นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของเชลล์
นีคือนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสําหรับแอพพลิเคชัน Mobile Motorist นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนีให้ รายละเอียดโดยสังเขปเกียวกับการประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โดยเป็ นผลมาจากการทีคุณเป็ น (i) ลูกค้ ารายหนึงของเรา, (ii) สมาชิกของโครงการบัตรสะสมคะแนน อาทิเช่น บัตร Shell ClubSmart,
(iii) ผู้เยียมชมเว็บไซต์ www.shell.co.th และ/หรื อ (iv) ผู้ใช้ แอพพลิเคชัน Mobile Motorist ของบริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด หรื อบริ ษัทในเครื อ (“เชลล์ ”).
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนีอาจมีการเปลียนแปลงในอนาคต ขอแนะนําให้ คณ
ุ ตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างสมําเสมอสําหรับการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนีได้ รับการปรับปรุงครังล่าสุดเมือ 12/01/2015.
หมายเหตุพเิ ศษ – การจํากัดอายุผ้ ใู ช้ งาน
แอพนีจัดทําขึนเพือให้ ผ้ ขู บั ขียานพาหนะใช้ งานโดยเฉพาะ ผู้ทีไม่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายให้ ขบั ขียานพาหนะไม่ควรใช้ งานแอพนี หากคุณไม่ได้ รับอนุญาตตามกรณีทีได้ กล่าวมา
โปรดอย่าใช้ แอพนี และ/หรื อส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ แก่เรา (เช่น ชือ อายุ ทีอยู่ และทีอยู่อีเมล)
1. นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลนีม$ ีผลบังคับใช้ เมื&อใด
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนีใช้ กบั การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ จากการทีคุณเป็ น (i) ลูกค้ ารายหนึงของเรา, (ii) สมาชิกของโครงการสะสมคะแนน อาทิเช่น บัตร Shell
ClubSmart, (iii) ผู้เยียมชมเว็บไซต์ www.shell.co.th (เว็บไซต์) และ/หรื อ (iv) ผู้ใช้ แอพ Mobile Motorist (“แอพ”).
ในแอพดังกล่าว คุณอาจพบลิงค์จํานวนหนึงทีเชือมโยงไปยังเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชันอืนๆ แม้ ว่าเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชันเหล่านีได้ รับการคัดสรรอย่างระมัดระวัง
การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชันเหล่านีไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของเรา ดังนัน
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนีจึงไม่ครอบคลุมถึงการใช้ งานเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชันดังกล่าว
2. ใครเป็ นผู้ควบคุมการประมวลข้ อมูลของคุณ
บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด สํานักงานตังอยู่เลขที 10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็ นผู้ควบคุมการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ
3. วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนีจะอธิบายว่า เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้ าง และเพือวัตถุประสงค์ใด
3.1 การให้ การสนับสนุนด้ านลูกค้ าสัมพันธ์

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

หากคุณติดต่อศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ของเราเพือสอบถาม หรื อมีข้อร้ องเรี ยน เราอาจสอบถามข้ อมูลบางอย่าง เพือระบุตวั คุณและเพือช่วยในการตอบข้ อซักถามของคุณ
เราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้ รับแจ้ งเพียงเพือวัตถุประสงค์นี และเพือปรับปรุงบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ของเราเท่านัน

•

เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดบ้ างเพือวัตถุประสงค์นี

เพือทีจะสามารถตอบสนองต่อข้ อซักถามหรื อข้ อร้ องเรี ยนของคุณได้ อย่างเหมาะสม เราจึงบันทึกรายละเอียดของคําถามหรื อข้ อร้ องเรี ยนของคุณไว้ ในฐานข้ อมูลลูกค้ าของเรา
และเราอาจสอบถามรายละเอียดทีติดต่อของคุณ เพือแจ้ งให้ คณ
ุ ทราบเกียวกับข้ อซักถามหรื อข้ อร้ องเรียนของคุณ หากคุณมีคําถามหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกียวกับการเข้ าร่ วมโครงการบัตรสะสมคะแนน
อาทิเช่น บัตร Shell ClubSmart ของเรา (เช่น ยอดสะสมคะแนนของคุณ การจัดส่งของกํานัล) เราอาจสอบถามรายละเอียดส่วนบุคคลเพิมเติมเพือยืนยันตัวตนของคุณ
3.2 การเข้ าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายหรื อโปรโมชัน

