นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริษทั อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จากัด(AAA) > Pramoonrod.com
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวส่ วนนี้จะแจ้งท่านให้ทราบถึงนโยบายของ Pramoonrod.com และข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อมูล
ความเป็ นส่ วนตัว ซึ่ งท่านอาจจะเป็ นกังวลเมื่อต้องให้ขอ้ มูลความเป็ นส่ วนตัวของท่านกับ Pramoonrod.com
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ จะแจ้ งให้ ท่านทราบเกี่ยวกับ :









แหล่งที่มาของข้อมูลส่ วนตัวของท่าน
ข้อมูลส่ วนตัวใดบ้างที่จะถูกเก็บในฐานข้อมูล
Pramoonrod.com จะใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่านในวัตถุประสงค์ใดบ้าง
ข้อมูลส่ วนตัวของท่านอาจถูกเปิ ดเผยให้บุคคลใดบ้าง
สิ ทธิ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัว
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาให้ปลอดภัยเพียงใด
Pramoonrod.com จะเก็บข้อมูลส่ วนตัวของท่านไว้นานเพียงใด
วิธีการติดต่อ Pramoonrod.com >>> info@pramoonrod.com

1. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนตัวของท่ าน
เราเก็บข้อมูลส่ วนตัวโดยตรงจากท่าน เมื่อท่านได้ขอเข้าร่ วมประมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา
ซึ่งท่านจาเป็ นต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อท่าน
2. ข้ อมูลส่ วนตัวใดบ้ างทีจ่ ะถูกเก็บในฐานข้ อมูล
โดยทัว่ ไปแล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลส่ วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หรื อพาสปอร์ ต ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์. ระบบอาจจัดเก็บข้อมูลจาเพาะตามโอกาส เช่น ในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรี ยน อาจใช้เพื่อยืนยันคาร้อง
ของลูกค้า หากมีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวในการดาเนินการขั้นตอนกับ Pramoonrod.com และท่านปฏิเสธที่จะ
ให้ขอ้ มูล Pramoonrod.com จะไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนได้
3. Pramoonrod.com จะใช้ ข้อมูลส่ วนตัวของท่ านในวัตถุประสงค์ ใดบ้ าง
Pramoonrod.com จัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่านเท่าที่จาเป็ นต้องใช้งานในขั้นตอนต่างๆ Pramoonrod.com จะทา
การจัดเก็บ ดาเนิ นการ และรักษาข้อมูลของท่านในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

เพื่อให้บริ การการติดต่อระหว่างท่านและAAA ในด้านของการเสนอราคา

เพื่อช่วยเหลือ และให้ขอ้ มูลแก่ท่านเกี่ยวกับบริ การของAAA

เพื่อให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ บริ การ และโปรโมชัน่ ที่ท่านอาจสนใจ





เพื่อใช้ประกอบงานด้านการบริ หารและการดาเนินงาน
เพื่อประกอบจัดการด้านการสอบถามข้อมูล การร้องเรี ยน และระเบียบทางกฎหมาย
เพื่อสื บสวนตามข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับ Pramoonrod.com หรื อ ผูข้ ายที่ส่งรถเข้าประมูล

4. ข้ อมูลส่ วนตัวของท่ านอาจถูกเปิ ดเผยให้ บุคคลใดบ้ าง
การบริ การของAAA คือ ให้การติดต่อระหว่างท่านและผูข้ ายที่ส่งรถเข้าประมูล โดยAAA จะให้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่าน
แก่ผขู ้ ายที่ส่งรถเข้าประมูลเพื่อให้บริ การแก่ท่าน AAAอาจให้ขอ้ มูลของท่านแก่ผขู ้ ายที่ส่งรถเข้าประมูลรายอื่นๆ หรื อ
ผูท้ ี่ให้บริ การด้านการประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลส่ วนตัวของท่านอาจถูกเปิ ดเผยให้บุคคล ดังต่อไปนี้
ผูใ้ ห้บริ การประมวลผลข้อมูลแก่ Pramoonrod.com ซึ่ งอยูใ่ นประเทศไทย และถูกว่าจ้างให้ดาเนินการ
ภายใต้ Pramoonrod.com

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ Pramoonrod.com ซึ่ งอยูใ่ นประเทศไทย และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้กระทาการ
ธนาคารของบริ ษทั และผูส้ ื บทอดกรรมสิ ทธิ์

บริ ษทั ที่มีการบริ หารร่ วมกันและเป็ นพันธมิตรกับ Pramoonrod.com โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และใช้บริ การ

