นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดว่าเรื่ องความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าเป็ น
เรื่ องสําคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิ ดเผย โอน หรื อใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้ บริ การต่างๆของ
เรา และเมื่อท่านเข้ าสู่ www.origin.co.th ตามที่กําหนดไว้ ด้านล่างนี ้
การปกป้องรักษาข้ อมูลเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้ วางใจ ความเป็ นส่วนตัวของท่านถือเป็ นเรื่ องสําคัญของ
เรา เราจึงจะใช้ ชื่อหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับท่าน เพียงเฉพาะสําหรับกิจการที่ได้ กําหนดไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้
เท่านัน้ เราจะจัดเก็บข้ อมูลเพียงเท่าที่จําเป็ นสําหรับการดําเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการ
ติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านัน้
เราจะเก็บรักษาข้ อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ กระทําหรื อในระยะเวลาเท่าทีจ่ ําเป็ นสําหรับ
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้ อมูลนัน้ ๆ
ท่านสามารถเข้ าถึงหรื อเยีย่ มชมแพลตฟอร์ ม (Platform) (ตามความหมายทีใ่ ห้ ไว้ ในข้ อตกลงการใช้ บริ การ) และเข้ าหาข้ อมูล
ในเวบไซต์ ของออริจิ ้น และเลือกชมสินค้ าโดยไม่จําเป็ นต้ องให้ ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ทา่ นเยีย่ มชมแพลตฟอร์ มสถานะ
ของท่านจะไม่เป็ นที่เปิ ดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ ตลอดเวลาที่ทา่ นเข้ าเยีย่ มชมแพลตฟอร์ มเว้ นแต่ทา่ น
จะได้ มีบญ
ั ชีบนแพลตฟอร์ มและท่านได้ เข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ ช่ือบัญชีและรหัสผ่าน
หากท่านมีความคิดเห็น คําแนะนําหรื อคําติชม ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูล) โดยทางโทรศัพท์ เบอร์
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การจัดเก็บข้ อมูลส่ วนตัว
เมื่อท่านสร้ างบัญชีออริจิ ้น หรื อให้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ ม ข้ อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านี ้
ของท่าน
• ชื่อ
• อีเมล์
• หมายเลขติดต่อ
• หมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ท่านจะต้ องจัดส่งข้ อมูลให้ แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจของเรา หรื อจัดส่งเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ มเท่านัน้ และข้ อมูลดังกล่าวจะต้ อง
เป็ นข้ อมูลที่ ถูกต้ องแท้ จริง ครบถ้ วน และไม่ทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้ องอัพเดทข้ อมูลของท่านให้ เป็ นปั จจุบนั
และแจ้ งให้ เราทราบเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามทีจ่ ะได้ กล่าวข้ างล่าง) เราสงวนสิทธิที่จะร้ องขอ
เอกสารเพิม่ เติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้ อมูลที่ทา่ นให้ มานันถู
้ กต้ อง
เราจะสามารถจัดเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านหากท่านส่งมอบข้ อมูลให้ เราด้ วยความสมัครใจของท่านเท่านัน้ หากท่านเลือกจะ
ไม่สง่ ข้ อมูลส่วนตัวของท่านให้ แก่เราหรื อเลือกทีจ่ ะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจไม่สามารถ

ให้ บริ การของเราแก่ทา่ นได้ ท่านอาจจะต้ องเข้ าถึงและปรับเปลีย่ นข้ อมูลส่วนตัวของท่านที่ทา่ นได้ สง่ มอบให้ เราได้ ตลอดเวลา
ตามที่ได้ กําหนดไว้ ด้านล่างนี ้
หากท่านได้ สง่ มอบข้ อมูลของบุคคลภายนอกให้ แก่เรา เราจะถือว่าท่านได้ รับความยินยอมหรื อได้ รับอนุญาตจาก
บุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้ องทีจ่ ะเปิ ดเผยและส่งมอบข้ อมูลส่วนตัวนัน้ ๆ แก่เรา
หากท่านสมัครเพื่อใช้ งานออริ จิ ้นโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรื อเชื่อมต่อบัญชีออริ จิ ้นกับบัญชีโซเชียล
มิเดียของท่าน หรื อใช้ บริ การอื่น ๆ ของออริ จิ ้น เราอาจเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับท่านที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียล
มิเดียของท่านผ่านทางผู้ให้ บริ การโซเชียลมิเดียรายนัน้ ๆ ภายใต้ นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้ บริ การ เราจะจัดการข้ อมูลส่วนตัวของ
ท่านที่ได้ รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของออริ จิ ้น
การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนตัว
เราจะใช้ ข้อมูลส่วนที่เราได้ รับจากท่านหรื อส่งต่อแก่บคุ คลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ให้ บริ การภายนอก ผู้ขายที่เป็ น
บุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนดังจะได้ กล่าวต่อไปนี ้
• เพื่อดําเนินการหรื อสนับสนุนการใช้ บริ การ (Services) (ตามความหมายที่ได้ ให้ ไว้ ในข้ อตกลงการใช้ บริ การ) และ/หรื อ
การใช้ แพลตฟอร์ ม
• เพื่อดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อของท่านที่สง่ ผ่านทางแพลตฟอร์ ม ไม่วา่ จะเป็ นการขายสินค้ าโดยออริ จิ ้นหรื อผู้ขายที่เป็ น
บุคคลภายนอก การจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ มสําหรับสินค้ า ไม่วา่ จะขายโดยออริจิ ้นหรื อผู้ขายที่เป็ น
บุคคลภายนอกจะถูกจัดการโดยตัวแทนของเรา
• เพื่อแจ้ งให้ ทา่ นทราบเกี่ยวกับสินค้ าและ สถานะการซื ้อสินค้ า ไม่วา่ จะขายผ่านแพลตฟอร์ มโดยออริ จิ ้นหรื อผู้ขายที่
เป็ นบุคคลภายนอก และเพื่อการบริ การลูกค้ าอื่น ๆ
• เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
• ใช้ ข้อมูลที่ทา่ นได้ สง่ มอบให้ เพื่อจัดการบัญชีการใช้ งานของท่านทีท
่ า่ นมีกบั เรา (ถ้ ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการ
ธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ทา่ นได้ จดั ทําขึ ้นทางอินเตอร์ เน็ตหรื อออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์
โหลดข้ อมูลจากแพลตฟอร์ ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้ าและเนื ้อหาของหน้ าต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ มและปรับแต่ง
สําหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตวั ตนผู้เข้ าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้ อมูลที่เราคาดว่าท่านว่ามี
ประโยชน์สาํ หรับท่านหรื อที่ทา่ นได้ ร้องขอจากเราให้ แก่ทา่ น รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การของเราและของ
ผู้ขายที่เป็ นบุคคลภายนอก เว้ นแต่ทา่ นจะได้ ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
• เมื่อท่านได้ สมัครเพื่อเปิ ดบัญชีการใช้ บริ การกับออริ จิ ้นหรื อได้ สง่ มอบข้ อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ ม เรา
ใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การของเราหรื อของ
ผู้ขายที่เป็ นบุคคลภายนอกเป็ นครัง้ คราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้ อมูลการตลาดได้ ตลอดเวลา โดยการใช้ ระบบ
การยกเลิกการรับข้ อมูลที่อยูใ่ นข้ อมูลทางการตลาดที่จดั ส่งให้ เราอาจใช้ ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสาร
ข่าวสารจากเราหรื อจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของเรา และ

ในกรณีที่เป็ นข้ อยกเว้ นและออริ จิ ้นถูกขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มมี ลู ให้ เชื่อว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวอาจ
ป้องกันการข่มขูต่ อ่ ชีวติ หรื อร่างกาย สําหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ กฎหมาย หรื อการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับหรื อการร้ องขออื่นใด