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

จากการทีเชลล์จดั โปรโมชันสําหรับลูกค้ าอย่างสมําเสมอ ในบางกรณีเราอาจขอให้ คณ
ุ ส่งมอบข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ แก่เราผ่านทางแบบฟอร์ มลงทะเบียน โฆษณา หรื อเว็บไซต์
เพือเข้ าร่ วมโปรโมชัน

•

เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดบ้ างเพือวัตถุประสงค์นี

หากคุณเลือกทีจะเข้ าร่ วมโปรโมชันดังกล่าว เราอาจประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลทีได้ รับจากคุณ (รวมถึงชือของคุณ อายุ ทีอยู่ และทีอยู่อีเมล)
เพือลงทะเบียนหรื อยืนยันการเข้ าร่ วมโปรโมชันของคุณว่าคุณมีคณ
ุ สมบัติครบตามเงือนไขหรื อไม่ และเพือส่งมอบของรางวัลหรื อสิทธิประโยชน์ให้ แก่คณ
ุ นอกจากนี
เราอาจประมวลผลข้ อมูลของคุณในการร่ วมโปรโมชัน เช่น คะแนน การส่งรายละเอียดเพือร่ วมรายการ หรื อของรางวัล/สิทธิประโยชน์ทีได้ รับ ทังนีขึนอยู่กบั โปรโมชัน
3.3 การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

เชลล์ดําเนินการวิจยั ตลาดอย่างสมําเสมอร่ วมกับลูกค้ าโดยใช้ แบบสํารวจความคิดเห็น เราใช้ คําตอบจากแบบสํารวจดังกล่าวเพือการประเมินคุณภาพ
และปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในฐานะลูกค้ า ของเรา

•

เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดบ้ างเพือวัตถุประสงค์นี

หากคุณเลือกทีจะเข้ าร่ วมการสํารวจความคิดเห็นของเรา เราอาจประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลตามทีได้ รับจากคุณ (รวมถึงชือของคุณ อายุ ทีอยู่ และทีอยู่อีเมล)
3.4

การให้ สทิ ธิประโยชน์ทวไป
ั

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

ในฐานะลูกค้ าของเชลล์หรื อสมาชิกโครงการบัตรสะสมคะแนนของเรา เช่น บัตร Shell ClubSmart เราอาจเสนอสิทธิประโยชน์ทวไปจากเชลล์
ั
ให้ กบั คุณ (“ข้ อเสนอทั&วไป”).
เราสือสารกับลูกค้ าเกียวกับผลิตภัณฑ์ของเชลล์ รวมถึงกิจกรรมและโปรโมชันทีคุณอาจสนใจผ่านทางข้ อเสนอทัวไป ข้ อเสนอทัวไปดังกล่าวอาจมีลกั ษณะดังนี
แต่ไม่ได้ จํากัดว่าจะมีได้ เฉพาะทีระบุไว้ ข้างล่างนีเท่านัน:

•
•
•
•

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมด้ วยข้ อเสนอและข้ อมูลทัวไป
คะแนนโบนัสจากโครงการบัตรสะสมคะแนน อาทิเช่น บัตร Shell ClubSmart สําหรับการใช้ จ่ายในรายการทีกําหนด
บัตรกํานัลสําหรับเติมนํามันเชลล์หรื อซือสินค้ า
คูปองส่วนลดสําหรับสินค้ าในร้ านค้ าภายในสถานีบริ การนํามันเชือเพลิงเชลล์

คุณอาจได้ รับข้ อเสนอทัวไป ทางไปรษณีย์, อีเมล, SMS, เว็บไซต์โครงการบัตรสะสมคะแนน เช่น บัตร Shell ClubSmart, แอพ (ผ่านข้ อความแจ้ งเตือน), โซเชียลมีเดีย, คูปอง
หรื อช่องทางดิจิตอลอืนใดทีคุณใช้ หากคุณเป็ นลูกค้ าบัตรสะสมคะแนน อาทิเช่น บัตร Shell
ClubSmart คุณอาจปรับเปลียนการตังค่าบัญชีและรายละเลียดสถานทีติดต่อของคุณได้ ทกุ เมือ ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรนันๆ

•

เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดบ้ างเพือวัตถุประสงค์นี

สําหรับการส่งข้ อเสนอทัวไป เราอาจประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลตามทีได้ รับแจ้ งจากคุณ (รวมถึงชือของคุณ อายุ ทีอยู่ และทีอยู่อีเมล)

•

การเลือกทีจะไม่รับข้ อเสนอทัวไป

คุณสามารถเลือกทีจะหยุดรับข้ อเสนอทัวไป และปฎิเสธทีจะร่ วมรายการได้ ทกุ เมือ ในกรณีนีเราจะลบหรื อตังค่าข้ อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
ของคุณทีใช้ สาํ หรับการจัดทําข้ อเสนอทัวไปให้ เป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ผู้ให้ ข้อมูลได้

3.5

สิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะบุคคล

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

ในฐานะลูกค้ าของเชลล์หรื อสมาชิกโครงการบัตรสะสมคะแนนของเรา เช่น บัตร Shell ClubSmart
คุณอาจได้ รับสิทธิประโยชน์ซงมี
ึ การปรับแต่งให้ สอดรับกับสิงทีคุณให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ โดยอ้ างอิงจากประวัติการใช้ จ่ายของคุณ การเข้ าร่ วมโปรโมชัน การสํารวจความคิดเห็น
โครงการบัตรสะสมคะแนน เช่น บัคร Shell ClubSmart การใช้ เว็บไซต์, แอพ และช่องทางดิจิตอลอืนๆ (“ข้ อเสนอเฉพาะบุคคล”).
เราสือสารกับลูกค้ าเกียวกับผลิตภัณฑ์ของเชลล์ รวมถึงกิจกรรมและโปรโมชันทีคุณอาจสนใจผ่านทางข้ อเสนอเฉพาะบุคคล ข้ อเสนอเฉพาะบุคคลดังกล่าวอาจมีลกั ษณะดังนี
แต่ไม่ได้ จํากัดว่าจะมีได้ เฉพาะทีระบุไว้ ข้างล่างนีเท่านัน:

•
•
•

คะแนนโบนัสจากโครงการบัตรสะสมคะแนน เช่น บัตร Shell ClubSmart สําหรับการใช้ จ่ายในรายการทีกําหนด
บัตรกํานัลสําหรับเติมนํามันเชลล์หรื อซือสินค้ า
คูปองส่วนลดสําหรับสินค้ าในร้ านค้ าภายในสถานีบริ การนํามันเชือเพลิงเชลล์

คุณอาจได้ รับข้ อเสนอเฉพาะบุคคล ทางไปรษณีย์, อีเมล, SMS, เว็บไซต์โครงการบัตรสะสมคะแนน เช่น บัตร Shell ClubSmart, แอพ (ผ่านข้ อความแจ้ งเตือน), โซเชียลมีเดีย,
คูปอง หรื อช่องทางดิจิตอลอืนใดทีคุณใช้ หากคุณเป็ นลูกค้ าบัตรสะสมคะแนน อาทิเช่น บัตร Shell
ClubSmart คุณอาจปรับเปลียนการตังค่าบัญชีและรายละเลียดสถานทีติดต่อของคุณได้ ทกุ เมือ ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรนันๆ

•

เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดบ้ างเพือวัตถุประสงค์นี

เพือให้ เราสามารถออกแบบข้ อเสนอเฉพาะบุคคลสําหรับคุณได้ อย่างเหมาะสม เชลล์จําเป็ นต้ องทําความเข้ าใจในเรื องทีคุณสนใจ ซึงการทีจะทําความเข้ าใจดังกล่าวได้
เชลล์จะวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี:

•

ประวัติการใช้ จ่ายของคุณ

หมายรวมถึง ข้ อมูลเกียวกับ (i) ผลิตภัณฑ์ทีคุณซือ, (ii) ยอดซือของคุณในแต่ละธุรกรรม, (iii) เวลาและสถานทีทีคุณใช้ จ่าย และ (iv) วิธีการชําระเงินของคุณ

•

การแลกคะแนนสะสมของคุณ;

หมายรวมถึง ข้ อมูลเกียวกับ (i) ชนิดและรายละเอียดของรางวัลทีคุณเลือก, (ii) จํานวนของรางวัลทีคุณเลือก, (iii) จํานวนคะแนนสะสมทีคุณใช้ แลก, (iv)
ความถีและเวลาในการแลกคะแนนสะสม และ (v) วิธีการส่งมอบรางวัลของคุณ (ถ้ ามี)

•
•

วิธีการและสถานทีทีคุณแลกของรางวัล (รวมถึงคูปอง)
การใช้ เว็บไซต์, แอพ และอีเมลทีคุณได้ รับจากเรา

หมายรวมถึง ข้ อมูลเกียวกับ (i) ลิงค์ทีคุณคลิกบนเว็บไซต์, (ii) จํานวนครังทีคุณล็อกอินเข้ าใช้ บญ
ั ชีบตั รสะสมคะแนนออนไลน์ เช่น บัตร Shell ClubSmart, (iii)
ตําแหน่งทีตังตามทีอยู่ IP ของคุณ, (iv) วิธีทีคุณตอบกลับหรื อติดต่อสือสารกับอีเมลทีเราจัดส่งให้ และ (v) วิธีทีคุณใช้ แอพ (รวมถึงตําแหน่งทีตังของคุณตามทีได้ รับผ่านทางแอพของเรา
ในกรณีทีคุณได้ ให้ ความยินยอมไว้ )

•
•

การเข้ าร่ วมโปรโมชันของคุณ
การตอบแบบสอบถามของคุณ

นอกจากนี เพือการทําความเข้ าใจเรื องทีคุณสนใจ เชลล์อาจรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณทีบริ ษัทในเครื อของเชลล์มีอยู่ และการใช้ งานของคุณใน:
โครงการบัตรสะสมคะแนน เช่น บัตร Shell ClubSmart

เว็บไซต์, แอพ, คูปอง, โซเชียลมีเดีย, การสํารวจความคิดเห็น, โปรโมชัน และช่องทางดิจิตอลอืนๆ
บัตรเติมนํามันของเชลล์ และบัตรชําระเงินอืนๆ ณ สถานนีบริ การนํามันเชือเพลิงเชลล์
รวมถึงการใช้ จ่ายของลูกค้ าทีมีความสนใจและมีข้อมูลด้ านสังคมประชากรคล้ ายคลึงกับคุณจากแหล่งข้ อมูลของบุคคลภายนอก เพือวิเคราะห์การใช้ จ่ายของคุณก่อนหน้ านี

•

การเลือกทีจะไม่รับข้ อเสนอเฉพาะบุคคล

คุณสามารถเลือกทีจะหยุดรับข้ อเสนอเฉพาะบุคคล และปฎิเสธทีจะร่ วมรายการได้ ทกุ เมือ ในกรณีนีเราจะลบหรื อตังค่าข้ อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
ของคุณทีใช้ สาํ หรับการจัดทําข้ อเสนอเฉพาะบุคคลให้ เป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ผู้ให้ ข้อมูลได้
3.6

การบริ หารจัดการบัตรสะสมคะแนนของเรา

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือจัดการการร่ วมโครงการบัตรสะสมคะแนน เช่น บัตร Shell SmartCard ของคุณ

•

เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดบ้ างเพือวัตถุประสงค์นี

เราอาจประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรื อทังหมดทีได้ รับจากคุณระหว่างทีคุณลงทะเบียนในโครงการบัตรสะสมคะแนน เช่น ชือของคุณ อายุ ทีอยู่ และทีอยู่อีเมล
3.7 การจัดการด้ านเทคนิคและฟั งก์ชนการใช้
ั
งานของเว็บไซต์และแอพ

