PRIVACY NOTICE
BEHN MEYER CHEMICALS (T) CO., LTD
Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd. and its affiliated companies: Behn Meyer & Co.
(T) Limited and Behn Meyer AgriCare (Thailand) Co., Ltd., which operates the chemicals
and agriculture trading business, respect your right to privacy and realize the importance of
protection of personal information or information concerning conducting transactions with
the company and/or its affiliated companies.
This Privacy Notice notifies you how Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd. and its
affiliated companies collect, use, or disclose your personal data, types, and objectives of
conducts, including the period of retention, disclosure of personal data to third parties, your
rights, confidentiality, and security of your personal data, and how Behn Meyer Thailand
Group could be reached.
This Privacy Notice applies to:
1. Our individual and legal entity customers for the sales and marketing purposes;
2. Our domestic and international suppliers, both individuals and legal entities;
3. Our service providers, contractors, and sub-contractors, both individuals and legal
entities.
1 Purpose of collection, use, and disclosure of your personal data
Behn Meyer Thailand Group will collect, use and disclose your personal data under the
provisions of the applicable law. The purposes of personal data processing are as follows:
1. To fulfill our obligations under any agreements of which you are a party or process
your request prior to entering into such agreements;
2. To notify and offer benefits of product and service information, news, or sales
promotions including any offers concerning products and services of Behn Meyer
Thailand Group;
3. To place any orders of products and services, make payments for product and
service prices, and deliver/accept any products or services;
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4. To manage relationships with customers/partners of the Company by, for example,
inquiring information for product development, handling complaints, satisfaction
surveys, and evaluations of products and after-sale services.
2 Lawful Basis for Data Processing
Behn Meyer Thailand Group will process your personal data on a lawful basis as follows:
2.1 Consent Basis
2.1.1

Behn Meyer Thailand Group may request your consent to collect, use or
disclose your personal data to maximize your benefits and/or to enable us
to satisfy your needs.

2.1.2

For any individual customers, suppliers, contractors, and subcontractors,
Behn Meyer Thailand Group may collect and use any sensitive personal
information indicated in their ID Cards, e.g., religion and/or blood group for
the verification purpose to fulfill the contractual basis.

2.2 Contractual Basis
Behn Meyer Thailand Group will collect, use or disclose your personal data in accordance
with the request and/or agreement made by you, including but not limited to the following
purposes:
2.2.1

To process your request prior to entering into an agreement with Behn
Meyer Thailand Group, consider for approval of products, quotations,
and/or services, provide recommendations concerning products and/or
services, and perform any actions of which the failure will affect trading and
service provision;

2.2.2

To register the relevant persons as the customers, suppliers, including
contractors, subcontractors, and service providers of products or services
to be provided to Behn Meyer Thailand Group;

2.2.3

To perform any actions concerning placement of orders for products and
services, delivery/acceptance of products or services, preparation of
receipts and tax invoices, debt settlement, and ask for payment.

Behn Meyer & Co. (T) Limited
Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd.
Behn Meye Agricare (Thailand) Co., Ltd.
70/1 Liap Khlong Mon Road, Tubyao,
Ladkrabang, Bangkok, 10520

บริษัท เบ็นไมเยอร์ แอนด์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
บริษัท เบ็นไมเยอร์ อกริแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
70/1 ถ.เลียบคลองมอญ แขวงทับยำว
เขตลำดกระบัง กทม. 10520

Tel: +66 (0) 2327 9800
Fax: +66 (0) 2360 6070
+66 (0) 2360 6194

Info@behnmeyer.co.th
www.behnmeyer.com

2.2.4

To disclose such personal information to any representatives, contractors,
and subcontractors engaged by Behn Meyer Thailand Group to perform the
duty of personal data processing where Behn Meyer Thailand Group will
inspect the personal data protection implemented and procure the
agreement on control and protection of personal data to be suitable and
under the provisions of applicable laws;

2.3 Legal Obligation Basis
Any collection, use, or disclosure of personal information will be made by Behn Meyer
Thailand Group for any purposes to comply with any laws and rules stipulated by any
government and/or regulatory agencies including but not limited to the following purposes:
2.3.1

To comply with applicable laws and regulations;

2.3.2

Compliance with regulatory obligations and/or orders of authorized persons
(e.g. orders by any court of competent jurisdiction or of governmental,
supervisory, or regulatory authorities or authorized officers).
To comply with rules and orders of any authorized persons (e.g. court’s
orders, government or regulatory agencies’ orders, etc.).

