
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตวัและหนังสือให้ความยินยอม 

กลุ่มชลบรีุอีซูซุ อนัประกอบด้วย บริษัท ชลบรีุอีซูซุเซลส์ จ ำกดั , บริษัท อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จ ำกดั และบริษัท ระยอง

อีซูซุเซลส์ จ ำกดั (เรียกวำ่ “บริษัทฯ”) ได้จดัท ำนโยบำยคุ้มครองควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีเ้พื่อก ำหนดหลกักำรพืน้ฐำนในกำร

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำ ผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัทฯ   รวมถึง  ลกูค้ำมุง่หวงั (“ทำ่น” หรือ “ลกูค้ำ”) โดย

นโยบำยคุ้มครองควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีจ้ะครอบคลมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลู

ต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯ จดัเก็บรวบรวม ในกำรด ำเนินธุรกจิ  

1.นิยำมข้อมลูส่วนบคุคล 

       “ข้อมลูส่วนบคุคล” หมำยถึง ข้อมลูเก่ียวกบับคุคล ซึง่ท ำให้สำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได้ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้นี ้

เป็นไปตำมกฎหมำยทีใ่ช้บงัคบั  

2.กำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล 

      2.1. ข้อมลูส่วนบคุคลที่มีกำรเก็บรวบรวม บริษัทฯ ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลูต่ำงๆ ของท่ำน 

ดงัต่อไปนี ้ 

ชื่อ –นำมสกลุ , วนัเดือนปีเกิด , อำย ุ, เพศ  

ข้อมลูกำรตดิต่อ เช่น เบอร์ติดต่อ ช่องทำงกำรติดต่อทำงส่ือสงัคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID,E-mail 

account)  

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน , ส ำเนำหนงัสือเดินทำง , ส ำเนำหนงัสือใบอนญุำตท ำงำน  

อำชีพ เช่น งำนประจ ำ , อำชีพเสริม , ธุรกิจส่วนตวั   แหล่งรำยได้ที่น ำมำซือ้รถ ที่อยู่  เช่น ท่ีอยู่พกัอำศยัปัจจบุนั , ที่อยู่ตำม

ทะเบียนบ้ำน , ที่อยู่สถำนท่ีท ำงำน , ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

ระดบักำรศกึษำ , ประกำศนยีบตัร  

จ ำนวนสมำชกิในครอบครัว  

รำยได้เฉล่ียรำยเดือนของครอบครัว  

ข้อมลูเก่ียวกบัรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่ท่ำนยึดถือครอบครองอยู่  

ข้อมลูเก่ียวกบัรถยนต์ที่ท่ำนให้ควำมสนใจ สัง่จอง หรือสัง่ซือ้ เช่น ประเภท รุ่นและสีของรถยนต์ รำคำของรถยนต์ ประเภท

กำรใช้งำนรถยนต์ ลกัษณะกำรใช้งำนรถยนต์  



ข้อมลูส่วนบคุคลอื่น ๆ ท่ีท่ำนได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ  

      2.2. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล  

บริษัทฯ จะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลผ่ำนทำงหลำยช่องทำง บริษัทฯ จะได้รับข้อมลูของทำ่นมำจำกเจ้ำหน้ำที่ ที่

ได้รับกำรแตง่ตัง้ (“ที่ปรึกษำกำรขำย , ท่ีปรึกษำงำนบริกำร ,เจ้ำหน้ำที่ ส่วนงำนท่ีเก่ียวข้อง”) เป็นชอ่งทำงหลกั นอกจำกนัน้ 

บริษัทฯ อำจจะเก็บข้อมลูส่วนบคุคลจำกกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่ำนจะให้ข้อมลูโดยตรงกบับริษัทฯ หรือ ผ่ำนทำง 

“เว็บไซต์”  www.isuzusales.net  หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทฯ (“เว็บไซต”์) ศนูย์บริกำรลกูค้ำ บริษัทฯ หรือจำก

แหล่งอื่นท่ีไม่ใชจ่ำกท่ำนโดยตรง เช่น จำกลกูค้ำท่ำนอื่น ๆ ของบริษัทฯ สมำคมกำรค้ำหรือองค์กรอืน่ เป็นต้น  

