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คำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษั ท ซี พี เ อ็ น รี ท แมเนจเมนท์ จ ำกั ด ในฐานะผู้จัด การกองทรัส ต์ข องทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) รวมถึงกลุ่มเซ็นทรัล (“บริษัทฯ”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัวใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ท่านทราบ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี:้
•

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี เลขประจาตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบคุ คล จานวนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น

•

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ได้แก่ เชือ้ ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว
จากการบันทึกวีดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ หรือภาวะทุพพลภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมประชุม โดยบริษัท ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุ ในการ
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ ละเอียดอ่อนของ
ท่าน

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่ว มการประชุม หนังสือมอบ
ฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ ยวกับสุขภาพ (หากมี) สาเนาบัตรหรือสาเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านยื่น
ประกอบการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ
อาจปรากฎข้อมูล ที่ละเลียดอ่อ น (Sensitive Data) เช่น เชือ้ ชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ท่านสามารถปกปิ ดข้อมูล ที่
ละเอียดอ่อนก่อนนาส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการปกปิ ดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รบั โดยไม่ถือเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน
2. เหตุใดบริษัทฯ จึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
•

เพื่อเรียก จัดให้มี และดาเนินการประชุมผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ
ท่ า น การส่ ง เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และเพื่ อ ด าเนิ น การใดๆ เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามมติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

•

เพื่อใช้ในการจัดทาบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และเป็ นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของ
ท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจาเป็ นที่เกี่ยวข้องอันเป็ นประโยชน์อันชอบ
ธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

•

เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อบุคคลใน
กรณีฉุกเฉิน หรือมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี ้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ดา้ นการ
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สาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็ นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิในการประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
•

เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล
หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อานาจรัฐที่บังคับใช้กับ
บริษัทฯ และ

•

เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุม้ ครองลูกค้ารายอื่น ๆ ในสถานที่ของบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯ มีความจาเป็ นทางกฎหมายที่ตอ้ งเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการ
ปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการของ
บริษัทฯ แก่ท่านหรือปฏิบตั ิตามสัญญาที่บริษัทฯ มี หรือกาลังจะมีกบั ท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้า
ร่วมการประชุม และ/หรือการเข้าถึงสถานที่ของบริษัทฯ เป็ นต้น)
3. ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่า ที่จาเป็ น อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ น
ระยะเวลานานขึน้ หากบริษัทฯ จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับเกี่ยวข้อง
4. สิทธิของท่ำนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือ
ขอรับสาเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบาง
ประเภทของท่านที่บริษัทฯ มี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่บริษัทฯ มีและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
หากบริษัทฯ ได้ดาเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทฯ อาจ
ไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิรอ้ งขอให้บริษัทฯ เปิ ดเผยว่าบริษัทฯ ได้รบั
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมายที่บงั คับใช้
ทั้งนี ้ ท่านสามารถอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ท่ีเว็บไซต์ ของกองทรัสต์
https://www.cpnreit.com/th/management/reit-manager/privacy-policy
หรือสแกน QR Code นี ้
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