ออริ จิ ้นอาจส่งมอบข้ อมูลส่วนตัวของท่านให้ แก่บคุ คลภายนอกหรือบริ ษัทในเครื อของเราสําหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวมาข้ างต้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับท่านให้ สาํ เร็จ จัดการบัญชีการใช้ บริ การของท่าน จัดการความสัมพันธ์อื่น ๆ
กับท่าน การตลาด การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ การร้ องขออื่นๆ ที่ออริ จิ ้นเห็นว่าจําเป็ น ในการแบ่งปั นข้ อมูล
ให้ แก่บคุ คลดังกล่าว ออริ จิ ้นจะพยายามอย่างถึงที่สดุ เพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริ ษัทในเครื อของเราจะรักษาและ
ปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้ าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิ ดเผย โดยไม่ได้ รับอนุญาต หรื อความเสีย่ งอื่น ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน และจะต้ องเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าทีจ่ ําเป็ นสําหรับกิจการที่ได้ กล่าวไว้ ด้านบนนี ้เท่านัน้
ออริ จิ ้นไม่เคยและไม่ได้ ทําธุรกิจในการค้ าข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าแก่บคุ คลภายนอก
•

การเพิกถอนความยินยอม
ท่านอาจส่งคําคัดค้ านการใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่านสําหรับกิจการต่าง ๆ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ด้านบน
แก่เราได้ ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ทีร่ ะบุไว้ ด้านล่างนี ้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ สง่ คําคัดค้ านการใช้ หรื อการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่านสําหรับกิจการต่าง ๆ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ด้านบน ขึ ้นอยูก่ บั พฤติการณ์ของคําคัดค้ าน
เราอาจไม่อยูใ่ นสถานะทีจ่ ะจัดส่งสินค้ าหรื อบริ การให้ แก่ทา่ นหรื อปฏิบตั ิตามสัญญาต่อท่านได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมาย
และการเยียวยาไว้ โดยชัดแจ้ งในกรณีซงึ่ เราไม่สามารถจัดส่งสินค้ าหรื อบริ การให้ แก่ทา่ นหรื อตามปฏิบตั ิตามสัญญาต่อท่านได้
อันเกิดจากคําคัดค้ านดังกล่าว
การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้ อมูลส่ วนตัวของท่ าน
ท่านสามารถอัพเดทหรื อปรับเปลีย่ นข้ อมูลส่วนตัวของท่านได้ ตลอดเวลาโดยการเข้ าสูบ่ ญ
ั ชีการใช้ บริ การของท่านบน
แพลตฟอร์ มของออริ จิ ้น หากท่านไม่มีบญ
ั ชีการใช้ บริการกับเราท่านอาจทําการอัพเดทหรื อปรับเปลีย่ นข้ อมูลส่วนตัวได้ โดยการ
ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่เราได้ ให้ ไว้
เราจะดําเนินการส่งข้ อมูลส่วนตัวที่ได้ รับการปรับเปลีย่ นแล้ วแก่บริ ษัทในเครื อที่เราได้ แบ่งปั นข้ อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้ อมูล
ส่วนตัวของท่านยังคงจําเป็ นต่อกิจการที่กล่าวไว้ ข้างบน
ความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนตัวของท่ าน
ออริ จิ ้นรับรองว่าข้ อมูลที่จดั เก็บทังหมดจะถู
้
กจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้ อมูลส่วนตัวของท่านโดย
• จํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัว
• จัดให้ มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
• จัดการทําลายข้ อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้ อมูลดังกล่าวไม่จําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ทาง
กฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

หากท่านมีเหตุให้ เชื่อว่าความเป็ นส่วนตัวของท่านได้ ถกู ละเมิดโดยออริ จิ ้น กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
รหัสผ่านของท่านเป็ นกุญแจสําหรับบัญชีการใช้ บริ การของท่าน กรุณาใช้ ตวั เลข ตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่
แบ่งปั นรหัสผ่านออริ จิ ้นแก่ผ้ อู ื่น หากท่านได้ แบ่งปั นรหัสผ่านแก่ผ้ อู ื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทําต่าง ๆ ที่ได้ กระทําลงใน
นามหรื อผ่านทางบัญชีการใช้ บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่
สามารถควบคุมข้ อมูลส่วนตัวของท่านหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ทีส่ ง่ ให้ แก่ออริ จิ ้นท่านอาจต้ องยอมรับนิตกิ รรมใด ๆ ที่ทําลงในนามของ
ท่าน ดังนันหากรหั
้
สผ่านของท่านถูกเปิ ดเผยหรื อไม่เป็ นความลับอีกต่อไปไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ หรื อท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ วา่
รหัสผ่านนันถู
้ กเปิ ดเผยหรื อไม่เป็ นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเราและเปลีย่ นรหัสผ่านของท่าน เราขอเตือนให้ ทา่ น
ออกจากระบบบัญชีการใช้ บริ การ (log off) และปิ ดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครัง้ ที่ทา่ นใช้ คอมพิวเตอร์ สาธารณะ
ออริ จิ ้นหรื อผู้ให้ บริ การที่ได้ รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรมคุกกี ้ (cookies) หรื อโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้ อมูล
เพื่อช่วยให้ เราสามารถจัดให้ มีการบริ การทีด่ ีขึ ้น เร็ วขึ ้น ปลอดภัยขึ ้น และเพื่อความเป็ นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้ บริการ และ/
หรื อเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ ม
เมื่อท่านเข้ าเยี่ยมชมออริ จิ ้น เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริ ษัทเราทําการจดจําและบันทึกข้ อมูลที่บราวเซอร์ ของท่านส่งเข้ ามาโดย
อัตโนมัติเมือ่ ท่านเข้ าเว็ปไซต์ของเรา ข้ อมูลเหล่านี ้อาจหมายรวมถึง
• ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ ของท่าน
• ชนิดของบราวเซอร์ ของท่าน
• หน้ าเว็ปไซต์ที่ทา่ นเข้ าถึงก่อนที่ทา่ นจะเข้ าสูแ
่ พลตฟอร์ ม
• หน้ าเว็ปไซต์ท่ท
ี า่ นเข้ าชมในแพลตฟอร์ ม
• จํานวนเวลาที่ทา่ นใช้ ในการชมหน้ าเว็ปไซต์ดงั กล่าว สินค้ าหรื อข้ อมูลที่ทา่ นค้ นหาในแพลตฟอร์ ม เวลาเข้ าชมวันที่
และข้ อมูลทางสถิติอื่นๆ
ข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านี ้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้ เราพัฒนาแพลตฟอร์ ม การบริ การและสินค้ าที่เรา
จัดหาให้ ดีขึ ้น
โปรแกรมคุกกี ้ (cookies) เป็ นข้ อมูลไฟล์ตวั อักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จดั วางไว้ บน
หน่วยความจําของบราวเซอร์ ของท่านหรื อบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้ าชมเว็ปไซต์หรื อเรี ยกดูข้อความ โปรแกรมนี ้ช่วยให้ เรา
จดจําอุปกรณ์หรื อบราวเซอร์ โดยจําเพาะได้ และช่วยให้ เราสามารถจัดทําเนื ้อหาให้ เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่าน
ได้ รวดเร็วขึ ้น และช่วยให้ การบริ การและแพลตฟอร์ มสะดวกสบายและเป็ นประโยชน์ตอ่ ท่านมากขึ ้น
คุณอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี ้ (COOKIES) ผ่านทางเบราว์เซอร์ หรื อการตังค่
้ าอุปกรณ์ของคุณ สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปทีเ่ นื ้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์ หรื ออุปกรณ์ของคุณ
ไม่ มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส
ข้ อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรื อ ไวรัส (Virus) นันไม่
้ ได้ รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ ม กรุณาตังค่
้ าและคงสภาพ
ความต้ องการ (Preference) ในการติดต่อสือ่ สารเพื่อทีเ่ ราจะได้ สง่ ข้ อมูลการติดต่อสือ่ สารตามที่ทา่ นต้ องการ ท่านไม่ได้ รับ
อนุญาตหรื อยอมรับให้ เพิม่ ผู้ใช้ รายอื่น (ไม่วา่ จะเป็ นผู้ใช้ ที่เคยซื ้อสินค้ าจากท่าน) เข้ าสูร่ ายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่วา่ อีเมล์หรื อ

จดหมาย) เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตโดยชัดแจ้ ง ท่านจะไม่สง่ ข้ อความใด ๆ ที่มี ข้ อมูลขยะ สปายแวร์ หรื อไวรัส ผ่านทาง
แพลตฟอร์ ม หากท่านต้ องการรายงานข้ อความที่นา่ สงสัยให้ เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี ้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ออริ จิ ้นจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็ นส่วนตัวเป็ นประจํา เราขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงนโยบายความ
เป็ นส่วนได้ ตลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรื อตีพิมพ์ไว้ ในแพลตฟอร์ ม
สิทธิของออริจนิ ้
ท่านรับทราบและตกลงว่า ออริ จิ ้นมีสทิ ธิในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอํานาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกํากับ
ควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้ กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
เจ้ าของสิทธิตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หากออริ จิ ้นมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่านนันจํ
้ าเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้ อตกลง ไม่วา่ โดยสมัครใจหรื อการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ความร่วมมือ
กับคําสัง่ การสอบสวน และ/หรื อการร้ องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนัน้ ๆ ภายใต้ การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ท่านตกลงว่าจะไม่ฟอ้ งร้ องดําเนินคดีหรื อดําเนินการใด ๆ ต่อออริจิ ้น และสละสิทธิเรี ยกร้ องหรื อสิทธิอื่นใดอันมีตอ่ ออริ จิ ้นที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น
การติดต่ อออริจนิ ้
หากท่านต้ องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรื อข้ อมูลส่วนตัว มีคําถาม ความ
คิดเห็น ข้ อกังวล หรื อขอความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค หรื อเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี ้ (cookies) กรุณาติดต่อเรา (และเจ้ าหน้ าที่
คุ้มครองข้ อมูล) โดยทางโทรศัพท์ 020 300 000
A. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนตัว
เราอาจขอข้ อมูลส่วนตัวของคุณจากแหล่งต่างๆ (เช่น จากคุณหรื อผ่านทางบุคคลภายนอก) ซึง่ รวมทัง้
1. ข้ อมูลที่ได้ มา (โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) เมือ่ คุณลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ บญ
ั ชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้น ซึง่ ได้ แก่ ชื่อ ทีอ่ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ีเมล และข้ อมูลของอุปกรณ์ (เรี ยกรวมว่า “ข้ อมูลการลงทะเบียน”)
2. ข้ อมูลที่ได้ มา (โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในระหว่างการใช้ งานบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้นของคุณ ซึง่ ได้ แก่
หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้ อมูลการจัดส่งสินค้ าและการออกบิล ที่อยูใ่ นการจัดส่งบิล ข้ อมูลการทําธุรกรรม หมายเลข
บัตรเครดิต/เดบิต และวันทีห่ มดอายุ และข้ อมูลอื่นๆ จากธนาณัตหิ รื อเช็ค (เรี ยกรวมว่า “ข้ อมูลบัญชี”)
3. ข้ อมูลการลงทะเบียน ข้ อมูลบัญชี หรื อข้ อมูลอื่นๆ อาจสามารถเข้ าถึงหรื อเก็บรวบรวมได้ (โดยอัตโนมัติหรื อไม่ใช่โดย
อัตโนมัติ) ในระหว่างการลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ งานบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้น และ/หรื อในระหว่างการใช้ งานบัญชี
ชําระเงินสําหรับออริ จิ ้นของคุณ

ข้ อมูลข้ างต้ นที่เราได้ มาสามารถประกอบกันเป็ นข้ อมูลส่วนตัวของคุณ เราดําเนินการตามขันตอนเพื
้
่อตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเรา
จะไม่เก็บรวบรวมข้ อมูลจากคุณเพิ่มเติม (ไม่วา่ ข้ อมูลนันจะประกอบกั
้
นเป็ นข้ อมูลส่วนตัวหรื อไม่ก็ตาม) จนเกินความจําเป็ น
สําหรับเราที่จะมอบการบริ การของเราให้ แก่คณ
ุ หรื อในการดําเนินการตามที่ระบุในส่วน B ของประกาศฉบับนี ้ เพื่อเป็ นการ
ปกป้องบัญชีของคุณ ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันทางกฎหมายของเรา ปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา และดําเนินธุรกิจของเรา
B. การใช้ ข้อมูลส่ วนตัว
เราสามารถใช้ ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราได้ มาเพื่อจุดประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ รวมทังในระหว่
้
างการลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ งานบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้นของคุณ
2. ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของคุณสมบัตขิ องคุณในการลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ งานบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้น
หรื อเพื่อใช้ งานฟี เจอร์ และฟั งก์ชนั่ ใดๆ ของบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้นนี ้
3. การดําเนินการเพื่อลงทะเบียนเพือ่ เป็ นผู้ใช้ งาน การอนุญาตให้ คณ
ุ สามารถเข้ าสูร่ ะบบด้ วยการใช้ ID การเข้ าระบบ
ของออริ จิ ้นและการคงรักษาและจัดการการลงทะเบียนของคุณ
4. การมอบบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้นและการบริ การลูกค้ าที่เกี่ยวข้ องให้ แก่คณ
ุ รวมทังการอํ
้
านวยความสะดวกใน
การชําระบัญชีตามราคาซื ้อสินค้ าและบริ การต่างๆ การบริ การที่เกี่ยวข้ องเพื่อทําการซื ้อ การส่งหนังสือแจ้ งเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมของคุณ และการตอบคําถามหรื อข้ อสงสัยของคุณ คําติชม การเรี ยกร้ อง หรื อข้ อพิพาทต่างๆ
5. การปรับปรุงและขยายการบริ การของเราด้ วยวิธีการวิจยั และพัฒนาฟั งก์ชนั่ ใหม่ๆ ของบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้น
ของคุณ หรื อการใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ที่เราจะสามารถเสนอขายได้ เป็ นครัง้ คราว
6. ดําเนินการทําการวิจยั การวิเคราะห์เชิงสถิติ หรื อการสํารวจต่างๆ ไม่วา่ โดยปากเปล่าหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อที่จะจัดการและปกป้องธุรกิจของเรา รวมทังโครงสร้
้
างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา เพื่อวัด
ประเมินผลการดําเนินงานของบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้น และการบริ การอื่นๆ ทีเ่ รามอบให้ และเพื่อตรวจสอบให้
แน่ใจว่าคุณรู้สกึ พึงพอใจในการบริ การของเรา
7. การวิเคราะห์แนวโน้ มต่างๆ การใช้ งานและพฤติกรรมอื่นๆ (ไม่วา่ จะเป็ นแบบแยกเป็ นรายบุคคลหรือแบบรวม) ซึง่ ช่วย
ให้ เราเข้ าใจวิธีที่คณ
ุ และฐานผู้ใช้ งานโดยรวมของเราเข้ าถึงและใช้ งานบัญชีชําระเงินสําหรับออริจิ ้น และกิจกรรมเชิง
พาณิชย์ที่สาํ คัญที่ดาํ เนินการ รวมทังเพื
้ ่อจุดประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงการบริการของเราให้ ดขี ึ ้น และตอบข้ อ
สงสัย และตอบสนองกับรสนิยมของลูกค้ า
8. การจัดการความเสีย่ ง หรื อการประเมิน ตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้น และ/หรื อการแก้ ไขเยียวยาการ
ฉ้ อโกง หรื อการกระทําที่ผิดกฎหมายหรื อการกระทําต้ องห้ ามทีเ่ ป็ นไปได้ อื่นๆ และอีกนัยหนึง่ คือเพือ่ ทําการปกป้อง
ความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ มของเรา
9. การตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้น หรื อการแก้ ไขเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขและข้ อตกลง นโยบายภายในที่
เกี่ยวข้ องใดๆ มาตรฐานด้ านอุตสาหกรรม แนวทาง กฎหมายหรื อกฎข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
10. การเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้ ตามที่กฎหมายหรื อกฎข้ อบังคับของประเทศใดก็ตามสามารถกําหนดให้ เราหรือบริ ษัทในเครื อ
ของเราต้ องกระทํา ตามคําสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่รฐั หรื อกลุม่ บุคคลภายนอก รวมทังบริ
้ ษัทผู้ให้ บริ การบัตรหรื อเครื อข่าย
การชําระเงินอื่นๆ การเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้ยังสามารถทําขึ ้นโดยเป็ นไปตามหมายศาล คําสัง่ ศาล การร้ องขอตามกฎหมาย

หรื อข้ อกําหนดหรื อกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ในประเทศใดๆ ที่สามารถใช้ ปฏิบตั ิกบั เราหรื อบริ ษัทในเครื อของ
เราได้
11. การทําการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายหรื อการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทําที่
ต้ องสงสัยว่าผิดกฎหมายใดๆ หรื อเพื่อจัดการกับข้ อเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ หรื อการเรี ยกร้ องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น
ได้ กบั เราหรื อบริ ษัทในเครื อของเรา
12. จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้ วยกฎหมายอื่นใด เช่นการปกป้องคุณและผู้ใช้ งานคนอื่นของบัญชีชําระเงินสําหรับออ
ริ จิ ้นจากการสูญเสีย การปกป้องชีวิต การรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ของเรา และการปกป้องสิทธิ์
และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นใดของเรา
และเรายังสามารถใช้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบอื่นๆ ซึง่ เราจะส่งหนังสือแจ้ งเป็ นการเฉพาะให้ ในเวลาที่ทําการรวบรวม
หรื อตามที่คณ
ุ จะให้ การยินยอมในเวลาต่อมา
C. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนตัว
ข้ อมูลส่วนตัวของคุณที่ออริจิ ้นเก็บไว้ จะถูกเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ แต่ออริ จิ ้นสามารถมอบข้ อมูลนันให้
้ แก่กลุม่ ต่างๆ ต่อไปนี ้
(ไม่วา่ ภายในหรื อภายนอกประเทศที่อยูอ่ าศัยของคุณก็ตาม) เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ B ข้ างต้ น:
1. บริ ษัทที่ออริ จิ ้นเป็ นเจ้ าของบางส่วนหรื อทังหมด
้
2. ออริ จิ ้นและบริ ษัทอื่นๆ ในเครื อของกลุม่ บริ ษัทออริจิ ้น
3. ตัวแทน ผู้รับเหมาหรื อผู้ให้ บริ การภายนอกที่เราทํางานร่วมกันเพือ่ ให้ บริ การของเราแก่คณ
ุ ซึง่ รวมทังการป้
้
องกันการ
ฉ้ อโกง การเก็บรวบรวมบิล การป้อนข้ อมูล การบริ หารจัดการฐานข้ อมูล การส่งเสริ มการขาย การทําการตลาด การ
บริ การลูกค้ า บริ การเทคโนโลยี การแจ้ งเตือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การต่างๆ และบริ การขยายเวลาการชําระเงิน
4. องค์กรที่ออริ จิ ้นยังคงการแนะนําบอกต่อธุรกิจหรื อทําข้ อตกลงทางการค้ าอื่นๆ ต่อไป รวมทังกลุ
้ ม่ บุคคลภายนอกและ
องค์กรที่เป็ นของกลุม่ บริษัทออริจิ ้น
5. ผู้ค้าและองค์กรอืน่ ๆ เช่นบริษัทให้ บริ การบัตร เครื อข่ายการชําระเงิน หรื อสถาบันทางการเงิน ที่ชําระเงินให้ หรื อทําการ
ชําระเงินผ่านทางผู้ค้าและองค์กรเหล่านี ้ ด้ วยการใช้ บญ
ั ชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้น หรื อองค์กรเหล่านันอื
้ ่นๆ เพื่อทําให้
คุณสามารถใช้ งานบัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้นได้
6. องค์กรสินเชื่อและตัวแทนการเรี ยกเก็บเงิน ธนาคาร สถาบันทางการเงินทีเ่ ป็ นกลุม่ บุคคลภายนอก
7. ที่ปรึกษามืออาชีพ องค์กรบังคับใช้ กฎหมาย ผู้รับประกัน รัฐบาลและเจ้ าหน้ าที่ที่มีอํานาจควบคุม หรื อองค์กรอื่นใดที่
ออริ จิ ้นอยูภ่ ายใต้ ข้อผูกมัดให้ ทําการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบหรื อข้ อตกลงเชิง
พาณิชย์ทเี่ กี่ยวข้ อง ซึง่ รวมทังการทํ
้
าข้ อตกลงกับบริ ษัทบัตรหรื อเครื อข่ายการชําระเงิน
D. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา
เราดําเนินการตามขันตอนที
้
เ่ หมาะสมทุกประการ รวมทังการดู
้
แลปกป้องด้ านกายภาพ การบริ หารจัดการ และทางด้ านเทคนิค
เพื่อช่วยปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของคุณที่เราจัดการ จากการสูญเสีย การนําไปใช้ ในทางที่ผิด และการเข้ าถึง การเปิ ดเผย การ

เปลีย่ นแปลงและการทําลายทิ ้งโดยไม่ได้ รับอนุญาต
เราจะเก็บรักษาและจัดการให้ ผ้ ใู ห้ บริ การของเราเก็บรักษาข้ อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จําเป็ นเท่านัน้ เพื่อ
จุดประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี ้ และอย่างสอดคล้ องตามกฎหมายและข้ อกําหนดตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องทังหมด
้
เราขอแนะนําให้ คณ
ุ อย่าเปิ ดเผยรหัสผ่านของคุณให้ ใครทราบ พนักงานของเราจะไม่ถามรหัสผ่านของคุณด้ วยการโทรหาหรื อ
ส่งอีเมลที่คณ
ุ ไม่ได้ เรี ยกร้ องหรื อยินยอม ถ้ าคุณใช้ คอมพิวเตอร์ ร่วมกับผู้อื่น คุณไม่ควรเก็บรักษาข้ อมูลการเข้ าระบบของคุณ
(เช่น ID ผู้ใช้ งานและรหัสผ่าน) ไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทใี่ ช้ งานร่วมกันนัน้
E. การประมวลผลข้ อมูลในต่ างประเทศ
ข้ อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกประมวลผลนอกประเทศที่คณ
ุ อาศัยอยู่ (รวมทังนอกประเทศไทย)
้
ในสถานที่ใดก็ตามที่ออริ จิ ้น
บริ ษัทอื่นๆ ในเครื อ และกลุม่ บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวภายใต้ ข้อ C ข้ างต้ นนันดํ
้ าเนินกิจการอยู่
ในประเทศต่างๆ ที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณสามารถถูกประมวลผลได้ นนอาจไม่
ั้
มีกฎหมายปกป้องข้ อมูลที่เหมือนกันกับกฎหมาย
ของประเทศทีค่ ณ
ุ อาศัยอยู่ (รวมทังประเทศไทย)
้
F. เว็บไซต์ และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอก
บัญชีชําระเงินสําหรับออริ จิ ้นอาจจะให้ ลงิ ค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และการบริ การอื่น (รวมทังแอพพลิ
้
เคชัน่ ที่ดาํ เนินงานโดยกลุม่
บุคคลภายนอก) เพื่อความสะดวกและให้ ข้อมูลแก่คณ
ุ การบริ การและเว็บไซต์เหล่านี ้อาจดําเนินงานเป็ นอิสระจากเรา และอาจ
มีประกาศและนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่เป็ นของตัวเอง ซึง่ เราขอแนะนําอย่างยิง่ ให้ คณ
ุ ทบทวนตรวจสอบก่อนที่จะใช้ งานการ
บริ การเหล่านันหรื
้ อทํากิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านัน้ ตามขอบเขตที่เราไม่ได้ เป็ นเจ้ าของหรื อควบคุมเว็บไซต์ที่ถกู ลิงค์ไปซึง่
คุณเข้ าเยีย่ มชมนัน้ เราจะไม่รับผิดชอบกับเนื ้อหา การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว และคุณภาพของการบริการต่างๆ
เหล่านัน้
G. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี ้
ออริ จิ ้นสงวนสิทธิ์ที่จะทําการเปลีย่ นแปลง แก้ ไข หรื อทบทวนประกาศฉบับนี ้เป็ นครัง้ คราว
H. ข้ อมูลเพิ่มเติม
ถ้ าคุณต้ องการติดต่อเรา รวมทังถ้
้ าคุณต้ องการที่จะใช้ สทิ ธิ์ใดๆ ทีค่ ณ
ุ อาจมีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (อย่างเช่นการใช้
สิทธิ์ที่จะเลือกไม่ดาํ เนินการประมวลผลข้ อมูล) กรุณาทําการติดต่อเจ้ าหน้ าที่โดยใช้ วิธีตอ่ ไปนี ้ โดยทางโทรศัพท์ 020 300 000
ออริ จิ ้นสามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม สําหรับการดําเนินการตามคําร้ องขอของคุณอย่างหนึง่ อย่างใด ถ้ า
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องอนุญาตให้ สามารถกระทําได้