      2.3. ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมลูส่วนบคุคล  

บริษัทฯ จะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของทำ่นเพื่อใช้งำนตำมวตัถปุระสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลำตรำบเท่ำที่ท่ำน

ยงัเป็นลกูค้ำของบริษัทฯ ผู้จ ำหน่ำย หรือบริษัทฯ และจะเก็บและใช้งำนต่อเนื่องอีกเป็นเวลำ 10 ปี หลงัจำกที่ทำ่นสิน้สดุกำร

เป็นลกูค้ำของบริษัทฯ ผู้จ ำหน่ำย ทัง้นี ้เท่ำที่จ ำเป็นตำมวตัถปุระสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลหรือตำมทีก่ฎหมำย

ก ำหนด  

3. วตัถปุระสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูต่ำงๆรวมถึงข้อมลูส่วนบคุคลของทำ่น เนื่องด้วยเป็นกำร  จ ำเป็นเพื่อ

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทฯและ/หรือผู้จ ำหน่ำยหรือโดยได้รับควำมยินยอมจำก ทำ่น หรือเนื่องด้วยเหตอุนั

ชอบด้วยกฎหมำยอื่นๆ ทัง้นี ้เทำ่ที่จ ำเป็นเพื่อวตัถปุระสงค์ ดงัต่อไปนี ้ 

      3.1. เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหำรและจดักำรข้อมลูของท่ำนในกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำดของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัท

ในเครือของบริษัทฯ ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมกจิกรรมในแต่ละครัง้  

      3.2. เพื่อให้ข้อมลู ให้ค ำแนะน ำ ประชำสมัพนัธ์ เก่ียวกบั สินค้ำ บริกำร หรือกิจกรรมทำงกำรตลำดผ่ำนทำง ช่องทำงที่

ท่ำนให้ไว้ รวมถึงเพื่อกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ  

      3.3. เพื่อพฒันำสินค้ำและบริกำร ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยและกจิกรรมทำงกำรตลำดของบริษัทฯ เพื่อ ส่ือสำร 

ตอบกลบัและให้ควำมชว่ยเหลือแก่ท่ำน รวมถึงเพื่อกำรให้บริกำรหลงักำรขำย  

      3.4. เพื่อยืนยนักำรแสดงตวัตน (verify identity) ก่อนกำรให้บริกำรแก่ทำ่น  

      3.5. เพื่อกำรวจิยัและพฒันำสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ  



      3.6. เพื่อให้บริกำร และ/หรือเพื่อกำรติดต่อ ส่ือสำร ส่งไปรษณีย์พสัด ุเช่น กำรติดต่อสอบถำมถงึควำมพงึพอใจ ในสินค้ำ

และบริกำรของบริษัทฯ, กำรตดิต่อเพื่อนดัหมำยกำรตรวจสภำพหรือซ่อมบ ำรุงรถยนต์, กำรแจ้ง เตือนกิจกรรมส่งเสริมกำร

ขำย กำรน ำเสนอขำยประกนัภยั หรือให้ส่วนลดพิเศษ  

      3.7. เพื่อประโยชน์ในกำรให้กำรรับประกนัรถยนต์  

      3.8. เพื่อปฏิบตัิตำมสญัญำ  

      3.9. เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย และ/หรือเพื่อประโยชน์สำธำรณะ  

      3.10. เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสขุภำพของบคุคล  

หำกท่ำนไมใ่ห้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนแก่บริษัทฯ อำจท ำให้บริษทัฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ท่ำนได้ในบำงกรณี  

4.กำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

      4.1. ประเภทของผู้ รับข้อมลูส่วนบคุคล  

ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ    บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลที่จ ำเป็นให้กบับริษัทฯ ผู้ จ ำหน่ำย 

บริษัทผู้ให้บริกำรต่ำงๆ และบริษทัคู่ค้ำ ของบริษัทฯ เช่น กำรบริกำรวิเครำะห์ข้อมลูกำรตลำด กำรบริกำรขนส่งสินค้ำ กำรจดั

กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรตดิต่อสื่อสำร กำรส่งไปรษณีย์พสัดตุ่ำงๆ และกำรเปิดเผยข้อมลูอื่นๆ ตำมวตัถปุระสงค์ในกำร

ใช้ข้อมลูตำมข้อ 3  

      4.2. กำรส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปยงัตำ่งประเทศ  

ในกำรบำงกรณี บริษัทฯ มีกำรโอนข้อมลูที่จดัเก็บไปยงัฐำนข้อมลูของบริษัทฯ ซึง่ด ำเนินกำรและบริหำรงำนบน Cloud 

Servers โดยคู่ค้ำของบริษัทฯ ในต่ำงประเทศ ซึง่มีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่พียงพอ ทัง้นี ้เป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทัว่ไปของประเทศไทยที่ใช้บงัคบั โดยที่ข้อมลูเหล่ำนีจ้ะได้รับกำรดแูลรักษำ

ควำมปลอดภยัอยำ่งเข้มงวด  

5.สิทธิของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล 

ท่ำนมีสิทธิดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้ภำยใต้หลกัเกณฑ์ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทัว่ไปของ  ประเทศไทยที่ใช้

บงัคบั  

      5.1. ท่ำนสำมำรถถอนควำมยินยอมในเวลำใดก็ได้โดยกำรตดิต่อตำมช่องทำงที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ตำมข้อ 13 บริษัทฯ 

ขอเรียนวำ่ หำกทำ่นถอนควำมยนิยอม ท่ำนอำจจะเสียสิทธิได้รับข้อมลูข่ำวสำร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงกำรตดิต่อจำก

บริษัทฯ หรือผู้จ ำหน่ำยรถยนต์อซีูซุเพื่อสิทธิพเิศษและกิจกรรมตำ่งๆ ของอีซซูุ  



      5.2. ท่ำนสำมำรถขอเข้ำถงึ ขอส ำเนำ ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมลูส่วนบคุคลของทำ่นท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ  ของบริษัท

ฯ ให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกดิควำมเข้ำใจผิด และขอให้เปิดเผยถงึกำรได้มำ ซึง่ข้อมลูส่วนบคุคลของ

ท่ำนที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม  

      5.3. ท่ำนมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลของทำ่นไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูบคุคลอื่นได้  

      5.4. ท่ำนสำมำรถคดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล หรือ ระงบักำรใช้ข้อมลูส่วนบคุคล ในบำง

กรณีตรำบเทำ่ที่กฎหมำยก ำหนดไว้  

      5.5. ท่ำนสำมำรถขอให้บริษทัฯ ลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมลูส่วนบคุคลเป็นข้อมลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคล ได้ใน

บำงกรณีตรำบเทำ่ที่กฎหมำยก ำหนดไว้  

      5.6. ท่ำนสำมำรถร้องเรียนตอ่หน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจ  

6.กำรเปล่ียนแปลงและอพัเดตข้อมลูส่วนบคุคล 

      6.1. เพื่ออพัเดทข้อมลูส่วนบคุคลที่เรำรวบรวมให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั ท่ำนสำมำรถทีจ่ะปรับเปล่ียนข้อมลู ส่วนบคุคล

ที่เรำเก็บรวบรวมไว้ให้ทนัสมยัได้ โดยกำรตดิต่อตำมช่องทำงที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ตำมข้อ 13  

      6.2. เพื่อให้ท่ำนได้รับกำรให้บริกำรท่ีดีที่สดุ เรำจ ำเป็นต้องทรำบข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั ท่ำนสำมำรถส่ง ค ำขอ

มำยงัเรำเพื่อให้เปล่ียนแปลงข้อมลูส่วนตวัที่เรำจดัเก็บไว้ได้ทีเ่รำไมไ่ด้จดัให้มีกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขได้เอง  

      6.3. หำกท่ำนไม่ต้องกำรรับกำรข้อมลูข่ำวสำร และข้อมลูทำงกำรตลำดในอนำคตใดๆ หรือต้องกำรให้ลบชื่อของ ท่ำน