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

เมือคุณเยียมชมหรือใช้ เว็บไซต์หรือแอพ เราประมวลผลข้ อมูลด้ านเทคนิคบางอย่างเกียวกับคุณ (เช่น IP แอดเดรส) เพือจัดเตรี ยมฟั งก์ชนการใช้
ั
งานออนไลน์ของเรา และจัดการฟั งก์ชนเหล่
ั านัน
ข้ อมูลด้ านเทคนิคนีช่วยให้ เราสามารถบริ หารจัดการเว็บไซต์และแอพ เช่น เพือแก้ ปัญหาทางด้ านเทคนิค หรื อปรับปรุงเสถียรภาพ

•

เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดบ้ างเพือวัตถุประสงค์นี

เราประมวลผลข้ อมูลด้ านเทคนิค เช่น IP แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรื อสมาร์ ทโฟนของคุณ รายละเอียดของเพจทีคุณเยียมชมบนเว็บไซต์หรือแอพ เว็บเบราว์เซอร์ ทีคุณใช้ ท่องเว็บ
ไซต์ทีคุณเยียมชมก่อนหน้ า/หลังจากนัน และระยะเวลาทีคุณเยียมชม/การใช้ งานของคุณ
3.8 การสร้ างข้ อมูลการจัดการและข้ อมูลทางสถิติ

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

เชลล์ทําการวิจยั แนวโน้ มตลาดด้ วยการวิเคราะห์เชิงสถิติ เราใช้ ผลการวิจยั ดังกล่าวเพือประเมินผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั ของเรา และเพือปรับเปลียนผลิตภัณฑ์ การตลาด
และสถานีบริ การนํามันเชือเพลิงเชลล์ตามพัฒนาการใหม่ๆ ผลการวิจยั ได้ รับการรายงานในแบบข้ อมูลรวมเท่านัน
3.9 การป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบการฉ้ อโกง

•

ลักษณะการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี

เชลล์อาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทีคุณมอบให้ แก่เชลล์เพือป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบการฉ้ อโกง และเพือบังคับใช้ ข้อกําหนดและเงือนไข
3.10 การให้ ข้อเสนอแนะและกระดานสนทนา

หากเมือใดก็ตามทีแอพนีมีฟังก์ชนสํ
ั าหรับส่งข้ อเสนอแนะและ/หรื อร่ วมแสดงข้ อคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา (หรื อทีคล้ ายคลึงกัน) เชลล์อาจรวบรวมข้ อมูลทีคุณเปิ ดเผยเมือใช้ บริ การดังกล่าว
การนําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ งานจะได้ รับพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี
โปรดทราบว่าเชลล์ไม่อาจรับผิดชอบต่อการทีบุคคลอืนนําเอาข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณทีคุณได้ เปิ ดเผยผ่านฟั งก์ชนแสดงข้
ั
อเสนอแนะ และกระดานสนทนาทีมีอยู่ในแอพพลิเคชันนีไปใช้ งานได้
โปรดใช้ ความระมัดระวังในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของคุณ
4. ใครมีสิทธิ2เข้ าถึงข้ อมูลของคุณได้
เชลล์อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บคุ คลต่อไปนี:

•

บริ ษัทอืนทีได้ รับอนุญาตให้ มีสว่ นเกียวข้ องกับการดําเนินโครงการบัตรสะสมคะแนน (เช่ น บัตร Shell ClubSmart) เช่น
บริ ษัทอืนใดทีได้ รับอนุญาตให้ จดั หาผลิตภัณฑ์และ/หรื อของรางวัลให้ แก่ สมาชิกของโครงการบัตรบัตร Shell ClubSmart

•
•

ตัวแทน และ/หรื อผู้รับเหมาช่วงของเชลล์และบริ ษัทในเครื อ
บุคคลใดๆ ทีได้ รับโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าทีจากเชลล์