2.4 Legitimate Interest Basis
2.4.1

To perform risk management and internal control, internal audit, good
corporate governance, internal management, complaint management, and
satisfaction survey;

2.4.2

To carry out our marketing analysis and planning including sales and
marketing activities;

2.4.3

To develop and improve products, services, and various operating systems
of Behn Meyer Thailand Group;

2.4.4

To maintain security, apply the CCTV system to record the video footages,
perform registration, and card exchange for visitors before entering the
office building;

2.4.5

To record video and/or audio in any meeting, training, seminar, or
marketing promotional activities.

2.5 Other Legal Basis
In addition to the abovementioned legal bases, Behn Meyer Thailand Group may collect,
use, and disclose your personal data under other legal bases to prevent or suppress
any hazards against an individual’s life, body, or health.
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3 Types of Personal Data for Collection
Behn Meyer Thailand Group will collect personal data only if the data owner’s consent
is provided. It will strictly consider the independence of the owner of personal data while
providing such consent unless it is authorized by the applicable laws to perform collection
without requiring any consents for the following data:
3.1

General identifiable personal information, e.g. name, gender, age, etc.;

3.2

Identifiable information, e.g., ID Card number, passport information, driving license,
signatures, etc.;

3.3

Contact information, e.g., postal address, e-mail, telephone number, fax number
social media account, or any similar information usable to contact the owner;

3.4

Career information, e.g., occupation, workplace, position, etc.;

3.5

Conversations, communications through phone, social media, or electronic devices;

3.6

Video footages of CCTV cameras while you were entering the Company’s premises;

3.7

Information of activity participation, e.g., registration to participate in any seminars or
training, information of satisfaction evaluation, activity photographs, and information
from survey forms;

3.8

Screening data pursuant to communicable disease preventive measures.

Behn Meyer Thailand Group will additionally collect the following additional data of
its customers:
3.9

Communication data with Behn Meyer Thailand Group such as information
concerning products and/or services currently applied, customer status, order history,
items delivered, settlement, bank account number, amount transfer, or product price
and service fee payment;

3.10 Behn Meyer Thailand Group has no intention to collect and use religious and blood
group data specified in your identification card for any specific purposes. In the case
that you have provided Behn Meyer Thailand Group with a copy of your identification
card, you are required to conceal such data. Failure to do so will be deemed as you
have authorized Behn Meyer Thailand Group to conceal such data and any
documents of which the information is concealed will be deemed valid and legally
enforceable in all aspects;
3.11 Information on services rendered through Behn Meyer Thailand Group’s application;
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For any business partners, contractors, subcontractors, the information to be
additionally collected by Behn Meyer Thailand Group are as follows:
3.12 Bank account number, partner status, order history, product acceptance, and
information on amount transfer or product price and service fee payment;
3.13 Behn Meyer Thailand Group has no intention to collect and use religious and blood
group data specified in your identification card for any specific purposes. In the case
that you have provided Behn Meyer Thailand Group with a copy of your identification
card, you are required to conceal such data. Failure to do so will be deemed as you
have authorized Behn Meyer Thailand Group to conceal such data and any
documents of which the information is concealed will be deemed valid and legally
enforceable in all aspects;
3.14 Information on services rendered through Behn Meyer Thailand Group’s application;
4 Retention period of personal data
Behn Meyer Thailand Group will store your personal data either in the nature of printed
paper (hardcopy) or in an electronic document system (softcopy) of which the efficient
security measure is implemented to prevent the loss, unauthorized access, change, and
disclosure of your personal data.
Behn Meyer Thailand Group will retain your personal data as long as it is necessary to
fulfill the purposes of personal data collection. The determination of retention period will be
based on the period necessary for Behn Meyer Thailand Group to utilize your personal data
in accordance with the relevant purposes, or necessary to comply with applicable laws or
prescription, or an additional period of 5 years of the date of cessation of the business
relationship.
Upon the expiration of the retention period or the Company is not entitled or capable of
excusing any bases to process your personal data, Behn Meyer Thailand Group will delete
or destruct personal data or make it unidentifiable.
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5 Usage or Disclosure of Personal Data
While fulfilling the purposes indicated in this Notice, Behn Meyer Thailand Group may
disclose your personal data to the following third parties:
5.1 Behn Meyer Thailand Group companies;
5.2 Public agencies, government agencies, state enterprises, public organizations, independent
organizations, including any officers of regulatory or law enforcement agencies, e.g., courts,
police stations, Revenue Department, and Legal Execution Department, etc.;
5.3 Representatives, contractors, subcontractors, and/or service providers engaged to perform the
tasks for Behn Meyer Thailand Group, e.g., professional advisor, delivery service providers,
organizers of any activities, training, or seminars, public relations entities, insurers, auditors,
legal advisors, etc.;
5.4 Banks or financial institutions;
5.5 Other third parties, such as the persons engaging in public relations of activity or project
photographs or news of Behn Meyer Thailand Group to any mass media and third parties.
In certain circumstances in which the personal data is necessarily transferred, Behn Meyer
Thailand Group will use its best endeavor to transmit or transfer your personal data to our reliable
business alliances with the safest means to retain the security of your personal data.
6 Rights of Personal Data Owner
The owners whose personal data is retained by Behn Meyer Thailand Group remain to have
rights over such personal data as stipulated in the applicable laws as follows:
6.1 Right to revoke consent: You are entitled to revoke your consent on personal data processing
previously granted unless the consent revocation is subject to any legal or contractual
restrictions benefitting you. Such revocation will not affect the consent on personal data
processing lawfully granted by you;
6.2 Right to access your personal data and request for the copy thereof;
6.3 Right to obtain or request to transmit or transfer your personal data to another data controller
as stipulated by the applicable laws;
6.4 Right to object to any collection, use, or disclosure of your personal data.
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6.5 Right to request deletion of your personal data or make it unidentifiable as stipulated by
the applicable laws;
6.6 Right to request suspension of usage of your personal data in certain cases as stipulated
by the applicable laws;
6.7 Right to request correcting or completing your personal data;
6.8 Right to lodge a complaint to the Personal Data Protection Commission or the Office of
the Personal Data Protection Commission if Behn Meyer Thailand Group commits any acts
violating the Personal Data Protection Act.
7 Privacy Notice Amendment
Behn Meyer Thailand Group may alter or amend this Privacy Notice from time to time and
the current Privacy Notice will be displayed at the website: www.behnmeyer.com or the
Company’s application in which the personal data must be personally completed by you.

8 How to contact Behn Meyer Thailand Group
For any questions or requests for additional information concerning the Privacy Notice
of Behn Meyer Thailand Group or exercising your rights, our contact information is available
below:
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Personal Data Protection Officer
Contact Address: 70/1 Liap Khlong Mon Road, Thap Yao, Lat Krabang, Bangkok, 10520
Tel.: 0-2327-9820
E-mail: data.privacy@behnmeyer.co.th
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นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งได้แก่ บริษัท เบ็นไมเยอร์
แอนด์ โก (ประเทศไทย) และบริษัท เบ็นไมเยอร์ อกริแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทีด่ ำเนินธุรกิจ Chemical
และ Agriculture Trading เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท ฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ
โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมี
คอลส์ (ที) จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภท
ข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อกับกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย
โดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคล สำหรับการตลาดและการขาย
2. ผู้ขายสินค้าจากต่างประเทศและในประเทศที่เป็นนิติบุคคล และบุคคล
3. ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงที่เป็นนิติบุคคล และบุคคล
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประมวลผลดังต่อไปนี้
1. เพื่อการทำตามสัญญาซึง่ ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้า
ทำสัญญานั้น
2. เพื่อแจ้งและนำเสนอสิทธิประโยชน์ของข้อมูลสินค้าและบริการ ข่าวสารหรือรายการส่งเสริมการ
ขาย และข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทเบ็นไม
เยอร์ ประเทศไทย
3. เพื่อการสั่งซื้อขายสินค้าและบริการ การชำระสินค้าและบริการ และการส่งรับมอบสินค้าและ
บริการ
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4. เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า /คู่ค้าของบริษัท ฯ เช่น การสอบถามข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
การจัดการข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจและการประเมินผลของผลิตภัณฑ์และการบริการ
หลังการขาย
2. ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมาย
กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บนฐานการประมวลผล
ข้อมูลที่ชอบด้วยกฏหมาย ( Lawful Basis ) ดังนี้คือ
2.1 ฐานความยินยอม
2.1.1 กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย อาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
และ/หรือ เพื่อให้กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่าน
2.1.2 กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย อาจมี ความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
ของท่าน สำหรับลูกค้าหรือผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ที่เป็นประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่ง
ในบัตรดังกล่าวจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ได้แก่ ศาสนา และ/หรือกรุ๊ป
เลือด เพื่อใช้ในการยืนยันบุคคลให้บรรลุผลตามฐานสัญญา
2.2 ฐานสัญญา กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทยจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปใช้ตามคำขอ และ/หรือ ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
2.2.1 เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์
ประเทศไทย การพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา และ/หรือบริการ การให้
คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ซึ่งหากไม่ได้
ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการซื้อขายและบริการ
2.2.2 เพื่อการลงทะเบียนเป็นลูกค้าหรือผู้ขายการซื้อขายสินค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของ
กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย รวมถึงผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการ
2.2.3 เพื่อดำเนินการด้านการสั่งซื้อและบริการ การส่ง/รับมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การ
จัดทำใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี การชำระหนี้และติดตามทวงถามหนี้
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2.2.4 เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการ ในกรณีที่กลุ่ม
บริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทยได้ ว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย จะดำเนินการตรวจสอบมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีการลงนามในข้อตกลงเพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลให้เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2.3 ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
รัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
2.3.1 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ )
2.4 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
2.4.1 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การตรวจสอบภายใน การ
กำกับการดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน
การสำรวจความพึงพอใจ
2.4.2 เพื่อการวิเคราห์และวางแผนการตลาด กิจกรรมด้านการขายและการตลาด
2.4.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเบ็นไม
เยอร์ ประเทศไทย
2.4.4 เพื่อการรักษาความปลอดภัย การบันทึกภาพ CCTV การลงทะเบียน การแลกบัตร ของผู้
ติดต่อก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
2.4.5 การบันทึกภาพและ/หรือเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด
2.5 ฐานทางกฎหมายอื่นๆ
นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทยอาจเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
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3 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บรวบรวม
กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย จะกระทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูล โดยจะคำนึงถึงอย่างที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ตัดสินใจให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีทีมีกฎหมายให้อำนาจหรือยกเว้นให้เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอม โดยข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นการแสดงตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ
3.2 ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ
3.3 ข้อมูลรายละเอียดสำหรับติดต่อกับท่าน เช่น ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร บัญชี Social Media ข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ใช้เพื่อการติดต่อเจ้า ของ
