6.4 สทิธใินการโอนถา่ยขอ้มลู: ในกรณีที�ระบบของนนิจา แวน รอง
รับ เจา้ของขอ้มลูมสีทิธทิี�จะรับขอ้มลูสว่นบคุคลของตน ในรปูแบบที�
สามารถอา่นหรอืใชง้านโดยทั�วไปได ้ โดยเครื�องมอือปุกรณอ์ตัโนมตัิ
หรอืขอใหโ้อนโดยอตัโนมตัไิด ้

6.5 สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบคุคล: เจา้ของขอ้มลูมสีทิธขิอใหล้บ
หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของตนเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวั
บคุคลที�เป็นเจา้ของขอ้มลูได ้ ในกรณีหนึ�งกรณีใดดงัตอ่ไปนี� (ก)
ขอ้มลูสว่นบคุคลของตนหมดความจําเป็นอกีตอ่ไปในการเกบ็
รวบรวม ใช ้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท์ี�กําหนด
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ไว ้ (ข) เมื�อเจา้ของขอ้มลูถอนความยนิยอมของตนในการเกบ็
รวบรวม ใช ้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของตน โดยนนิจา แวน ไม่
มอํีานาจตามกฎหมายที�จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนั�นตามวตัถุ
ประสงคท์ี�กําหนดไวอ้กีตอ่ไป (ค) เมื�อเจา้ของขอ้มลูคดัคา้นการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของตนที�ดําเนนิการโดยนนิจา แวน หรอื
(ง) เมื�อขอ้มลูสว่นบคุคลของตนไดถ้กูประมวลผลโดยไมช่อบดว้ย
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

6.6 สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล: เจา้ของขอ้มลูมี
สทิธขิอใหน้นิจา แวน ระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลไดด้งันี�

(1) เมื�อนนิจา แวน อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบตามที�เจา้ของ
ขอ้มลูรอ้งขอใหดํ้าเนนิการแกไ้ข ปรับปรงุเพื�อทําใหข้อ้มลู
สว่นบคุคลนั�นถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไมก่อ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิ

(2) เมื�อเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลของตนที�ตอ้งลบตามขอ้ 6.5 แต่
เจา้ของขอ้มลูขอใหร้ะงับการใชข้อ้มลูแทน

(3) เมื�อขอ้มลูสว่นบคุคลของตนหมดความจําเป็นในการเกบ็
รักษาไว ้ แตเ่จา้ของขอ้มลูขอใหน้นิจา แวน เกบ็รักษาขอ้มลู
สว่นบคุคลของตนไวก้อ่นเพื�อการกอ่ตั �งสทิธเิรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย การปฏบิตัติามกฎหมาย การใชส้ทิธติามกฎหมาย
หรอืการยกขอ้ตอ่สูต้ามกฎหมาย

(4) เมื�อนนิจา แวน อยูใ่นระหวา่งการพสิจูนส์ทิธโิดยชอบดว้ย
กฎหมายในการเกบ็รวมรวมขอ้มลูสว่นบคุคล หรอือยูร่ะหวา่ง
ตรวจสอบการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อวตัถปุระสงค์
ตามที�กฎหมายกําหนด

6.7 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะคัดคานการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนได ในกรณีหนึ�งกรณีใดดงัตอ่ไปนี�
(1) เป็นกรณีที�นนิจา แวนเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของ
ขอ้มลูเพื�อ (ก) การปฏบิตัหินา้ที�ในการดําเนนิภารกจิเพื�อ
ประโยชนส์าธารณะของนนิจา แวน หรอื (ข) การปฏบิตัหินา้ที�
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ของนนิจา แวน ตามคําสั�งของรัฐ หรอื (ค) ประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของนนิจา แวน หรอืของนติบิคุคลอื�น

(2) เป็นกรณีที�นนิจา แวน ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
เจา้ของขอ้มลู เพื�อวตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบัการตลาดแบบตรง
และ

(3) เป็นกรณีที�นนิจา แวน ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
เจา้ของขอ้มลู เพื�อวตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบัการศกึษาวจัิยในดา้น
ตา่ง ๆ ที�กฎหมายกําหนด ซึ�งรวมถงึเพื�อวตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบั
สถติิ

6.8 สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม: เจา้ของขอ้มลูมสีทิธทิี�จะ
เพกิถอนความยนิยอมของตนเมื�อใดกไ็ด ้ โดยการถอนความยนิยอม
ดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ที�ได ้
ดําเนนิการไปแลว้กอ่นหนา้นี� ทั �งนี� หากการถอนความยนิยอมจะสง่
ผลกระทบตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วในเรื�องใด นนิจา แวน จะแจง้
ถงึผลกระทบจากการถอนความยนิยอมดงักลา่วกบัเจา้ของขอ้มลูใน
ขณะที�ดําเนนิการถอนความยนิยอม

อนึ�ง นนิจา แวน อาจปฏเิสธคําขอใชส้ทิธเิพกิถอนความยนิยอม
หากการประมวลผลขอ้มลู เป็นไปเพื�อวตัถปุระสงคห์รอืเป็นกรณีที�ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายหรอืคําสั�งศาล หรอืเป็นกรณีที�การถอนความยนิยอมอาจสง่ผลกระ
ทบเชงิลบและกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สทิธหิรอืเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลู
หรอืบคุคลอื�น หรอืเป็นการประมวลผลขอ้มลูเพื�อการศกึษาวจัิยทางสถติทิี�มี
มาตรการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลที�เหมาะสม หรอืเพื�อการกอ่ตั �งสทิธเิรยีกรอ้ง
การปฏบิตัติามกฎหมาย การใชส้ทิธติามกฎหมาย หรอืการยกขอ้ตอ่สูต้าม
กฎหมาย

7. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลู

❶ ● เจา้ของขอ้มลูที�ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ ใหย้ื�นแบบคํารอ้งขอใช ้

สทิธทิาง th-privacy@ninjavan.co
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● เจา้ของขอ้มลูสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คํารอ้งขอใช ้
สทิธิ หนังสอืมอบอํานาจ และเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ไดท้ี�
เว็บไซตข์องนนิจา แวน
https://www.ninjavan.co/th-th/privacy-policy หรอืขอเอกสารดงั
กลา่วจาก th-privacy@ninjavan.co

● เจา้ของขอ้มลูจะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลงนามในแบบ
คํารอ้งขอใชส้ทิธิ และนําสง่แบบคํารอ้งขอใชส้ทิธดิงักลา่ว
พรอ้ม แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสําเนา
หนังสอืเดนิทางที�รับรองสําเนาถกูตอ้ง

● ในกรณีที�เจา้ของขอ้มลูมอบหมายใหบ้คุคลอื�นเป็นผูย้ื�น
คํารอ้งในนามของตน ตอ้งแนบหนังสอืมอบอํานาจตามแบบ
ฟอรม์ของนนิจา แวน ดว้ย

❷ ● คํารอ้งขอใชส้ทิธจิะถกูนําสง่มาที�เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลของนนิจา แวน เพื�อการตรวจสอบตวัตน

● ในการตรวจสอบตวัตน หากไมส่ามารถพสิจูนต์วัตนของ
เจา้ของขอ้มลู และ/หรอืบคุคลที�ไดรั้บมอบอํานาจตาม
หนังสอืมอบอํานาจได ้ นนิจา แวน อาจขอใหม้กีารยื�น
เอกสารเพิ�มเตมิ หรอือาจตดิตอ่เพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิได ้

❸ ● เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล จะตอ้งพจิารณา
คํารอ้งขอวา่จะสามารถดําเนนิการไดห้รอืไม่ โดยพจิารณา
จากปัจจัยหลายอยา่ง เชน่ พจิารณาเหตผุลโดยชอบดว้ย
กฎหมาย หรอืผลกระทบในทางลบที�อาจเกดิขึ�นกบับคุคล
ภายนอก เป็นตน้ หรอืมเีหตปุฏเิสธตามที�กฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนดไวห้รอืไม่

❹ ● ในกรณีที�คํารอ้งขอไดรั้บการอนุมตัิ เจา้หนา้ที�คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล จะดําเนนิการตามคํารอ้งขอใชส้ทิธิ และ
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แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบโดยเร็ว ตามชอ่งทางการตดิตอ่
ที�ไดร้ะบไุวใ้นคํารอ้งขอใชส้ทิธิ

❺ ● ในกรณีที�คํารอ้งขอใชส้ทิธไิมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑท์ี�จะดําเนนิ
การใหไ้ด ้ เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล จะแจง้ให ้
เจา้ของขอ้มลูทราบโดยเร็ว ตามชอ่งทางการตดิตอ่ที�ได ้
ระบไุวใ้นคํารอ้งขอใชส้ทิธิ พรอ้มระบเุหตผุลของการ
ปฏเิสธ ทั �งนี� เจา้ของขอ้มลูมสีทิธทิี�จะรอ้งทกุขต์อ่หน่วย
งานกํากบัดแูลตามที�กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
กําหนด ซึ�งนนิจา แวน จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบใน
หนังสอืแจง้ผลการปฏเิสธ

หมายเหต:ุ

1. การดําเนนิการตามขั �นตอนขา้งตน้ จะใชเ้วลาไมเ่กนิกวา่ 30 วนันับ
จากวนัที�ไดรั้บคํารอ้งขอและเอกสารประกอบคํารอ้งขอครบถว้น

2. การดําเนนิการตามคํารอ้งขอขา้งตน้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย อยา่งไรกด็ี หาก
การดําเนนิการตามคํารอ้งขอสว่นใดมคีา่ใชจ้า่ย นนิจา แวน จะแจง้
เจา้ของขอ้มลูกอ่นดําเนนิการใด ๆ

3. ในกรณีที�นนิจา แวน ปฏเิสธไมดํ่าเนนิการตามคํารอ้งขอใชส้ทิธิ
เจา้ของขอ้มลูสามารถรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล ไดท้ี�

สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
กระทรวงดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและสงัคม
หมายเลขโทรศพัท:์ 02-142-1033
อเีมล: pdpc@mdes.go.th

8. ขอ้มลูสาํหรบัตดิตอ่

ในกรณีที�เจา้ของขอ้มลูมคํีาถามเกี�ยวกบัการใชส้ทิธขิองตน หรอืความ
ยนิยอมที�ตนไดใ้หไ้ว ้เจา้ของขอ้มลูสามารถตดิตอ่นนิจา แวน ไดท้ี�
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เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิท นนิจา โลจสิตกิส ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั
สถานที�ตดิตอ่: 101 ชั �น 5 หอ้งเลขที� 5-A2 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร
หมายเลขโทรศพัท:์ +66 2026 1499
อเีมล: th-privacy@ninjavan.co
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