หน่วยงานของรัฐ ตารวจ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และศาล

ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้กระทาการธนาคารของบริ ษทั และผูส้ ื บทอดกรรมสิ ทธิ์


5. สิ ทธิของท่ านเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนตัว
AAAได้ขอข้อมูลส่ วนตัวของท่านในส่ วนที่จาเป็ นต้องใช้ในการดาเนินการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล หาก
ท่านปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อจากัดส่ วนของข้อมูลที่ตอ้ งการเปิ ดเผย Pramoonrod.com จะไม่สามารถดาเนินการตาม
ขั้นตอนได้
ท่านสามารถขอให้ Pramoonrod.com ยุติการดาเนินการกับข้อมูลส่ วนตัวของท่าน โดยระบุวตั ถุประสงค์และระบุวธิ ี ได้
ดังนั้นจึงจะไม่มีการดาเนินการโดยไม่มีเหตุผล ขาดรู ปธรรม หรื อทาให้ท่านหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุกข์ใจ อย่างไรก็
ตาม Pramoonrod.com มีขอบเขตในการปฏิบตั ิตามที่ท่านได้ร้องขอ โดยต้องไม่กระทบสิ ทธิ์ ของกันและกัน หรื อ
กระทบกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขาย โดยขึ้นอยูก่ บั สถานะการซื้ อขาย หากสิ ทธิ์น้ นั หรื อสัญญาได้รับผลกระทบ
เราจะไม่สามารถยุติการดาเนิ นการกับข้อมูลส่ วนตัวของท่านได้
6. ข้ อมูลของท่ านจะถูกเก็บรั กษาให้ ปลอดภัยเพียงใด
Pramoonrod.com ขอยืนยันว่าขั้นตอนดาเนินการกับข้อมูลส่ วนตัวของท่านจะอยูภ่ ายใต้ความปลอดภัย เพื่อป้ องกันความ
เสี ยหาย การเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และการนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผดิ

Pramoonrod.com ขอยืนยันว่าขั้นตอนดาเนินการกับข้อมูลส่ วนตัวของท่านจะอยูภ่ ายใต้ความปลอดภัย
เพื่อป้ องกันความเสี ยหาย จากการเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และการนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผดิ

ผูใ้ ห้ประมวลผลของ Pramoonrod.com ได้รับการประเมินอย่างเข้มงวดว่าจะสามารถรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าให้ปลอดภัยได้

Pramoonrod.com และผูใ้ ห้บริ การประมวลผล มีการรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบล็อคและระบบ
ความปลอดภัย เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวเป็ นหลักฐานในรู ปแบบเอกสารและอีเล็คทรอนิกส์

Pramoonrod.com และผูใ้ ห้บริ การประมวลผล มีการบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายรักษา
ความปลอดภัย เช่น การลงโปรแกรมตรวจหาและกาจัดไวรัส รวมถึงตรวจสอบการใช้งานรหัสผ่านและการ
เข้ารหัส

Pramoonrod.com ยังได้เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อมูลส่ วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างเหมาะสม


7. Pramoonrod.com จะเก็บข้ อมูลส่ วนตัวของท่ านไว้ นานเพียงใด
Pramoonrod.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวของท่านในระยะเวลาหนึ่ง ระยะเวลาในการจัดเก็บนั้นนานพอให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การใช้ขอ้ มูลของท่าน และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่ วนตัว รวมถึงเพื่อการ
ติดต่อสื่ อสารกับตัวแทนจาหน่าย และแนะนาผลิตภัณฑ์ หรื อโปรโมชัน่ ของ Pramoonrod.com และของตัวแทนจาหน่าย
ที่เป็ นหุ น้ ส่ วนกับ Pramoonrod.com เรายังยึดถือข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อปฏิบตั ิทางธุ รกิจ เพื่อเก็บและรักษา
ข้อมูล
8. วิธีการติดต่ อ Pramoonrod.com
เราจะมุ่งหน้าเก็บข้อมูลลูกค้าคนสาคัญให้สมบูรณ์ แม่นยา และเป็ นปั จจุบนั หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่เป็ นปั จจุบนั กรุ ณาติดต่อเราผ่านอีเมลล์ ซึ่ งเราจะทาการปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั อย่าง
รวดเร็ ว
9. การเปลีย่ นแปลงรายละเอียด
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราจะแจ้งท่านให้ทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่าน
หน้าเว็บไซต์ กรุ ณาเข้าเยีย่ มชมหน้านโยบายความเป็ นส่ วนตัวอีกครั้ง เพื่อรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัว

