นโยบายความเป+นส-วนตัวสำหรับคู-ค4า
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอรA จำกัด
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร7 จำกัด ถือปฏิบัติอย?างเคร?งครัดว?าเรื่องความเปCนส?วนตัวของท?านเปCนเรื่อง
สำคัญ เมื่อเราใชGขGอมูลส?วนบุคคลของท?านในการใหGดำเนินธุรกิจและใหGบริการกับท?าน ขGอมูลส?วนบุคคลของท?าน
จะไดGรับการคุGมครองตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคล พ.ศ. 2562
เราในฐานะผูGคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคลมีหนGาที่ตามกฎหมายในการแจGงใหGท?านทราบถึงนโยบายความเปCนส?วนตัว
ซึ่งอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปZดเผยขGอมูลส?วนบุคคลของท?าน และสิทธิของท?านในฐานะเจGาของขGอมูล
ส?วนบุคคล และเรายืนยันว?าไดGดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคลของท?าน
1. ความหมายของข4อมูลส-วนบุคคล
ขGอมูลส?วนบุคคลแบ?งออกเปCนสองประเภท ไดGแก?
ข4อมูลส-วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง ขGอมูลส?วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู?ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นไดGไม?ว?า
ทางตรงหรือทางอGอม เช?น ชื่อ นามสกุล ที่อยู? email address หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ข4อมูลส-วนบุคคลที่อ-อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ขGอมูลส?วนบุคคลที่ตGองไดGรับการคุGมครอง
เปCนพิเศษ ซึ่งจำเปCนตGองใหGความระมัดระวังเปCนพิเศษในการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปZดเผยขGอมูลส?วนบุคคลประเภท
นี้ เช?น ขGอมูลส?วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ?าพันธุ7 ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขGอมูลสุขภาพ ความพิการ ขGอมูลสหภาพแรงงาน ขGอมูลพันธุกรรม และ
ขGอมูลชีวภาพ
2. ข4อมูลส-วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท-าน
เราเก็บรวบรวมขGอมูลของท?านที่ไดGมาผ?านแพลตฟอร7มอิเล็กทรอนิกส7และช?องทางปกติ ที่เปCนขGอมูลส?วนบุคคล ดังนี้
● ชื่อ นามสกุล
● ที่อยู?
● อีเมล
● เลขประจำตัวประชาชน

● หมายเลขโทรศัพท7ติดต?อ
● หมายเลขบัญชีธนาคาร
● หมายเลขประจำตัวผูGเสียภาษี
● วันเดือนปhเกิด
3. แหล-งที่มาของข4อมูลส-วนบุคคล
1. เราไดGขGอมูลส?วนบุคคลที่มาจากท?านโดยตรงเมื่อท?านใหGขGอมูลกับบริษัทผ?านแพลตฟอร7มอิเล็กทรอนิกส7 ผ?าน
เว็บไซต7 หรือแอปพลิเคชัน และช?องทางปกติ ดังต?อไปนี้
● ติดต?อกับเราเพื่อรับบริการ หรือเปCนคู?คGา (Vendor) กับเรา
● ติดต?อกับเราเพื่อสอบถามขGอมูลในการใหGบริการของเรา
2. ขGอมูลส?วนบุคคลของท?านที่เราไดGรับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) หรือบริษัทในเครือที่มีขGอตกลงกับเรา
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปZดเผยขGอมูลส?วนบุคคล เพื่อประโยชน7ในการใหGบริการกับท?าน
ซึ่งขGอมูลส?วนบุคคลของท?านจะไม?ถูกนำไปใชGนอกเหนือจากวัตถุประสงค7ที่บุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือไดGตก
ลงกับเรา และเราไดGกำหนดหนGาที่ในการคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคลของท?านระหว?างเรากับบุคคลภายนอกหรือ
บริษัทในเครือเพื่อคุGมครองและรักษาความปลอดภัยกับขGอมูลส?วนบุคคลของท?าน
4. วัตถุประสงคAในการเก็บรวบรวม ใช4 และเป`ดเผยข4อมูลส-วนบุคคล
เราใชGขGอมูลส?วนบุคคลของท?านภายใตGขอบเขตของกฎหมายคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคล และเก็บรวบรวมขGอมูลเพียง
เท?าที่จำเปCนสำหรับการดำเนินการดังกล?าว เราจะจัดเก็บเพียงขGอมูลที่เกี่ยวขGองกับการใหGบริการระหว?างท?านกับเรา
ที่เปCนการจำเปCน:
● เพื่อประโยชน7โดยชอบดGวยกฎหมายของเรา (Legitimate Interests) หรือประโยชน7โดยชอบดGวยกฎหมาย
ของบุคคลภายนอก หรือประโยชน7โดยชอบดGวยกฎหมายของท?าน โดยที่ไม?ทำใหGสิทธิ
ขGอมูลส?วนบุคคลของท?านนั้นลดนGอยลง

ขั้นพื้นฐานใน

● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท?านเปCนคู?สัญญา หรือเพื่อใชGในการดำเนินการตามคำขอของท?านก?อนเขGาทำ
สัญญา
● เพื่อเปCนการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อปxองกันหรือระงับอันตรายต?อชีวิต ร?างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล
เราไดGสรุปการใชGขGอมูลส?วนบุคคลของท?านในการใหGบริการกับท?าน พรGอมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลขGอมูลส?วน
บุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ที่เราใชGในการประมวลผลขGอมูลส?วนบุคคลของท?านในแต?ละ
กิจกรรมตามตารางขGางล?าง
วัตถุประสงค7
1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลง
ระหว? า งกั น รวมถึ ง การติ ด ต? อ
สื ่ อ สารกั บ ท? า นในกิ จ กรรมที่
เกี่ยวขGองกับการทำสัญญาทั้งก?อน
ทำสัญญาและภายหลังทำสัญญา

ประเภทขGอมูล
- ชื่อและนามสกุล
- ที่อยู?

ฐานการประมวลผลขGอมูลส?วนบุคคลที่
ชอบธรรม
1) เพื ่ อ การจำเปC น เพื ่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ต าม
สัญญา

2) เพื่อประโยชน7โดยชอบดGวยกฎหมาย
ของเราเพื่อเก็บขGอมูลส?วนบุคคลของท?าน
- เลขประจำตัวประชาชน
เพื่อ
2. เพื ่ อ ดำเนิ น การปฎิ บ ั ต ิ ต าม - หมายเลขโทรศัพท7ติดต?อ - เปCนหลักฐานในการจ?ายเงินและค?าจGาง
สัญญา
- หมายเลขบัญชีธนาคาร ใดๆ ที่เกี่ยวขGองกับสัญญา
- หมายเลขประจำตัวผูGเสีย - รวบรวมขGอมูลเพื่อจัดทำฐานขGอมูล
คู?สัญญา
ภาษี
- รู ป ถ? า ยสถานที ่ / การก? อ สรG า งเพื่ อ
- วัน เดือน ปhเกิด
ตรวจสอบความเรียบรGอยและความสำเร็จ
ของงาน โดยถG า มี บ ุ ค คลอยู ? ใ นรู ป ดG ว ย
เราจะขอความยินยอมจากเจGาของขGอมูล
ส?วนบุคคลก?อน
- อีเมล

เราอาจใชGฐานการประมวลผลขGอมูลส?วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว?าหนึ่งฐานในการประมวลผลขGอมูลส?วนบุคคล
ของท?านขึ้นอยู?กับวัตถุประสงค7ในแต?ละกิจกรรมของเราที่ใชGขGอมูลส?วนบุคคลของท?าน

