
นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเชฟรอน 

บทน า 

เชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ และบริษัทในเครือมุ่งมัน่ที่จะให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตวัของท่าน นโยบายฉบบันี ้
ได้อธิบายถึงขัน้ตอนต่างๆ ท่ีเราท าเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวมรวบไว้ที่เว็บไซต์ของเรา โดย
นโยบายฉบับนีจ้ะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วน
บคุคลนัน้ๆ ทางเลือกของท่านเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูสว่นบุคคลที่เก่ียวกบัท่าน มาตรการคุ้มครองความปลอดภยั
ของเรา และวิธีการที่ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเก่ียวกับท่าน ทัง้นี ้การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา 
เป็นการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมลู และใช้แนวทางปฎิบติัตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายเก่ียวกบั
การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้

 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ข้อมูลทีถู่กเก็บรวบรวมจากผู้เข้าชมโดยตรง ในหลายกรณี ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้โดยท่านไม่ต้องให้
ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม บนเว็บไซต์บางหน้า เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้
บริการหรือด าเนินธุรกรรมตามที่ท่านต้องการ ข้อมลูสว่นบคุคลที่เราเก็บรวบรวมนัน้ อาจรวมถึง 

• รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ชื่อของท่าน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อบริษัท/องค์กร อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ
หมายเลขโทรสาร และสถานที่พกัอาศยั 

• ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทและต าแหน่งงานของท่าน 
• ความพงึพอใจของท่านเก่ียวกบัการท าการตลาดผ่านทางอีเมล (email marketing) 
• ข้อมลูด้านการเงิน รวมถึงหมายเลขบตัรเครดิต ข้อมูลบญัชีธนาคาร หรือข้อมลูบญัชีของลกูค้า และข้อมูล

เก่ียวกบัค าขอสมัครบตัรเครดิต หมายเลขประกันสงัคม หรือหมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน/หมายเลข
ประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 

• ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น สัญชาติ และประเทศที่พ านักอาศัยของท่านที่ท าให้เราสามารถพิจารณาคุณสมบติัของ
ท่านตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการสง่ออก 

• การรับข้อมลูเก่ียวกบัเทคโนโลยีบางประการ 
• การสอบถามของท่านและการสัง่ซือ้สินค้าและบริการของเรา รวมทัง้ข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถจัดหา

สินค้าและบริการท่ีดีที่สดุให้กบัท่านได้ 



• การเข้าร่วมการแข่งขนัและข้อมลูเก่ียวกบัการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
• ความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัสินค้าและบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วย 

ท่านไม่จ าเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี  ้อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูล เราอาจไม่สามารถ
ให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านต้องการ หรือด าเนินการตามธุรกรรมของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความ
เก่ียวข้องหรือจ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามค าขอของท่าน 

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยวิธีอตัโนมติั เราเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ เข้าชมเว็บไซต์ของเราทุกท่าน รวมถึง
หน้าเว็บไซต์ท่ีท่านเหล่านัน้ได้เข้าชม จ านวนหน่วยข้อมูลที่ใช้ การเข้าลิงค์ต่างๆ รวมถึงการกระท าอ่ืนใดท่ี
เกิดขึน้ภายในเว็บไซต์ของเรา ส าหรับเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าสู่ระบบ เราอาจท าการเชื่อมต่อข้อมลูดงักลา่วกบัท่าน
เพื่อประเมินความสนใจของท่านที่อาจจะมีต่อสินค้าและบริการของเรา นอกจากนี ้เราอาจใช้ข้อมลูดงักลา่วเพื่อ
พัฒนาวิธีการรักษาความปลอดภัยของเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานบางอย่างที่เบราว์เซอร์ของท่าน 
(Browser) สง่ไปยงัเว็บไซต์ทกุเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม เช่น หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่าน (Internet 
Protocol (IP) address) ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) ความจุ และภาษาที่ใช้ ระบบปฏิบติัการ
ของท่าน (operating system) วันและเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมและเชื่อมต่อมายัง
เว็บไซต์ของเรา  

 

การใช้คุกกี ้และเว็บบีคอนส์ของเรา (web beacons) 

