
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเชลล์                                                              

นี�คือนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลสาํหรับแอพพลเิคชั�น Mobile Motorist   นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี �ให้รายละเอียดโดยสงัเขปเกี�ยวกบัการประมวลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ 

โดยเป็นผลมาจากการที�คณุเป็น (i) ลกูค้ารายหนึ�งของเรา, (ii) สมาชิกของโครงการบตัรสะสมคะแนน อาทิเช่น บตัร Shell ClubSmart, 

(iii)  ผู้ เยี�ยมชมเว็บไซต์ www.shell.co.th และ/หรือ (iv) ผู้ใช้แอพพลเิคชั�น Mobile Motorist ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จาํกดั หรือบริษัทในเครือ (“เชลล์”). 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลนี �อาจมีการเปลี�ยนแปลงในอนาคต ขอแนะนําให้คณุตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลอย่างสมํ�าเสมอสาํหรับการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ �น 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลนี �ได้รับการปรับปรุงครั �งลา่สดุเมื�อ 12/01/2015. 

หมายเหตุพเิศษ – การจาํกัดอายุผู้ใช้งาน 

แอพนี �จดัทําขึ �นเพื�อให้ผู้ขบัขี�ยานพาหนะใช้งานโดยเฉพาะ ผู้ ที�ไม่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายให้ขบัขี�ยานพาหนะไม่ควรใช้งานแอพนี � หากคณุไมไ่ด้รับอนญุาตตามกรณีที�ได้กลา่วมา 
โปรดอย่าใช้แอพนี � และ/หรือสง่ข้อมลูสว่นบุคคลของคณุให้แก่เรา (เช่น ชื�อ อาย ุที�อยู่ และที�อยู่อีเมล) 

1.  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี $มีผลบังคับใช้เมื&อใด 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลนี �ใช้กบัการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ จากการที�คณุเป็น (i) ลกูค้ารายหนึ�งของเรา, (ii) สมาชิกของโครงการสะสมคะแนน อาทิเช่น บตัร Shell 

ClubSmart, (iii) ผู้ เยี�ยมชมเว็บไซต์ www.shell.co.th (เว็บไซต์) และ/หรือ (iv) ผู้ใช้แอพ Mobile Motorist (“แอพ”). 

ในแอพดงักลา่ว คณุอาจพบลงิค์จํานวนหนึ�งที�เชื�อมโยงไปยงัเว็บไซต์หรือแอพพลเิคชั�นอื�นๆ แม้ว่าเว็บไซต์หรือแอพพลเิคชั�นเหลา่นี �ได้รับการคดัสรรอย่างระมดัระวงั 
การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลเิคชั�นเหลา่นี �ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของเรา ดงันั �น 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลนี �จึงไม่ครอบคลมุถงึการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลเิคชั�นดงักลา่ว 

2.  ใครเป็นผู้ควบคุมการประมวลข้อมูลของคุณ 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากดั สาํนกังานตั �งอยู่เลขที� 10 ถนนสนุทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ควบคมุการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคุณ 

3.  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลดงัต่อไปนี �จะอธิบายว่า เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลอะไรบ้าง และเพื�อวตัถปุระสงค์ใด 

3.1  การให้การสนบัสนนุด้านลกูค้าสมัพนัธ์ 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 

หากคณุติดต่อศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ของเราเพื�อสอบถาม หรือมีข้อร้องเรียน เราอาจสอบถามข้อมลูบางอย่าง เพื�อระบตุวัคณุและเพื�อช่วยในการตอบข้อซกัถามของคณุ 

เราใช้ข้อมลูสว่นบคุคลที�ได้รับแจ้งเพียงเพื�อวตัถปุระสงค์นี � และเพื�อปรับปรุงบริการลกูค้าสมัพนัธ์ของเราเท่านั �น 

• เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลใดบ้างเพื�อวตัถปุระสงค์นี � 

เพื�อที�จะสามารถตอบสนองต่อข้อซกัถามหรือข้อร้องเรียนของคณุได้อย่างเหมาะสม เราจงึบนัทกึรายละเอียดของคําถามหรือข้อร้องเรียนของคณุไว้ในฐานข้อมลูลกูค้าของเรา 
และเราอาจสอบถามรายละเอียดที�ติดต่อของคณุ เพื�อแจ้งให้คณุทราบเกี�ยวกบัข้อซกัถามหรือข้อร้องเรียนของคณุ หากคณุมีคําถามหรือข้อร้องเรียนเกี�ยวกบัการเข้าร่วมโครงการบตัรสะสมคะแนน 

อาทิเช่น บตัร Shell ClubSmart ของเรา (เช่น ยอดสะสมคะแนนของคณุ การจดัสง่ของกํานลั) เราอาจสอบถามรายละเอียดสว่นบคุคลเพิ�มเติมเพื�อยืนยนัตวัตนของคุณ 

3.2  การเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายหรือโปรโมชั�น 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 



จากการที�เชลล์จดัโปรโมชั�นสาํหรับลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ ในบางกรณีเราอาจขอให้คณุสง่มอบข้อมลูสว่นบคุคลของคณุให้แก่เราผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบยีน โฆษณา หรือเว็บไซต์ 
เพื�อเข้าร่วมโปรโมชั�น 

• เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลใดบ้างเพื�อวตัถปุระสงค์นี � 

หากคณุเลอืกที�จะเข้าร่วมโปรโมชั�นดงักลา่ว เราอาจประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลที�ได้รับจากคณุ (รวมถงึชื�อของคณุ อาย ุที�อยู ่และที�อยู่อีเมล) 
เพื�อลงทะเบยีนหรือยืนยนัการเข้าร่วมโปรโมชั�นของคณุว่าคณุมีคณุสมบติัครบตามเงื�อนไขหรือไม ่และเพื�อสง่มอบของรางวลัหรือสทิธิประโยชน์ให้แก่คณุ นอกจากนี � 
เราอาจประมวลผลข้อมลูของคณุในการร่วมโปรโมชั�น เช่น คะแนน การสง่รายละเอียดเพื�อร่วมรายการ หรือของรางวลั/สทิธิประโยชน์ที�ได้รับ ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัโปรโมชั�น 

3.3  การพฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 

เชลล์ดําเนินการวิจยัตลาดอย่างสมํ�าเสมอร่วมกบัลกูค้าโดยใช้แบบสาํรวจความคิดเห็น  เราใช้คําตอบจากแบบสาํรวจดงักลา่วเพื�อการประเมินคณุภาพ 

และปรับปรุงประสบการณ์ของคณุในฐานะลกูค้า ของเรา 

• เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลใดบ้างเพื�อวตัถปุระสงค์นี � 

หากคณุเลอืกที�จะเข้าร่วมการสาํรวจความคิดเห็นของเรา เราอาจประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลตามที�ได้รับจากคณุ (รวมถงึชื�อของคณุ อาย ุที�อยู่ และที�อยู่อีเมล) 

3.4    การให้สทิธิประโยชน์ทั�วไป 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 

ในฐานะลกูค้าของเชลล์หรือสมาชิกโครงการบตัรสะสมคะแนนของเรา เช่น บตัร Shell ClubSmart เราอาจเสนอสทิธิประโยชน์ทั�วไปจากเชลล์ให้กบัคณุ (“ข้อเสนอทั&วไป”). 

เราสื�อสารกบัลกูค้าเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์ของเชลล์ รวมถงึกิจกรรมและโปรโมชั�นที�คณุอาจสนใจผ่านทางข้อเสนอทั�วไป ข้อเสนอทั�วไปดงักลา่วอาจมีลกัษณะดงันี � 
แต่ไม่ได้จํากดัว่าจะมีได้เฉพาะที�ระบไุว้ข้างลา่งนี �เท่านั �น: 

• จดหมายข่าวอิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมด้วยข้อเสนอและข้อมลูทั�วไป 

• คะแนนโบนสัจากโครงการบตัรสะสมคะแนน อาทิเช่น บตัร Shell ClubSmart  สาํหรับการใช้จ่ายในรายการที�กําหนด 

• บตัรกํานลัสาํหรับเติมนํ �ามนัเชลล์หรือซื �อสนิค้า 

• คปูองสว่นลดสาํหรับสนิค้าในร้านค้าภายในสถานีบริการนํ �ามนัเชื �อเพลงิเชลล์ 

คณุอาจได้รับข้อเสนอทั�วไป ทางไปรษณีย์, อีเมล, SMS, เว็บไซต์โครงการบตัรสะสมคะแนน เช่น บตัร Shell ClubSmart, แอพ (ผ่านข้อความแจ้งเตือน), โซเชียลมีเดีย, คปูอง 
หรือช่องทางดิจิตอลอื�นใดที�คณุใช้ หากคณุเป็นลกูค้าบตัรสะสมคะแนน อาทิเช่น บตัร Shell 

ClubSmart  คณุอาจปรับเปลี�ยนการตั �งค่าบญัชีและรายละเลยีดสถานที�ติดต่อของคณุได้ทกุเมื�อ ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบตัรนั �นๆ 

• เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลใดบ้างเพื�อวตัถปุระสงค์นี � 

สาํหรับการสง่ข้อเสนอทั�วไป เราอาจประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลตามที�ได้รับแจ้งจากคณุ (รวมถงึชื�อของคณุ อาย ุที�อยู่ และที�อยู่อีเมล)  

•  การเลอืกที�จะไม่รับข้อเสนอทั�วไป 

คณุสามารถเลอืกที�จะหยดุรับข้อเสนอทั�วไป และปฎิเสธที�จะร่วมรายการได้ทกุเมื�อ ในกรณีนี �เราจะลบหรือตั �งค่าข้อมลูสว่นบคุคลต่างๆ 
ของคณุที�ใช้สาํหรับการจดัทําข้อเสนอทั�วไปให้เป็นข้อมลูที�ไม่สามารถระบตุวัผู้ให้ข้อมลูได้ 



3.5    สทิธิประโยชน์พิเศษเฉพาะบคุคล 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 

ในฐานะลกูค้าของเชลล์หรือสมาชิกโครงการบตัรสะสมคะแนนของเรา เช่น บตัร Shell ClubSmart 

คณุอาจได้รับสทิธิประโยชน์ซึ�งมีการปรับแต่งให้สอดรับกบัสิ�งที�คณุให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยอ้างอิงจากประวติัการใช้จ่ายของคณุ การเข้าร่วมโปรโมชั�น การสาํรวจความคิดเห็น 
โครงการบตัรสะสมคะแนน เช่น บคัร Shell ClubSmart การใช้เว็บไซต์,  แอพ และช่องทางดิจิตอลอื�นๆ (“ข้อเสนอเฉพาะบุคคล”). 

เราสื�อสารกบัลกูค้าเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์ของเชลล์ รวมถงึกิจกรรมและโปรโมชั�นที�คณุอาจสนใจผ่านทางข้อเสนอเฉพาะบคุคล ข้อเสนอเฉพาะบคุคลดังกลา่วอาจมีลกัษณะดงันี � 
แต่ไม่ได้จํากดัว่าจะมีได้เฉพาะที�ระบไุว้ข้างลา่งนี �เท่านั �น: 

• คะแนนโบนสัจากโครงการบตัรสะสมคะแนน เช่น บตัร Shell ClubSmart สาํหรับการใช้จ่ายในรายการที�กําหนด 

• บตัรกํานลัสาํหรับเติมนํ �ามนัเชลล์หรือซื �อสนิค้า 

• คปูองสว่นลดสาํหรับสนิค้าในร้านค้าภายในสถานีบริการนํ �ามนัเชื �อเพลงิเชลล์ 

คณุอาจได้รับข้อเสนอเฉพาะบคุคล ทางไปรษณีย์, อีเมล, SMS, เว็บไซต์โครงการบตัรสะสมคะแนน เช่น บตัร Shell ClubSmart, แอพ (ผ่านข้อความแจ้งเตือน), โซเชียลมีเดีย, 
คปูอง หรือชอ่งทางดิจิตอลอื�นใดที�คณุใช้ หากคณุเป็นลกูค้าบตัรสะสมคะแนน อาทิเช่น บตัร Shell 

ClubSmart  คณุอาจปรับเปลี�ยนการตั �งค่าบญัชีและรายละเลยีดสถานที�ติดต่อของคณุได้ทกุเมื�อ ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบตัรนั �นๆ 

• เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลใดบ้างเพื�อวตัถปุระสงค์นี � 

เพื�อให้เราสามารถออกแบบข้อเสนอเฉพาะบคุคลสําหรับคณุได้อย่างเหมาะสม เชลล์จําเป็นต้องทําความเข้าใจในเรื�องที�คณุสนใจ ซึ�งการที�จะทําความเข้าใจดงักลา่วได้ 
เชลล์จะวิเคราะห์ข้อมลูดงัต่อไปนี �: 