ข้อมูลได้
3.4 ข้อมูลรายละเอียดการทำงาน เช่น อาชีพ สถานทีท่ ำงาน ตำแหน่งงาน
3.5 บทสนทนา การสื่อสารทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3.6 ข้อมูลภาพวิดีทัศน์ผ่านทางกล้องวงจรปิด เมื่อท่านมาเข้ายังพื้นที่ของบริษัท ฯ
3.7 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาหรือจัดอบรม ข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจ ข้อมูลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ข้อมูลจากแบบสำรวจ
3.8 ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
สำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย มีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
3.9 ข้อมูลที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/
หรือบริการที่ใช้อยู่ สถานะความเป็นลูกค้า ประวัติการสั่งซื้อ รายการส่งสินค้า การชำระหนี้
หมายเลขบัญชีเงินฝาก รายการข้อมูลโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ
3.10 กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมู ลศาสนาและหมู่
โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่าน
ได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย ขอให้ท่านปกปิดข้อมูล
ดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย
ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และ
บังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ
3.11 ข้อมูลการดำเนินการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย
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สำหรับคู่ธุรกิจ/คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย มีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
3.12 หมายเลขบัญชีเงินฝาก สถานะความเป็นคู่ค้า ประวัติการซื้อสินค้า การรับสินค้า และรายการข้อมูล
โอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการ
3.13 กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมู ลศาสนาและหมู่
โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่าน
ได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย ขอให้ท่านปกปิดข้อมูล
ดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย
ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และ
บังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ
3.14 ข้อมูลการดำเนินการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย
4 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบฉบับพิมพ์ (Hard
copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิ
ชอบ
กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่
จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามวัตถุประสงค์ หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือ
ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา หรืออาจเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการยุติการติดต่อทางธุรกิจ
เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
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5 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย
อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
5.1 กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย
5.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้น ตาม
กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี เป็นต้น
5.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการเพื่อดำเนินงานใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์
ประเทศไทย เช่น ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทรับดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรม
หรืองานสัมมนา ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ ผู้รับประกันภัย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
5.4 ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
5.5 บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่นการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม หรือข่าวสารการทำกิจกรรมหรือโครงการ
ของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย ไปยังสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก
ในบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไป กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย จะใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความ
น่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ ลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย เก็บรวบรวมไว้ท่านยังคงมีสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอันได้แก่
6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ท่านได้ให้ความยินยอมได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่
ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.2 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.3 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นตามที่
กฏหมายกำหนด
6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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6.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
ตามที่กฎหมายกำหนด
6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ตามที่กฏหมายกำหนด
6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
6.8 สิทธิในการร้องเรีย น โดยท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลหรือ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย กระทำ
การอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
กลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เป็ น ครั ้ ง คราว โดยบริ ษ ั ท ฯ จะประกาศนโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว ฉบั บ ปั จ จุ บ ั น ไว้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์
www.behnmeyer.com หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท ฯ ที่ท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง
8 วิธีการติดต่อกับกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็น
ส่วนตัวของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
บริษัท เบ็นไมเยอร์ แอนด์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เบ็นไมเยอร์ อกริแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 70/1 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม 10520
โทรศัพท์ : 0-2327-9820
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: 70/1 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม 10520
โทรศัพท์ : 0-2327-9820
อีเมล : data.privacy@behnmeyer.co.th
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