คุกกี ้คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กของเราที่ได้มีการบนัทึกลงไปที่ฮาร์ดดิสก์ของท่าน (hard disk) หรือบนัทึกไปที่
ความจ าของเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกีใ้นการติดตามจ านวนครัง้ที่ท่านได้เข้า
ชมเว็บไซต์ ติดตามจ านวนผู้ เข้าชมเว็บไซต์ ประเมินและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเราของผู้ เข้าชมเว็บไซต์ 
เก็บข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ (เช่น ความชอบของท่าน) และเก็บข้อมูลทางเทคนิคเก่ียวกับการตอบสนองของท่าน
ต่อเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้เซสชั่น คุกกี ้(session cookies) ซึ่งจะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน 
(Browser) เพื่อเก็บ ID ผู้ ใช้งานของท่าน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเก่ียวกบัการค้นหาและการสัง่ซือ้สินค้า) และข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการเซสชั่นดังกล่าว ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกีท้ี่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือการ
โฆษณา เพื่อที่จะก าหนดเป้าหมายในการโฆษณาส าหรับผู้ เข้าชมเว็บไซต์ หรือก าหนดโฆษณาท่ีเก่ียวข้องกับ
ท่าน 



เว็บไซต์ของเราอาจมีรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ (electronic images) ที่เรียกว่า เว็บบีคอนส์ (Web beacons) ซึ่ง
ในบางครัง้ถกูเรียกว่า single-pixel gifs ที่ท าให้เราสามารถนบัจ านวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์นัน้ๆ เราอาจ
รวมเว็บบีคอนส์ (Web beacons) ไว้ในข้อความอีเมลส่งเสริมการขาย (promotional email messages) หรือ
จดหมายข่าวเพื่อติดตามว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกเปิดหรือได้มีการตอบสนองหรือไม่ รวมถึงผู้ ท่ีได้รับอีเมล
ส่งเสริมการขาย (promotional email messages) หรือจดหมายข่าวดังกล่าวได้กดลิงค์ในอีเมลหรือได้ส่งต่อ
อีเมลไปให้บคุคลอื่นหรือไม่ 

การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (Browser) เก่ียวกับการจัดการคุกก้ี (Manage Cookies) หรือส่ง
สญัญาณ “Do Not Track”: อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี ้(Cookies) โดยอัตโนมัติ แต่ท่าน
สามารถปรับเปลี่ยนการตัง้ค่าเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) ได้ตลอดเวลาเพื่อปฏิเสธการใช้คกุกี ้(Cookies) 
หรือเพื่อเตือนท่านเมื่อคุกกี ้(Cookies) ได้ถูกติดตัง้ไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่าน หากท่านเลือกไม่ยอมรับคุกกี ้
(Cookies) ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทัง้หมดของเว็บไซต์ของเราได้ ท่านยงัสามารถลบคุกกีท้ี่มีอยู่ผ่าน
อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Browser) ได้อีกด้วย แต่นัน่หมายความว่าข้อมลูการตัง้ค่าในปัจจุบนัของท่าน (รวมถึง 
ID ผู้ ใช้งานที่เก็บไว้  (stored user IDs) และความสนใจอ่ืนๆ) อาจจะหายไปด้วย ท่านอาจตัง้ค่า “do not 
track”  ส าหรับบางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ การตัง้ค่านีจ้ะส่งสญัญาณไปยงัเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมใน
ขณะที่ท่านมีการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ สัญญาณ “Do Not Track” นี ้แตกต่างจากการห้ามการติดตามใน
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีปฏิเสธการใช้คกุกีใ้นการตัง้ค่าเบราว์เซอร์ของท่าน เนื่องจากเบราว์เซอร์ (Browser) ที่มีการตัง้ค่า 
“do not track” ไว้ยังสามารถยอมรับคุกกีไ้ด้อยู่ ในปัจจุบัน เชฟรอนยังไม่มีการตอบสนองต่อเว็บเบราว์เซอร์ 
(Web Browser) ที่มีการสง่สญัญาณ “do not track” หากเราจะด าเนินการดงักล่าวในอนาคต เราจะอธิบายว่า
เราจะด าเนินการดงักลา่วอย่างไรไว้ในนโยบายฉบบันี ้