• ประวติัการใช้จ่ายของคณุ 

หมายรวมถงึ ข้อมลูเกี�ยวกบั (i) ผลติภณัฑ์ที�คณุซื �อ, (ii) ยอดซื �อของคณุในแต่ละธุรกรรม, (iii) เวลาและสถานที�ที�คณุใช้จ่าย และ (iv) วิธีการชําระเงินของคุณ 

• การแลกคะแนนสะสมของคณุ; 

หมายรวมถงึ ข้อมลูเกี�ยวกบั (i) ชนิดและรายละเอียดของรางวลัที�คณุเลอืก, (ii) จํานวนของรางวลัที�คณุเลอืก, (iii) จํานวนคะแนนสะสมที�คณุใช้แลก, (iv) 

ความถี�และเวลาในการแลกคะแนนสะสม และ (v) วิธีการสง่มอบรางวลัของคณุ (ถ้ามี) 

• วิธีการและสถานที�ที�คณุแลกของรางวลั (รวมถงึคปูอง) 

• การใช้เว็บไซต์, แอพ และอีเมลที�คณุได้รับจากเรา 

หมายรวมถงึ ข้อมลูเกี�ยวกบั (i) ลงิค์ที�คณุคลกิบนเว็บไซต์, (ii) จํานวนครั �งที�คณุลอ็กอินเข้าใช้บญัชีบตัรสะสมคะแนนออนไลน์ เช่น บตัร Shell ClubSmart, (iii) 

ตําแหน่งที�ตั �งตามที�อยู ่IP ของคณุ, (iv) วิธีที�คุณตอบกลบัหรือติดต่อสื�อสารกบัอีเมลที�เราจดัสง่ให้ และ (v) วิธีที�คณุใช้แอพ (รวมถงึตําแหน่งที�ตั �งของคณุตามที�ได้รับผ่านทางแอพของเรา 
ในกรณีที�คณุได้ให้ความยินยอมไว้)   

• การเข้าร่วมโปรโมชั�นของคณุ 

• การตอบแบบสอบถามของคุณ 

นอกจากนี � เพื�อการทําความเข้าใจเรื�องที�คณุสนใจ เชลล์อาจรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของคณุที�บริษัทในเครือของเชลล์มีอยู่  และการใช้งานของคณุใน: 

 โครงการบตัรสะสมคะแนน เช่น บตัร Shell ClubSmart 



เว็บไซต์, แอพ, คปูอง, โซเชียลมีเดีย, การสาํรวจความคิดเห็น, โปรโมชั�น และช่องทางดิจิตอลอื�นๆ 

บตัรเติมนํ �ามนัของเชลล์ และบตัรชําระเงินอื�นๆ  ณ สถานนีบริการนํ �ามนัเชื �อเพลงิเชลล์ 
รวมถงึการใช้จ่ายของลกูค้าที�มีความสนใจและมีข้อมลูด้านสงัคมประชากรคล้ายคลงึกับคณุจากแหลง่ข้อมลูของบคุคลภายนอก เพื�อวิเคราะห์การใช้จ่ายของคณุก่อนหน้านี � 

• การเลอืกที�จะไม่รับข้อเสนอเฉพาะบคุคล 

คณุสามารถเลอืกที�จะหยดุรับข้อเสนอเฉพาะบคุคล และปฎิเสธที�จะร่วมรายการได้ทกุเมื�อ ในกรณีนี �เราจะลบหรือตั �งค่าข้อมลูสว่นบคุคลต่างๆ 
ของคณุที�ใช้สาํหรับการจดัทําข้อเสนอเฉพาะบคุคลให้เป็นข้อมลูที�ไม่สามารถระบตุวัผู้ให้ข้อมลูได้ 

3.6    การบริหารจดัการบตัรสะสมคะแนนของเรา 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 

เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อจดัการการร่วมโครงการบตัรสะสมคะแนน เช่น บตัร Shell SmartCard ของคุณ 

• เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลใดบ้างเพื�อวตัถปุระสงค์นี � 

เราอาจประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลใดๆ หรือทั �งหมดที�ได้รับจากคณุระหว่างที�คณุลงทะเบยีนในโครงการบตัรสะสมคะแนน เช่น ชื�อของคณุ อาย ุที�อยู่ และที�อยู่อีเมล 

3.7 การจดัการด้านเทคนิคและฟังก์ชั�นการใช้งานของเว็บไซต์และแอพ 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 

เมื�อคณุเยี�ยมชมหรือใช้เว็บไซต์หรือแอพ เราประมวลผลข้อมลูด้านเทคนิคบางอย่างเกี�ยวกบัคณุ (เช่น IP แอดเดรส) เพื�อจดัเตรียมฟังก์ชั�นการใช้งานออนไลน์ของเรา และจดัการฟังก์ชั�นเหลา่นั �น 

ข้อมลูด้านเทคนิคนี �ช่วยให้เราสามารถบริหารจดัการเว็บไซต์และแอพ เช่น เพื�อแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค หรือปรับปรุงเสถียรภาพ 

• เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลใดบ้างเพื�อวตัถปุระสงค์นี � 

เราประมวลผลข้อมลูด้านเทคนิค เช่น IP แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของคณุ รายละเอียดของเพจที�คณุเยี�ยมชมบนเว็บไซต์หรือแอพ เว็บเบราว์เซอร์ที�คณุใช้ท่องเว็บ 

ไซต์ที�คณุเยี�ยมชมก่อนหน้า/หลงัจากนั �น และระยะเวลาที�คณุเยี�ยมชม/การใช้งานของคุณ 

3.8  การสร้างข้อมลูการจดัการและข้อมลูทางสถิติ 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 

เชลล์ทําการวิจยัแนวโน้มตลาดด้วยการวิเคราะห์เชิงสถิติ เราใช้ผลการวิจยัดงักลา่วเพื�อประเมินผลติภัณฑ์ในปัจจบุนัของเรา และเพื�อปรับเปลี�ยนผลติภัณฑ์ การตลาด 
และสถานีบริการนํ �ามนัเชื �อเพลงิเชลล์ตามพฒันาการใหม่ๆ ผลการวิจยัได้รับการรายงานในแบบข้อมลูรวมเท่านั �น 

3.9  การป้องกนั ตรวจจบั และตรวจสอบการฉ้อโกง 

• ลกัษณะการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีนี � 

เชลล์อาจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลที�คณุมอบให้แก่เชลล์เพื�อป้องกนั ตรวจจบั และตรวจสอบการฉ้อโกง และเพื�อบงัคบัใช้ข้อกําหนดและเงื�อนไข 

3.10 การให้ข้อเสนอแนะและกระดานสนทนา 



หากเมื�อใดก็ตามที�แอพนี �มีฟังก์ชั�นสาํหรับสง่ข้อเสนอแนะและ/หรือร่วมแสดงข้อคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา (หรือที�คล้ายคลงึกัน)  เชลล์อาจรวบรวมข้อมลูที�คณุเปิดเผยเมื�อใช้บริการดงักลา่ว 
การนําข้อมลูดงักลา่วไปใช้งานจะได้รับพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี � 
โปรดทราบว่าเชลล์ไม่อาจรับผิดชอบต่อการที�บคุคลอื�นนําเอาข้อมลูสว่นบคุคลของคณุที�คณุได้เปิดเผยผ่านฟังก์ชั�นแสดงข้อเสนอแนะ และกระดานสนทนาที�มีอยู่ในแอพพลเิคชั�นนี �ไปใช้งานได้ 
โปรดใช้ความระมดัระวงัในการเปิดเผยข้อมลูสว่นตัวของคุณ 

4.  ใครมีสิทธิ2เข้าถึงข้อมูลของคุณได้ 

เชลล์อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุแก่บคุคลต่อไปนี �: 

• บริษัทอื�นที�ได้รับอนญุาตให้มีสว่นเกี�ยวข้องกบัการดําเนินโครงการบัตรสะสมคะแนน (เช่น บัตร Shell ClubSmart) เช่น 
บริษัทอื�นใดที�ได้รับอนญุาตให้จดัหาผลติภณัฑ์และ/หรือของรางวลัให้แก่ สมาชิกของโครงการบัตรบัตร Shell ClubSmart 

• ตวัแทน และ/หรือผู้ รับเหมาช่วงของเชลล์และบริษัทในเครือ 

• บคุคลใดๆ ที�ได้รับโอนสทิธิและ/หรือหน้าที�จากเชลล์ 

เชลล์ใช้บคุคลภายนอกเพื�อการดําเนินการบางสว่น เช่น การโฮสต์เว็บไซต์ 
ข้อมลูสว่นบคุคลที�เก็บรวบรวมจงึอาจถกูถ่ายโอนให้แก่บคุคลภายนอกที�ได้รับอนญุาตดงักลา่วที�อาจอยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป (EEA) 

ซึ�งการดําเนินการนี �เป็นสว่นหนึ�งของการบริหารจดัการข้อมลูสทิธิประโยชน์สาํหรับคณุ กรณีเช่นนี �อาจเกิดขึ �นได้ในบางครั �งถ้าเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที�ประเทศนอกเขต EEA 

หรือในกรณีที�ผู้ รับจ้างของเราอยู่ในประเทศนอกเขต EEA ตราบใดที�บคุคลภายนอกมีสทิธิ=เข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลเพื�อดําเนินการดงักลา่ว 
เชลล์ได้ดําเนินมาตรการด้านองค์กรและ/หรือมาตรการด้านสญัญาเพื�อให้แน่ใจว่าข้อมลูสว่นบคุคลของคณุจะถกูประมวลผลเพื�อวตัถปุระสงค์ตามที�ระบขุ้างต้นเท่านั �น 

และมีการปกป้องในระดบัที�เพียงพอ เพื�อคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของคุณ 

ยกเว้นตามที�ระบไุว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลนี � เราจะไม่เปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับอนญุาตจากคณุ 

นอกเสยีจากว่าเราจะมีสทิธิ=ตามกฎหมายหรือเมื�อจาํเป็นต้องทําเช่นนั �น หรือหากเราเชื�อว่าการดําเนินการดงักลา่วเป็นสิ�งจําเป็นเพื�อปกป้องและ/หรือคุ้มครองสทิธิ=ของเรา ทรัพย์สนิของเรา 
หรือความปลอดภยัสว่นบคุคล รวมไปถงึผู้ใช้/ลกูค้า หรือบคุคลอื�นๆ ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุจะถกูส่งมอบให้แก่หน่วยงานกํากับดแูล หน่วยงานการคลงั 
และหน่วยงานตรวจสอบเฉพาะในกรณีที�กฎหมายกําหนดให้เชลล์ต้องทําเช่นนั �น 

5.  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เมื�อคณุแจ้งยกเลกิการเข้าร่วมโครงการบตัรสะสมคะแนน เช่น บตัร Shell ClubSmart หรือเมื�อคณุลบแอพ เราจะปิดบญัชีที�เกี�ยวข้องโดยเร็วที�สดุเท่าที�จะสามารถกระทําได้ 
นอกจากนี �เราจะปิดหรือยกเลกิการใช้งานบญัชีลกูค้าที�ไม่ได้ใช้งาน และปิดบญัชีที�ถกูใช้งานในลกัษณะที�ขดัต่อนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี � หรือข้อกําหนดและเงื�อนไขที�เกี�ยวข้อง 
ข้อมลูสว่นบคุคลจากบญัชีที�ถกูปิดหรือยกเลกิการใช้งานจะถกูลบหรือกําหนดให้เป็นข้อมลูที�ไม่สามารถระบตุวัเจ้าของข้อมลูโดยเร็วที�สดุเท่าที�จะสามารถกระทําได้ ทั �งนี � ในบางกรณี 

เราอาจเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลจากบญัชีที�ถกูปิด หรือยกเลกิการใช้งานเป็นระยะเวลาที�นานขึ �น ซึ�งกรณีดงักลา่วอาจได้แก่ การป้องกนัการฉ้อโกง 
หรือเพื�อการดําเนินการอื�นใดตามที�กฎหมายอนญุาตหรือกําหนดไว้ 

6.  ประเภทของ Cookies ที&เชลล์ใช้ 

โดยทั�วไปเว็บไซต์และ/หรือแอพจะใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีที�คล้ายคลงึกนั Cookies คือไฟล์ข้อความขนาดเลก็ที�สง่ไปยังอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคณุ 

เพื�อให้เราสามารถจดจําเบราว์เซอร์ของคณุเมื�อคณุกลบัเข้าใช้งานอีกครั �ง เชลล์และผู้ รับจ้างที�ได้รับอนญุาตอาจใช้ภาพกราฟิกขนาดเล็ก หรือที&เรียกว่า ‘clear 

GIF’ ซึ&งทาํงานร่วมกับ Cookies ในการระบุตวัคุณ และการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพของคุณ นอกจากนี $ เชลล์และผู้ รับจ้างดงักล่าวอาจใช้เทคโนโลยอีื&นๆ 