5. การเป`ดเผยหรือแบ-งปdนข4อมูลส-วนบุคคล
1. เราอาจเปZดเผยหรือแบ?งป•นขGอมูลส?วนบุคคลของท?านใหGกับบุคคลภายนอก ดังต?อไปนี้
● บริษัทในเครือ
● หน?วยงานราชการที่มีหนGาที่ดำเนินการตรวจสอบ
● หน?วยงานกำกับดูแล เช?น สำนักงานคณะกรรมการคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคล
เรากำหนดใหGบุคคลภายนอกที่เราเปZดเผยหรือแบ?งป•นขGอมูลส?วนบุคคลของท?านที่ไดGกล?าวไวGขGางตGนตGองรักษา
ความลับและคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคลของท?านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคลของประเทศไทย
กำหนด และใชGขGอมูลส?วนบุคคลของท?านไดGเฉพาะตามวัตถุประสงค7ที่เราไดGกำหนดหรือมีคำสั่งใหGบุคคลภายนอก
นั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะไม?สามารถใชGขGอมูลส?วนบุคคลของท?านนอกเหนือจากวัตถุประสงค7ดังกล?าวไดG
2. เมื่อถูกรGองขอ เราอาจเปZดเผยขGอมูลส?วนบุคคลของท?านใหGหน?วยงานที่เกี่ยวขGองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช?น
เพื่อปxองกันการข?มขู?ต?อชีวิตหรือร?างกาย เพื่อวัตถุประสงค7ในการบังคับใชGกฎหมาย การตั้งขGอหา การใชGสิทธิ์ปกปxอง
สิทธิทางกฎหมาย การปxองกันกรณีฉGอโกง
6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข4อมูลส-วนบุคคล
เราเก็บขGอมูลส?วนบุคคลของท?านในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดใหGมีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
เพื่อใหGระบบงานสารสนเทศของเราและการใชGขGอมูลส?วนบุคคลของท?านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้
● จำกัดการเขGาถึงขGอมูลส?วนบุคคลที่อาจจะเขGาถึงไดGโดยพนักงาน ตัวแทน คู?คGา หรือบุคคลภายนอก การ
เขGาถึงขGอมูลส?วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำไดGตามเท?าที่กำหนดไวGหรือตามคำสั่ง ซึ่ง
บุคคลภายนอกจะตGองมีหนGาที่ในการรักษาความลับและคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคล
● จัดใหGมีวธิ ีการทางเทคโนโลยีเพื่อปxองกันไม?ใหGมีการเขGาสู?ระบบคอมพิวเตอร7ที่ไม?ไดGรับอนุญาต
● จั ด การทำลายขG อ มู ล ส? ว นบุ ค คลของท? า นเพื ่ อ ความปลอดภั ย เมื ่ อ ขG อ มู ล ดั ง กล? า วไม? จ ำเปC น สำหรั บ
วัตถุประสงค7ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต?อไป
● มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดขGอมูลส?วนบุคคล หรือกรณีที่ตGองสงสัย และตGองแจGงเหตุการละเมิด
ขGอมูลส?วนบุคคลแก?สำนักงานคณะกรรมการคุGมครองขGอมูลส?วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข4อมูลส-วนบุคคล
● เราเก็บขGอมูลส?วนบุคคลของท?านไวGในระยะเวลาที่จำเปCนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค7ในการใหGบริการ
ของเรา และเปC น ไปตามระยะเวลาที ่ ก ำหนดโดยมาตรฐานทางบั ญ ชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวขGอง
● ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษาขG อ มู ล เราจะพิ จ ารณาถึ ง จำนวน ลั ก ษณะการใชG ง าน
วัตถุประสงค7ในการใหGบริการ ความอ?อนไหวของขGอมูลส?วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชG
ขGอมูลส?วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวขGอง
7. สิทธิของเจ4าของข4อมูลส-วนบุคคล
ในฐานะเจGาของขGอมูลส?วนบุคคล ท?านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตใหGกระทำไดG
ดังต?อไปนี้
1. ท?านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลขGอมูลส?วนบุคคล
ท?านไดGใหGความยินยอมกับบริษัทไดG ตลอดระยะเวลาที่ขGอมูลส?วนบุคคลของท?านอยู?กับบริษัท
2. ท?านมีสทิ ธิในการเขGาถึงขGอมูลส?วนบุคคลของท?าน (Right of Access) และขอใหGบริษัททำสำเนาขGอมูลส?วน
บุคคลดังกล?าวใหGแก?ท?าน รวมถึงขอใหGบริษัทเปZดเผยการไดGมาซึ่งขGอมูลส?วนบุคคลที่ท?านไม?ไดGใหGความ
ยินยอมต?อบริษัทไดG
3. ท? า นมี ส ิ ท ธิ ใ หG บ ริ ษ ั ท แกG ไ ขขG อ มู ล ส? ว นบุ ค คลใหG ถ ู ก ตG อ ง หรื อ เพิ ่ ม เติ ม ขG อ มู ล ที ่ ไ ม? ส มบู ร ณ7 (Right to
Rectification)
4. ท?านมีสิทธิในการขอใหGบริษัททำการลบขGอมูลของท?านดGวยเหตุบางประการไดG (Right to Erasure)
5. ท?านมีสิทธิขอใหGบริษัทระงับใชGขGอมูลส?วนบุคคลของท?านดGวยเหตุผลบางประการไดG (Right to Restriction
of Processing)
6. ท?านมีสิทธิในการโอนยGายขGอมูลส?วนบุคคลที่ท?านใหGไวGกับบริษัทไปยังผูGควบคุมขGอมูลรายอื่นหรือตัวท?าน
เองดGวยเหตุผลบางประการไดG (Right to Data Portability)
7. ท?านมีสิทธิคัดคGานการประมวลผลขGอมูลของท?านดGวยเหตุผลบางประการไดG (Right to Object)
ท?านสามารถติดต?อมายังเจGาหนGาที่ DPO/เจGาหนGาที่ฝ•ายของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำรGองขอดำเนินการตามสิทธิ
ขGางตGนไดG

8. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)
Cookies คื อ text files ที ่ อ ยู ? ใ นคอมพิ ว เตอร7 ข องท? า นที ่ ใ ชG เ พื ่ อ จั ด เก็ บ รายละเอี ย ดขG อ มู ล log การใชG ง าน
อินเทอร7เน็ตของท?านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต7ของท?าน ท?านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง
Cookies ไดGจากhttps://www.allaboutcookies.org/
เราใชG Cookies ในการจัดเก็บขGอมูลการเขGาเยี่ยมชมเว็บไซต7ของท?านเพื่อช?วยใหGเราสามารถจัดใหGมีการบริการที่ดี
ขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเปCนส?วนตัวของท?าน เมื่อท?านใชGบริการผ?านเว็บไซต7เรา โดยเราใชG Cookies
ในกรณีดังต?อไปนี้
• Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต7 (Functionality Cookies): เราใชG Cookies ประเภทนี้เพื่อช?วยใหG
เราจดจำอุปกรณ7หรือบราวเซอร7ของท?านเพื่อใหGเราสามารถจัดทำเนื้อหาใหGเหมาะสมกับความสนใจส?วน
บุคคลของท?านไดGรวดเร็วขึ้น และช?วยใหGการบริการและแพลตฟอร7มสะดวกสบายและเปCนประโยชน7ต?อ
ท?านมากขึ้น ในการปZดใชGงาน Cookies นี้ ท?านสามารถตั้งค?าอุปกรณ7ของคุณโดยดูวิธีการช?วยเหลือของเบ
ราเซอร7หรืออุปกรณ7ของท?าน
• Cookies เพื่อการวิเคราะห7 (Analytic cookies) : เราใชG Analytics Cookies ที่ใหGบริการโดย Facebook
และ Google เพื่อวิเคราะห7การเขGาใชGงานของผูGเขGาชมเว็บไซต7เพื่อนำเสนอสินคGาหรือบริการใหGท?านผ?าน
การโฆษณาใน Social Media ถGาหากท?านไม?ยินยอมใหGบุคคลภายนอกเหล?านี้ประมวลผลขGอมูลส?วนบุคคล
ของท?าน ท?านสามารถเลือกปZดการใชGงาน Cookies ลักษณะนี้บนหนGาเว็บไซต7เรา
9. นโยบายการคุ4มครองข4อมูลส-วนบุคคลของ Website อื่น
นโยบายความเปCนส?วนตัวฉบับนี้ใชGเฉพาะสำหรับการใหGบริการของเราและการใชGงานเว็บไซต7ของเราเท?านั้นหาก
ท?านไดGกด link ไปยังเว็บไซต7อื่น (แมGจะผ?านช?องทางในเว็บไซต7ของเราก็ตาม) ท?านจะตGองศึกษาและปฏิบัติตาม
นโยบายความเปCนส?วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต7นั้นๆ แยกต?างหากจากของเรา