เชลล์ใช้ บคุ คลภายนอกเพือการดําเนินการบางส่วน เช่น การโฮสต์เว็บไซต์
ข้ อมูลส่วนบุคคลทีเก็บรวบรวมจึงอาจถูกถ่ายโอนให้ แก่บคุ คลภายนอกทีได้ รับอนุญาตดังกล่าวทีอาจอยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
ซึงการดําเนินการนีเป็ นส่วนหนึงของการบริ หารจัดการข้ อมูลสิทธิประโยชน์สาํ หรับคุณ กรณีเช่นนีอาจเกิดขึนได้ ในบางครังถ้ าเซิร์ฟเวอร์ ของเราอยู่ทีประเทศนอกเขต EEA
หรื อในกรณีทีผู้รับจ้ างของเราอยู่ในประเทศนอกเขต EEA ตราบใดทีบุคคลภายนอกมีสทิ ธิ=เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลเพือดําเนินการดังกล่าว
เชลล์ได้ ดําเนินมาตรการด้ านองค์กรและ/หรื อมาตรการด้ านสัญญาเพือให้ แน่ใจว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลเพือวัตถุประสงค์ตามทีระบุข้างต้ นเท่านัน
และมีการปกป้องในระดับทีเพียงพอ เพือคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ยกเว้ นตามทีระบุไว้ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี เราจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคุณ
นอกเสียจากว่าเราจะมีสทิ ธิ=ตามกฎหมายหรือเมือจําเป็ นต้ องทําเช่นนัน หรื อหากเราเชือว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็ นสิงจําเป็ นเพือปกป้องและ/หรื อคุ้มครองสิทธิ=ของเรา ทรัพย์สนิ ของเรา
หรื อความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมไปถึงผู้ใช้ /ลูกค้ า หรื อบุคคลอืนๆ ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งมอบให้ แก่หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานการคลัง
และหน่วยงานตรวจสอบเฉพาะในกรณีทีกฎหมายกําหนดให้ เชลล์ต้องทําเช่นนัน
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เมือคุณแจ้ งยกเลิกการเข้ าร่ วมโครงการบัตรสะสมคะแนน เช่น บัตร Shell ClubSmart หรื อเมือคุณลบแอพ เราจะปิ ดบัญชีทีเกียวข้ องโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะสามารถกระทําได้
นอกจากนีเราจะปิ ดหรื อยกเลิกการใช้ งานบัญชีลกู ค้ าทีไม่ได้ ใช้ งาน และปิ ดบัญชีทีถูกใช้ งานในลักษณะทีขัดต่อนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี หรื อข้ อกําหนดและเงือนไขทีเกียวข้ อง
ข้ อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีทีถูกปิ ดหรื อยกเลิกการใช้ งานจะถูกลบหรื อกําหนดให้ เป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถระบุตวั เจ้ าของข้ อมูลโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะสามารถกระทําได้ ทังนี ในบางกรณี
เราอาจเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีทีถูกปิ ด หรื อยกเลิกการใช้ งานเป็ นระยะเวลาทีนานขึน ซึงกรณีดงั กล่าวอาจได้ แก่ การป้องกันการฉ้ อโกง
หรื อเพือการดําเนินการอืนใดตามทีกฎหมายอนุญาตหรื อกําหนดไว้
6. ประเภทของ Cookies ที&เชลล์ ใช้
โดยทัวไปเว็บไซต์และ/หรื อแอพจะใช้ Cookies หรื อเทคโนโลยีทีคล้ ายคลึงกัน Cookies คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กทีส่งไปยังอินเทอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ ของคุณ
เพือให้ เราสามารถจดจําเบราว์เซอร์ ของคุณเมือคุณกลับเข้ าใช้ งานอีกครัง เชลล์และผู้รับจ้ างทีได้ รับอนุญาตอาจใช้ ภาพกราฟิ กขนาดเล็ก หรือที&เรียกว่ า ‘clear
GIF’ ซึ&งทํางานร่ วมกับ Cookies ในการระบุตวั คุณ และการใช้ งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพของคุณ นอกจากนี $ เชลล์ และผู้รับจ้ างดังกล่ าวอาจใช้ เทคโนโลยีอ& ืนๆ
เพื&อจัดเก็บข้ อมูลในเบราว์ เซอร์ ของคุณซึ&งใช้ Objects ที&ใช้ ร่วมกันภายในเครื&อง หรือที&เก็บข้ อมูลภายในเครื&อง เช่ น HTML
5 Cookies, Flash Cookies และวิธีการของซอฟต์ แวร์ เว็บแอพพลิเคชั&นอื&นๆ
การใช้ เทคโนโลยีเหล่านีช่วยให้ เราสามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับการใช้ งานเว็บไซต์และ/หรื อแอพ เช่น มีการเยียมชมเพจใดบ้ าง การโต้ ตอบของคุณกับข้ อมูลบนเว็บไซต์
และระยะเวลาทีคุณเยียมชม
Functional Cookies – เชลล์จดั เก็บ Cookies ทีจําเป็ นสําหรับการจัดหาฟั งก์ชนต่
ั างๆ ของเว็บไซต์และ/หรื อแอพ ตัวอย่างเช่น Cookies จะจดจําสิงทีคุณชอบ เช่น ภาษา
และภูมิภาค ซึงจะถูกกําหนดให้ เป็ นค่าอัตโนมัติเมือคุณกลับเข้ ามาเยียมชมเว็บไซต์และ/หรื อแอพ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการทีจะยอมรับ Cookies
คุณสามารถเลือกทีจะปฏิเสธหรื อบล็อค Cookies ทีเชลล์กําหนดไว้ ให้ คณ
ุ ได้ โดยเปลียนค่าทีตังไว้ ในเบราว์เซอร์ ของคุณ โปรดดูรายละเอียดในฟั งก์ชนั ช่วยเหลือ (Help)
ในเบราว์เซอร์ ของคุณ