เพื&อจดัเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์ของคุณซึ&งใช้ Objects ที&ใช้ร่วมกันภายในเครื&อง หรือที&เก็บข้อมูลภายในเครื&อง เช่น  HTML 

5 Cookies, Flash Cookies และวิธีการของซอฟต์แวร์เว็บแอพพลิเคชั&นอื&นๆ 

การใช้เทคโนโลยีเหลา่นี �ช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูเกี�ยวกบัการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอพ เช่น มีการเยี�ยมชมเพจใดบ้าง การโต้ตอบของคณุกบัข้อมลูบนเว็บไซต์ 
และระยะเวลาที�คณุเยี�ยมชม 

Functional Cookies – เชลล์จดัเก็บ Cookies ที�จําเป็นสาํหรับการจดัหาฟังก์ชั�นต่างๆ ของเว็บไซต์และ/หรือแอพ ตวัอย่างเช่น Cookies จะจดจําสิ�งที�คณุชอบ เช่น ภาษา 
และภมูิภาค ซึ�งจะถกูกําหนดให้เป็นค่าอตัโนมติัเมื�อคณุกลบัเข้ามาเยี�ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอพ อย่างไรก็ตาม หากคณุไม่ต้องการที�จะยอมรับ Cookies 

คณุสามารถเลอืกที�จะปฏิเสธหรือบลอ็ค Cookies ที�เชลล์กําหนดไว้ให้คณุได้ โดยเปลี�ยนค่าที�ตั �งไว้ในเบราว์เซอร์ของคณุ โปรดดรูายละเอียดในฟังก์ชั�น ช่วยเหลอื (Help) 

ในเบราว์เซอร์ของคณุ 



Web Analytics Cookies – เชลล์อาจใช้ Cookies จากบคุคลภายนอกสาํหรับการวิเคราะห์เว็บ Cookies 

ดงักลา่วช่วยให้เชลล์สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอพ โดยอาศยัข้อมลูทางสถิติแบบรวมที�ผู้ รับจ้างที�ได้รับอนญุาตจดัหาให้แก่เชลล์ 
และช่วยให้เชลล์เข้าใจว่าคณุใช้เว็บไซต์และ/หรือแอพอย่างไรบ้าง เชลล์และผู้ รับจ้างดังกลา่วอาจสง่มอบข้อมลูดงักลา่วให้แก่บคุคลภายนอกเฉพาะในกรณีที�เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย 

Advertising Cookies – เชลล์อาจใช้คกุกี �จากบคุคลภายนอกเพื�อจดุประสงค์ในการโฆษณา เชลล์อาจใช้ผู้ รับจ้างที�ได้รับอนญุาตให้โฆษณาบนเว็บไซต์และ/หรือแอพ และเว็บไซต์อื�นๆ 
บนอินเทอร์เน็ต ผู้ รับจ้างดังกลา่วอาจวาง Cookies ไว้ในเบราว์เซอร์ของคณุ และอาจรวบรวมข้อมลูที�ช่วยระบอุปุกรณ์ของคณุ เช่น IP แอดเดรส 
หรือตวัระบทีุ�แตกต่างหรือตวัระบอุปุกรณ์อื�นๆ    

เชลล์ไม่เก็บรักษา Cookies ไว้นานเกินกว่าที�จําเป็น  เราใช้ Session Cookies และ Permanent Cookies ซึ�งมีลกัษณะดงันี �: 

•       Session Cookies สามารถติดตามการใช้งาน เช่น เว็บเพจที�คณุเยี�ยมชม และตวัเลอืกที�คณุใช้ เมื�อคณุปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ เซสชั�นก็จะสิ �นสดุลง และ Cookies 

ก็จะถกูลบ 

•       Permanent Cookies ช่วยให้เว็บไซต์และ/หรือแอพสามารถจดจําคณุได้เมื�อคณุเข้าเยี�ยมชมในภายหลงั Cookies นี �จะยงัคงอยู่บนระบบของคณุจนกว่าคณุจะลบทิ �ง 

โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์สว่นใหญ่จะยอมรับ Cookies โดยอตัโนมติั ดงันั �น หากคณุไม่ประสงค์ที�จะให้ใช้ Cookies คณุอาจจะต้องคอยบลอ็คหรือลบ Cookies ทิ �งอยู่เสมอ 