ออกจำกรำยกำรจดหมำย โปรดติดต่อเรำผ่ำนทำงช่องทำงตดิต่อทำงเว็บไซต์ของเรำ  

7.กำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

7.1. บริษัทมีหน้ำที่รักษำข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน ซึง่เป็นข้อมลูทีเ่ก่ียวกบัท่ำนและสำมำรถระบตุวัตนของท่ำน  ได้ เช่น ชื่อ 

เลขประจ ำตวัลกูค้ำ ท่ีอยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศพัท์ วนัเกิด อำย ุเพศ ส่ิงที่ท่ำนชอบและควำมสนใจ ฯลฯ ซึง่ไม่ได้เปิดเผยโดยทัว่ไป  

      7.2. บริษัทจะด ำเนินกำรตำมวิธีกำรท่ีเหมำะสมหลงัจำกที่ได้รับข้อมลูจำกลกูค้ำ บริษัทจะไมใ่ช้ข้อมลูส่วนบคุคล  เพื่อ

วตัถปุระสงค์อื่นๆ นอกเหนือจำกที่ลกูค้ำได้ตกลงยอมรับไว้ก่อนหน้ำ (ไม่รวมถึงตำมกฎหมำยก ำหนด)    อำจมีกำรบนัทึกบท

สนทนำทำงโทรศพัท์ของบริษัทเพื่อยืนยนัเนือ้หำของบทสนทนำ  

      7.3. บริษัทจะจดักำรข้อมลูส่วนบคุคล ของลกูค้ำอย่ำงเหมำะสมและมุ่งมัน่เพื่อป้องกนัข้อมลูไม่ให้ร่ัวไหลสู่ ภำยนอก  

ด้วยมำตรกำรในกำรรักษำข้อมลูอย่ำงเหมำะสมและปลอดภยัเพื่อป้องกนักำรสญูหำย กำรท ำลำย กำรเปิดเผย และกำร

เปล่ียนแปลงแก้ไขส ำหรับกำรเข้ำถึงข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุำต     ในกรณีที่เรำต้องใช้ บคุลำกรจำกภำยนอก บริษัทจะ



ด ำเนินกำรและให้ค ำแนะน ำบคุคลภำยนอกดงักล่ำวนัน้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้แนใ่จว่ำข้อมลูของลกูค้ำมีกำรส่งผ่ำนใน

สญัญำหรือวิธีกำรอื่นโดยเหมำะสม  

8.ข้อจ ำกดัควำมรับผิดชอบ 

      8.1. ลกูค้ำตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่บริษัทฯ ส ำหรับกำรกระท ำ กำรเรียกร้อง ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 

เรียกร้อง ควำมเสียหำยหรือควำมรับผิดอนัเกิดจำก  กำรละเมิดโดยลกูค้ำในข้อก ำหนดและเงื่อนไขนโยบำย ของบริษัท กำร

แจ้งเตือน และ/หรือประกำศที่อยูบ่นเว็บไซต์และเผยแพร่ หรือได้แจ้งให้ทรำบและ/หรือได้ แจกจำ่ยในท่ีอื่นใด  

      8.2. หำกเกดิควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ขึน้ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจำก กำรใช้

บริกำร ลกูค้ำตกลงสละสิทธ์ิเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดชอบในควำมสญูเสียและ/หรือ ควำมเสียหำย ใดๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรใช้

บริกำรนีท้ัง้สิน้ เว้นแต่ควำมสญูเสียและ/หรือ ควำมเสียหำยดงักล่ำวจะเกดิขึน้จำก กำรกระท ำโดยทจุริตหรือควำมประมำท

เลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯนอกจำกนี ้ลกูค้ำจะปกป้องมิให้ บริษัทฯต้องรับผิดชอบหรือถกูฟ้องร้องจำกบคุคลอื่นอนั

เนื่องมำจำกกำรใช้บริกำร เว้นแตจ่ะเข้ำข้อยกเว้น ดงักลำ่ว  

      8.3. อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำบริษัทจะมีหน้ำที่ปกป้องข้อมลูควำมลบัของท่ำน แต่บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ทำง

กฎหมำยใดๆ ในกรณีที่มีกำรเข้ำถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูโดยบคุคลท่ีสำม  

      8.4. กำรแบ่งปันข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ บริษัทฯอำจจะแบง่ปันข้อมลูของลกูค้ำ ให้กบั