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ4มครองข4อมูลส-วนบุคคล
เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเปCนส?วนตัวเปCนประจำ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความ
เปCนส?วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล?าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ7ไวGบนเว็บไซต7 หรือแพลตฟอร7มอื่นของเรา

11. ช-องทางการติดต-อ
รายละเอียดผู4ควบคุมข4อมูล
ชื่อ : บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร7 จำกัด
สถานที่ติดต?อ: เลขที่ 2525 อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร7 หGองเลขที่ 2/301-2/310 ชั้นที่ 3
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ช?องทางการติดต?อ: E-mail: DPO@seasiacenter.com

Privacy Policy for Vendors
SEASIA Leadavation Center Company Limited
We, SEASIA Leadavation Center Company Limited, strictly abide by our customers’privacy.
When we use your personal data to run our business and provide service to you,
your
personal data is protected under the Personal Data Protection Act B.E. 2562.
As the data controller, we are obliged by the law to inform you of our privacy policy which
explains the way we collect, use or disclosure your personal data as well as your rights to your
personal data as the data subject. We reaffirm that we comply with the law to protect your
personal data.

1. Definition of Personal Data
Personal Data can be divided in 2 categories
Personal Data (General)
Personal Data means any information related to a person, which enables the identification of
such person, whether directly or indirectly. For example, name address e- mail address
Identification Number.

Sensitive Personal Data
Sensitive Data means special category of personal data that needs appropriate protection and
carefully collect, use or disclose. Sensitive Data pertains racial, ethnic origin, political opinions,
cult, religious or philosophical beliefs, sexual behavior, criminal records, health data, disability,
trade union information, genetic data and biometric data.

2. Personal data that we collect from you
We collect your information through electronic and offline channels which identify as personal
data:
• name-surname
• address
• email
• national identification number
• telephone number
• bank account number
• VAT registration number
• Date of birth
•
3. Sources of Personal Data
1. We receive your personal data directly from you through the following electronic channels
including website or application or offline channels when:

• You make a query to receive our service or to become our vendor;
• You make a query with us relating to our service.
2. We receive your personal data from a third party that collects, uses or discloses your personal
data as instructed by us or on our behalf. Your personal data will not be used other than the
purposes for which we instruct or require such third party to do. We require such third party to
protect confidentiality of your personal data and to have measures to protect your personal data
as required by the Thai personal data protection law.

4. Purpose of collection, use and disclose of personal data
We may use your personal data to the extent permitted by the personal data protection law. We
only collect your personal data as necessary and to the extent that is related to provision of our
service to you, where it is necessary:
• For our legitimate interests or any other person and your interests, which do not override
your fundamental rights;
• For the performance of a contract to which you are a party, or in order to take steps at
your request to enter into a contract;
• For compliance with a law to which we are subjected or for preventing or suppressing a
danger to a person’s life, body or health.
We explain in the table below about how we use your personal data, and which lawful basis
we rely on to do so.
Purpose/activity
1) To communicate with you
prior to entering into a

Types of data
●
●

The lawful basis of processing

Name-Surname 1) Necessary for the performance
of contract or to take steps at
Address

Purpose/activity
contract and after signing a
contract.
2) To proceed your request
in relation to performance of
contract.

Types of data
● E-Mail
●

National
Identification
number

●

Telephone
Number

●

Bank account
number

●

Taxpayer
identification
number
•

The lawful basis of processing
your request prior to entering into
a contract
2) For our legitimate interest to
collect your personal data
- for processing payment
and other remunerations
relating to a contract.
- for processing our
contractor database
on-site or construction photos to
check work completion if there
are people in the picture, we will
request the consent first.