Web Analytics Cookies – เชลล์อาจใช้ Cookies จากบุคคลภายนอกสําหรับการวิเคราะห์เว็บ Cookies
ดังกล่าวช่วยให้ เชลล์สามารถวิเคราะห์การใช้ งานเว็บไซต์และ/หรื อแอพ โดยอาศัยข้ อมูลทางสถิติแบบรวมทีผู้รับจ้ างทีได้ รับอนุญาตจัดหาให้ แก่เชลล์
และช่วยให้ เชลล์เข้ าใจว่าคุณใช้ เว็บไซต์และ/หรื อแอพอย่างไรบ้ าง เชลล์และผู้รับจ้ างดังกล่าวอาจส่งมอบข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอกเฉพาะในกรณีทีเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
Advertising Cookies – เชลล์อาจใช้ คกุ กีจากบุคคลภายนอกเพือจุดประสงค์ในการโฆษณา เชลล์อาจใช้ ผ้ รู ับจ้ างทีได้ รับอนุญาตให้ โฆษณาบนเว็บไซต์และ/หรื อแอพ และเว็บไซต์อืนๆ
บนอินเทอร์ เน็ต ผู้รับจ้ างดังกล่าวอาจวาง Cookies ไว้ ในเบราว์เซอร์ ของคุณ และอาจรวบรวมข้ อมูลทีช่วยระบุอปุ กรณ์ของคุณ เช่น IP แอดเดรส
หรื อตัวระบุทีแตกต่างหรื อตัวระบุอปุ กรณ์อืนๆ
เชลล์ไม่เก็บรักษา Cookies ไว้ นานเกินกว่าทีจําเป็ น เราใช้ Session Cookies และ Permanent Cookies ซึงมีลกั ษณะดังนี:
•
Session Cookies สามารถติดตามการใช้ งาน เช่น เว็บเพจทีคุณเยียมชม และตัวเลือกทีคุณใช้ เมือคุณปิ ดอินเทอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ เซสชันก็จะสินสุดลง และ Cookies
ก็จะถูกลบ
•

Permanent Cookies ช่วยให้ เว็บไซต์และ/หรื อแอพสามารถจดจําคุณได้ เมือคุณเข้ าเยียมชมในภายหลัง Cookies นีจะยังคงอยู่บนระบบของคุณจนกว่าคุณจะลบทิง