คณุสามารถเข้าดรูายละเอียดได้ที� www.allaboutcookies.org เพื�อหาข้อมลูเกี�ยวกบัวิธีการปฏิเสธ หรือการลบ Cookies ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ของคณุ 

ตลอดจนข้อมลูเพิ�มเติมทั�วไปเกี�ยวกบั Cookies หากต้องการทราบข้อมลูเกี�ยวกบัการใช้ Cookies ในเบราว์เซอร์ของโทรศพัท์มือถือ และรายละเอียดเกี�ยวกบัวิธีการปฏิเสธ 
การใช้งานหรือการลบทิ �ง Cookies ดงักลา่ว โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโทรศพัท์มอืถือของคณุ 

อย่างไรก็ตาม คณุควรทราบว่าถงึแม้คณุจะปฏิเสธการใช้ Cookies คณุก็ยงัคงสามารถที�จะเข้าเยี�ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทํางานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถกูต้องหรือไม่ดีเท่าที�ควร 
และคณุอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั�นทั �งหมดของเว็บไซต์และ/หรือแอพได้ 

7.  หากคุณต้องการตดิต่อเราผ่านทางโซเชียลมีเดยี 

การแบ่งปันเว็บไซต์หรือเนื $อหาของเราผ่านทางโซเชียลมีเดยี 

หากคณุเลอืกที�จะแบง่ปันเว็บไซต์, แอพ หรือเนื �อหาของเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn, Facebook และ/หรือ Twitter ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ (เช่น ชื�อของคณุ 

และข้อเท็จจริงที�ว่าคณุสนใจเชลล์) จะปรากฏให้เห็นสาํหรับผู้ เยี�ยมชมทั �งหมดบนเว็บเพจสว่นตวัของคุณบน LinkedIn, Facebook และ/หรือ Twitter 

และเมื�อคณุใช้งานโซเชียลมีเดียดงักลา่ว เงื�อนไขความคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของคณุจะเป็นไปเท่าที�ข้อกําหนดและเงื�อนไข (รวมถงึนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล) 
ของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนั �นๆ ได้กําหนดไว้ เชลล์ไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลหรือนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ดงันั �น 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของเชลล์จงึไม่ครอบคลมุไปถงึกรณีดงักลา่ว 

Facebook ของเรา 

เมื�อคณุติดต่อสื�อสารกบัเราผ่านทาง Facebook ของเรา (เช่น เมื�อคณุโพสต์ข้อคิดเห็น อพัโหลดสื�อ สง่ข้อความสว่นตวั หรือเป็นแฟนเพจของเราโดยการคลกิปุ่ ม "Like" 

เราอาจได้รับข้อมลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัคณุ (เช่น ชื�อ (ผู้ใช้) ของคณุ ภาพถ่ายโปรไฟล์ ภมูิลาํเนาของคณุ ที�อยู่อีเมลและเพศของคณุ) 

วิธีที�เราใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุถกูระบไุว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของ Facebook ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งมีผลบงัคับใช้เพิ�มเติมนอกเหนือจาก (i) นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี � 
และ (ii) ข้อกําหนดการใช้งานและข้อบงัคับอื�นๆ จาก Facebook เชลล์ขอแนะนําให้คณุอ่านข้อกําหนดการใช้งานและข้อบงัคับอื�นๆ ของ Facebook อย่างระมดัระวงั 
ข้อกําหนดการใช้งานและข้อบงัคบัอื�นๆ ดงักลา่วอาจแตกต่างจากนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี � 

8.  เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 

เราปรับใช้เทคโนโลยีและปฎิบติัตามนโยบายด้วยจุดประสงค์ที�จะคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของคณุจากการเข้าถงึที�ไม่ได้รับอนญุาตและการใช้งานที�ไม่เหมาะสม 

9.  ใครจะตอบข้อซักถาม คําร้องขอเข้าใช้งาน และการลบข้อมูล ฯลฯ 



เราตั �งใจที�จะรักษาข้อมลูเกี�ยวกบัตวัคณุให้ถกูต้องมากที�สดุ หากคณุต้องการตรวจสอบ เปลี�ยนแปลง หรือลบรายละเอียดที�คณุแจ้งไว้กบัเรา โปรดสง่คําร้องขอของคณุผ่านทางแบบฟอร์มนี � SITI-

MLM-Support@shell.com 

 