●
Date of
birth

We may process your personal data for more than one lawful basis depending on the specific
purpose for which we are using your data.

5. Disclosing or sharing your personal data
1. We may have to disclose or share your personal data with selected third parties as follows:
• Our affiliated companies;
• Regulator such as the Office of the Personal Data Protection Committee;
We require that the third parties above protect confidentiality and protect your personal data in
accordance with requirements under the Thai personal data protection law. They may use your

personal data only for purposes as instructed by us. Your personal data will not be used other
than the purposes for which we instruct or require them to do so.
2.Upon request, we may disclose your personal data to a relevant authority for compliance with
a law such as prevention of a danger to a person, legal compliance, setting for an indictment,
exercising legal rights, and preventing fraud.

6. Retention policy and retention period of personal data
We collect your personal data in our information system and provide standard security to keep
our information systems and the use of your personal data secure with following measures:
• Restrict access to personal data which may be accessed by employees, agents, contractors
and other third parties. They can only access your personal data on our instructions, and
they are subject to a duty of confidentiality and protection of personal data.
• Provide technological methods to prevent unauthorized access to computer systems.
• Destroy your personal data for security purposes when such information is no longer
needed for legal and business purposes.
• Put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify
a regulator of a breach where we are legally required to do so.
Retention period of personal data
• We will keep your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we
collected it for, including to satisfy any legal, accounting, or reporting requirements.
• To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount,
nature, purpose and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from
unauthorized use of your personal data, and the applicable legal requirements.

7. Right of Data Subject
Data subjects have the right to proceed to the extent permitted by law as follow;
1. The data subject shall have the right to withdraw his or her consent at any time. When
processing personal data, you give us consent throughout the duration of your personal
data with us (The Right to withdraw).
2. The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to
whether or not personal data concerning him or her are being processed, request for a
copy of his or her personal data, including request to disclose personal data acquisition
that you did not give us consent to (The Right to Access).
3. The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay
the rectification of inaccurate personal data concerning him or her ( The Right to
Rectification).
4. The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal
data concerning him or her without undue delay (The Right to Erasure).
5. The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of data
processing (The Right to Restriction of Processing).
6. The data subject shall have the right to transmit their personal data to another controller
without hindrance from the controller to which the personal data have been provided
(The Right to Data Portability).
7. The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular
situation, at any time to processing of personal data concerning him or her. ( Right to
Object)
You can contact the DPO or company’s staff in order to proceed with the request to exercise the
above rights.

8. Cookies policy

Cookies is text files located in your computer to be used to store details of log data on your
internet use or your website's visiting behavior. You can learn more about Cookies from
https://www.allaboutcookies.org/
We use Cookies to collect your data on visiting to our website to help us provide better, faster
and safer services and support your privacy when you use our services through our website. We
use Cookies in the following cases:
• Cookies for website operations (Functionality Cookies): We use this type of cookies to help
us remember your device or browser. Thus, we can quickly create content in consistent
with your personal interests as well as provide the service and platform more convenient
and beneficial to you. By disabling this cookie, you can set up your device by watching
helping methods on your browser or device.
• Cookies for analytics (Analytic cookies): We use Analytics Cookies providing by Facebook
and Google for analyzing how visitors use our website with the objective of offering
products or services via Social Media. In case you do not allow those third parties process
your personal data, you can choose to disable this type of cookies on our website.

9. Privacy policy of other websites
This Privacy Policy is used for our service and our website use only. If you click on a link to another
website ( although via our website) . You will have to study and comply with the privacy policy
displayed on that website separate from ours.

10. Change of privacy policy
We will review our privacy policy regularly. In case of changing privacy policy, it will be announced
on our website or other platforms.

11. Contact
Data Controller’s information
Name: SEASIA Leadavation Center Company Limited
Contact Address: 2525 Building 2 FYI Center, Room No. 2/301-2/310, 3rd floor, Rama 4
Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
Contact: E-mail: DPO@seasiacenter.com