โปรดทราบด้ วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ สว่ นใหญ่จะยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติ ดังนัน หากคุณไม่ประสงค์ทีจะให้ ใช้ Cookies คุณอาจจะต้ องคอยบล็อคหรื อลบ Cookies ทิงอยู่เสมอ
คุณสามารถเข้ าดูรายละเอียดได้ ที www.allaboutcookies.org เพือหาข้ อมูลเกียวกับวิธีการปฏิเสธ หรื อการลบ Cookies ออกจากคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ของคุณ
ตลอดจนข้ อมูลเพิมเติมทัวไปเกียวกับ Cookies หากต้ องการทราบข้ อมูลเกียวกับการใช้ Cookies ในเบราว์เซอร์ ของโทรศัพท์มือถือ และรายละเอียดเกียวกับวิธีการปฏิเสธ
การใช้ งานหรื อการลบทิง Cookies ดังกล่าว โปรดอ่านคู่มือการใช้ งานโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้ คณ
ุ จะปฏิเสธการใช้ Cookies คุณก็ยงั คงสามารถทีจะเข้ าเยียมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทํางานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ดีเท่าทีควร
และคุณอาจไม่สามารถใช้ ฟังก์ชนทั
ั งหมดของเว็บไซต์และ/หรื อแอพได้
7. หากคุณต้ องการติดต่ อเราผ่ านทางโซเชียลมีเดีย
การแบ่ งปั นเว็บไซต์ หรือเนือ$ หาของเราผ่ านทางโซเชียลมีเดีย
หากคุณเลือกทีจะแบ่งปั นเว็บไซต์, แอพ หรื อเนือหาของเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn, Facebook และ/หรื อ Twitter ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชือของคุณ
และข้ อเท็จจริ งทีว่าคุณสนใจเชลล์) จะปรากฏให้ เห็นสําหรับผู้เยียมชมทังหมดบนเว็บเพจส่วนตัวของคุณบน LinkedIn, Facebook และ/หรื อ Twitter
และเมือคุณใช้ งานโซเชียลมีเดียดังกล่าว เงือนไขความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็ นไปเท่าทีข้ อกําหนดและเงือนไข (รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล)
ของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนันๆ ได้ กําหนดไว้ เชลล์ไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ดังนัน
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเชลล์จงึ ไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีดงั กล่าว
Facebook ของเรา
เมือคุณติดต่อสือสารกับเราผ่านทาง Facebook ของเรา (เช่น เมือคุณโพสต์ข้อคิดเห็น อัพโหลดสือ ส่งข้ อความส่วนตัว หรื อเป็ นแฟนเพจของเราโดยการคลิกปุ่ ม "Like"
เราอาจได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลเกียวกับคุณ (เช่น ชือ (ผู้ใช้ ) ของคุณ ภาพถ่ายโปรไฟล์ ภูมิลาํ เนาของคุณ ทีอยู่อีเมลและเพศของคุณ)
วิธีทีเราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกระบุไว้ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของ Facebook ทีเกียวข้ อง ซึงมีผลบังคับใช้ เพิมเติมนอกเหนือจาก (i) นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี
และ (ii) ข้ อกําหนดการใช้ งานและข้ อบังคับอืนๆ จาก Facebook เชลล์ขอแนะนําให้ คณ
ุ อ่านข้ อกําหนดการใช้ งานและข้ อบังคับอืนๆ ของ Facebook อย่างระมัดระวัง
ข้ อกําหนดการใช้ งานและข้ อบังคับอืนๆ ดังกล่าวอาจแตกต่างจากนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี
8. เราคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่ างไร
เราปรับใช้ เทคโนโลยีและปฎิบตั ิตามนโยบายด้ วยจุดประสงค์ทีจะคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้ าถึงทีไม่ได้ รับอนุญาตและการใช้ งานทีไม่เหมาะสม
9. ใครจะตอบข้ อซักถาม คําร้ องขอเข้ าใช้ งาน และการลบข้ อมูล ฯลฯ

เราตังใจทีจะรักษาข้ อมูลเกียวกับตัวคุณให้ ถกู ต้ องมากทีสุด หากคุณต้ องการตรวจสอบ เปลียนแปลง หรื อลบรายละเอียดทีคุณแจ้ งไว้ กบั เรา โปรดส่งคําร้ องขอของคุณผ่านทางแบบฟอร์ มนี SITIMLM-Support@shell.com