กลุ่มพนัธมิตรบริษัทฯภำยในขอบเขตที่มคีวำมจ ำเป็น บริษัทฯจะรับผิดชอบกำรจดักำรข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่ำวส ำหรับกรณี

นี ้ 

9.กำรใช้คกุกี ้

“คกุกี”้ คือ ข้อมลูคอมพวิเตอร์ขนำดเล็กทีจ่ะถกูส่งไปเก็บไว้ในบรำวเซอร์ของผู้ใช้บริกำรเพื่อเก็บข้อมลูในกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

เพื่อกำรปรับปรุงเว็บไซต์และกำรให้บริกำรข้อมลูที่ดียิ่งขึน้ หำกทำ่นไม่ประสงค์จะให้คกุกีท้ ำกำรเกบ็ข้อมลูดงักลำ่ว ท่ำน

สำมำรถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล์คกุกีไ้ด้จำกบรำวเซอร์ของทำ่นเอง  

10.กฎหมำยที่ใช้บงัคบั 

      ในกรณีที่จะต้องมีกำรตีควำมอนัเนื่องมำจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ปรำกฏในเว็บไซต์นี ้กฎหมำยไทยจะ เป็นกฎหมำย

ที่น ำมำใช้บงัคบัในกำรตีควำมดงักล่ำว  

11.สิทธิในระบบและข้อมลูคอมพิวเตอร์ 

      11.1.กำรเข้ำถึงระบบหรือข้อมลูคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯนัน้เป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติ

ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550  



      11.2.ลกูค้ำจะไม่เปิดเผยมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัของบริษัทและ/หรือไม่ก่อให้เกิดกำรหยดุชะงัก กำรช้ำลง กำร

ขดัขวำงหรือแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ยของบริษัทฯ หรือดกัรับ ท ำให้เสียหำย ท ำลำย รบกวน เปล่ียนแปลง

ถอดรหสั หรือ เพิ่มเตมิข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือ ท ำให้มำตรกำรท่ีได้ติดตัง้หรือใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้อยประสิทธิภำพลง  

      11.3.ลกูค้ำจะไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมลูหรือข้อมลูตดิต่อของลกูค้ำคนอื่นไมว่่ำเพื่อวตัถปุระสงค์ใดๆ  

12.กำรปรับปรุงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแก้ไขปรับปรุงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีไ้ด้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำร

แก้ไขเปล่ียนแปลงดงักล่ำว นอกจำกนี ้บริษัทฯ อำจจะแจ้งให้ทำ่นทรำบถึงรำยละเอยีดอื่นเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน

เพิ่มเติม เช่น วตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจำกนโยบำยฉบบันี ้ทัง้นี ้กำร

แก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้หรือรำยละเอยีดอื่นเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัจะมีผลใช้บงัคบัทนัทีที่

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบตำมวิธีกำรท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแตเ่ป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับควำมยินยอม

จำกทำ่นตำมกฎหมำย ซึง่ในกรณีเช่นนัน้ กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้หรือรำยละเอียดอื่นใด

เก่ียวกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวัจะมีผลใช้บงัคบัเมื่อบริษัทฯ ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน  

13.ติดต่อเรำ 

      ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสยั ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เก่ียวกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวัหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ำน

สำมำรถติดต่อกบับริษัทฯ ได้ผ่ำนทำงช่องทำง ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

สถำนท่ีติดต่อและวิธีกำรตดิต่อ : ฝ่ำยบริกำรลกูค้ำสมัพนัธ์บริษัท อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จ ำกดั 

เลขที่ 1845 ถนนพหลโยธิน แขวงลำด เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทร. 66(0)2 9302403-5 แฟกซ์ 66(0)2 5121663 

บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสยั รับฟังข้อเสนอแนะ และค ำติชม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของเว็บไซต์

และกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 อนึ่งก่อนให้ควำมยินยอมข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่ระบไุว้

ในด้ำนบนของควำมยินยอมนีอ้ยำ่งชดัเจนแล้ว 

 

     (ลงชื่อ) .......................................... (ผู้ให้ควำมยินยอม) 

      (                                           ) 


