นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ของการยางแห่งประเทศไทย

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ใช้กับการดำเนินการของกยท.
โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการเข้าถึง ไม่ว ่ าจะเป็น การเข้ าถึ งผ่านการใช้บริ การเว็บไซต์ www.raot.co.th หรือ
www.rubber.co.th และระบบประมู ล ยางพารา และแอพพลิ เ คชั ่ น “ยางไทย” , “ตลาดประมู ล ยางพารา
อิเล็กทรอนิกส์ ”, “RAOT-Eservice” รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของกยท. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า
“บริการฯ”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้กำหนดนโยบาย และวิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรื อผู้ใช้บริการฯ (“ผู้ใช้”) ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกบริการฯ
และผู้ใช้ที่ไม่ได้ส มัครเป็นสมาชิกบริการฯ ซึ่งในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะชี้แจง
รายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่กยท. เก็บรวบรวม และนำไปใช้ทำอะไร ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความละเอียด
ถี่ถ้วน เนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่ากยท. ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
อย่างไรบ้าง
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้
กยท. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ วันเกิด อีเมล รูปโปร
ไฟล์ ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น รวมถึงข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้นำเข้า
(อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านด้วยตนเอง โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้กยท. สามารถปรับปรุงบริการ และให้บริการใน
รูปแบบและการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้
หากผู้ใช้เป็นผู้ติดต่อซื้อขายยาง หรือบริการออนไลน์ เช่น บริการข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง (E-service)
หรือเป็นผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขายยาง หรือบริการอื่นๆ กยท. อาจเก็บรวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ข้อมูล
สำหรับติดต่อของผู้ใช้ ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของผู้ใช้ และข้อมูลการใช้บริการ เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่และจุดสังเกตการเดินทาง และข้อมูลโรคประจำตัว เป็นต้น
หากผู้ใช้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ กยท. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการ
ของผู้ใช้ เช่น ชื่อธุรกิจหรือกิจการ ชื่อนามสกุลของเจ้าของกิจการ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลข
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ที่อยู่สถานประกอบกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร) เป็น
ต้น
นอกจากนี้ กยท. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้จากการใช้บริการฯ องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในกิจการของกยท. รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกยท.
ในกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องดำเนินการแจ้งต่อ กยท. เพื่อให้กยท.
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวต่อกยท. ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ กยท. ควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และ
สมบูรณ์ โดยผู้ใช้สละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อกยท. ต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่กยท. ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแจ้งบุคคลนั้นให้ทราบเกี่ยวกับบริการ
ตลอดจนการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่กยท. และต้องได้รั บความยินยอมจากบุคคลนั้น หรืออาศัยฐานทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอม และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายนี้
๑.๒ ข้อมูลที่กยท. เก็บรวบรวมอัตโนมัติ
กยท. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (Access Time)
ความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ภายในบริการ ระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในระบบ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลข
ประจำเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น ข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

๒.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
๒.๑ เพื่อกิจการของ กยท.
กยท. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ กยท.
เท่านั้นหากผู้ใช้ไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้กับ กยท. หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน กยท. อาจไม่สามารถอำนวย
ความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการของ กยท. บางส่วน หรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้ได้

๒.๒ การเผยแพร่ภายนอก
กยท. ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กยท. ได้เก็บ รวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
๒.๓ การดำเนินการกับหน่วยงานอื่น
ในกรณีที่ กยท.ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่ง
พัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ กยท. เป็นต้น กยท. จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้
ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อ
ห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ กยท.

๓. การแบ่งปันข้อมูล
กยท. อาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของผู้ใช้ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านั้นอาจมี หรือไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอคล้ายคลึงกับมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลของประเทศไทย
๓.๑. กยท. และหน่วยธุรกิจในเครือ
กยท. อาจเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที ่ เ ก็ บ รวบรวมให้ แ ก่ กยท. และหน่ ว ยธุ ร กิ จ ในเครื อ เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้
๓.๒. การดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
กยท. อาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือ
กระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ
๓.๓ การปกป้องกยท. และบุคคลอื่น ๆ
กยท. อาจเปิดเผยข้อมูลได้หากกยท. เชื่อว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการสอบสวน ป้องกัน หรือจัดการต่อการ
กระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการฉ้อโกง สถานการณ์ที่อาจเป็นการข่มขู่คุกคามต่อความปลอดภัย
ของบุคคลใด การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของกยท. หรือนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว นี้
หรือเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่กยท. มีความเกี่ยวข้อง

๓.๔. ข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคล
กยท. อาจแบ่งปันข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับบุคคลภายนอก
เพื่อทำการตลาด ทำการโฆษณา ทำการวิจัย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
๓.๕ ผู้ใช้อื่นๆ
กยท. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้ผู้ใช้อื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของ
บริการฯ ของกยท.

๔. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
โดยทั่วไปแล้ว กยท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
ของกยท. และ/หรือ ภาระผูกพันต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็น
ส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยกยท. อาจเก็บรักษาข้อมูลที่กยท.
มีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ กยท. จะใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อป้องกันการ
สูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยมิชอบ และกยท. จะลบหรือ
ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้ได้เมื่อหมดความจำเป็น

๕. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กยท. จึงได้
กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษา
ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบั ตรประชาชน เป็นต้น
(หน่วยงาน/เว็บไซต์) จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วย การเข้ารหัสลับ
ข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

๕.การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเข้าชม
เว็บไซต์ ไฟล์ข้อความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา
โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่ สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุกกี้
ประเภทอื่นๆ ยังให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย
และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์

กยท. จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง
และกยท. จะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของกยท. ผ่านอินเทอร์เน็ต
รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของกยท. ทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อช่วยให้กยท. เก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ และ/
หรือ บริการอื่นใด ทำให้ผู้ใช้สามารถ sign in บัญชีของผู้ใช้ในเว็บไซต์ของกยท. ได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของกยท. ให้ดีขึ้น
(๓) เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของผู้ใช้ และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้
(๔) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเภทของคุกกี้ที่กยท. ใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้
คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญ
ต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ งานในเว็บไซต์ของกยท. ได้อย่าง
ปลอดภัย
คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้เมื่อ
ผู้ใช้กลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้กยท. สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ ปรับให้เว็บไซต์ของกยท.
ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้
ประเภทนี้จะช่วยให้กยท. สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้กยท. ทราบ ถึง
พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมาก
ขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการ

ทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้กยท. เข้าใจถึงความสนใจ
ของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของกยท.
ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้ใช้ปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จาก
เว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้

๖. การแจ้งข่าวสาร/การแจ้งเตือน
กยท. อาจส่งการแจ้งข่าวสาร หรือการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเปิด หรือ
ปิดการรับข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือโดยการเปลี่ยน
การตั้งค่าบนบริการฯ

๗. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้อาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้
๗.๑ ผู้ใช้มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอม
กับกยท. ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อยู่กับกยท. อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ถอนความยินยอมของ
ผู้ใช้ กยท. อาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้ได้
๗.๒ ผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และขอให้กยท. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ใช้
๗.๓ ผู้ใช้มีสิทธิในการขอให้กยท. แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องขอให้กยท. ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบาง
กรณี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗.๔ ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องขอให้กยท. ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นไปยัง
องค์กรอื่น

๗.๕ ผู้ใช้มีสิทธิที่จะคัดค้าน หรือยับยั้งไม่ให้กยท. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ใน
บางกรณี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗.๖ ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหากเชื่อว่ากยท. ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
๗.๗ ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยการติดต่อกยท. ตามรายละเอียด ช่องทางการติดต่อ ตามที่ระบุไว้ใน
ภายหลังนี้

๘. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของกยท. และการใช้งานเว็บไซต์
ของกยท. เท่านั้น หากผู้ใช้ได้กด link ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่าน
ช่องทางในเว็บไซต์ของกยท. ก็ตาม) ผู้ใช้จะต้องถูกกำกับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน
เว็บไซต์นั้นๆ แทน

๙.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
กยท. จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
และกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว กยท. จะแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบด้วยการ update ข้อมูลลงในบริการฯ ของกยท. โดยเร็วที่สุด เมื่อมีความจำเป็น กยท. จะขอความยินยอม
จากผู้ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

๑๐.ช่องทางการติดต่อ
หากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามเกี่ยวกับนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของบริการของกยท. มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรด
ติดต่อหรือแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ของกยท. ได้ที่ dpo@rubber.mail.go.th หรือโดยติดต่อมายังกยท.
โดยตรง ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
การยางแห่งประเทศไทย
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