การจ ากัดการเก็บรวบรวมและการใช้ Google Analytics Data บางเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ Google 
Analytics ด้วย ซึ่งเป็นการให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google เพื่อท าให้เราเข้าใจถึงการใช้งาน
ของท่านบนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึน้ Google Analytics จะเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ความถ่ีในการเข้าใช้งาน
เวบ็ไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่มีการเข้าชม และเว็บไซต์ก่อนหน้าที่ผู้ ใช้ได้ใช้ก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา Google อาจใช้
ข้อมลูที่ได้เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ดงักล่าว เพื่อบริหารจดัการโฆษณาที่อยู่บนเครือข่ายของ Google ให้มีความ
เหมาะสมกับผู้ ใช้งาน ข้อจ ากัดความสามารถของ Google ในการใช้และการแบ่งปัน (share) ข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมโดย Google Analytics เก่ียวกับการเข้าชมของท่านเป็นไปตามข้อก าหนดการใช้ Google Analytics 
และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (Google Privacy Policy) Google ให้สิทธิในการแสดงเจตนา
ยกเลิก (opt-out mechanism) ส าหรับเว็บไซต์ซึง่สามารถเข้าถึงได้ท่ีน่ี  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=th


สิทธิในการแสดงเจตนายกเลิกการรับโฆษณาที่อยู่บนพื้นฐานของความสนใจ แม้ว่าเชฟรอนจะไม่ได้มีแสดง
โฆษณาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา แต่เราโฆษณาสินค้าและบริการของเราบนเว็บไซต์อ่ืนๆ โปรด
ศึกษานโยบายส่วนบุคคลของผู้ ให้บริการเว็บไซต์เหล่านัน้ หรือนโยบายส่วนบุคคลของผู้ โฆษณา เพื่อให้เข้าใจ
ถึงแนวทางเก่ียวกบัการโฆษณาของบุคคลดงักล่าว รวมถึงประเภทของข้อมูลท่ีบุคคลดงักล่าวอาจเก็บรวบรวม
เก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน บุคคลธรรมดาอาจเลือกแสดงเจตนายกเลิกการรับโฆษณาที่ส่งมาจาก
สมาชิกเครือข่ายโฆษณาของ NAI หรือ EDAA โดยใช้เคร่ืองมือทีป่รากฏเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ดงัต่อไปนี ้

• Digital Advertising Alliance (DAA) 
• Network Advertising Initiative (NAI) 
• European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). 

 

วัตถุประสงค์ของเราในการเก็บรวบรวมส าหรับการใช้และ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตามวตัถุประสงค์ดงัที่ระบไุว้ด้านลา่งเท่านัน้ 

บริการและธุรกรรม เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการหรือด าเนินการท าธุรกรรมตามที่ท่านต้องการ เช่น 
ให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการของเชฟรอน ประมวลผลค าสัง่ซือ้ (processing order)  ด าเนินการตามค า
ขอเก่ียวกบัการบริการลูกค้า อ านวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกรณีอ่ืนใด ทัง้นี ้เราอาจ
รวมข้อมลูที่มีการเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเรากบัข้อมลูที่เราเก็บรวบรวมโดยวิธีการอ่ืน เพื่อท าให้การติดต่อ
ระหว่างท่านและเชฟรอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

การพฒันาเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมลูเก่ียวกบัท่านเพื่อพฒันาเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงวิธีการรักษาความปลอดภยั
ของเรา) และสินค้าหรือบริการที่เก่ียวข้อง หรือเพื่อท าให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายขึน้ โดยการช่วยให้ท่านไม่
ต้องกรอกข้อมลูเดิมซ า้หลายครัง้ หรือโดยการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกบัความชื่นชอบหรือความ
สนใจของท่านโดยเฉพาะ 

การสือ่สารด้านการตลาด โดยความยินยอมของท่าน เราอาจใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งท่านเก่ียวกบั
สินค้าหรือบริการของเชฟรอน ทัง้นี ้เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลที่อาจถูกน ามาใช้เพื่อติดต่อกับท่านเก่ียวกับสินค้า
หรือบริการของเรา ท่านสามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรับการติดต่อดังกล่าวได้ นอกจากนัน้ อีเมล

https://digitaladvertisingalliance.org/
https://www.networkadvertising.org/
https://www.edaa.eu/


ติดต่อสือ่สารแต่ละฉบบัที่เราสง่ให้นัน้ประกอบด้วยลิงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิก (unsubscribe link) ท่ีท าให้ท่าน
สามารถหยุดรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้ หากท่านเลือกยกเลิกการเป็นสมาชิก (unsubscribe) เราจะลบ
ท่านออกจากรายชื่อที่เก่ียวข้องภายใน 10 วนัท าการ  

ค าขอสมัครงาน ในการสมัครงานหรือการติดต่อสอบถาม ท่านอาจให้ข้อมูลเก่ียวกับตัวท่านกับเรา ซึ่งอาจ
รวมถึง ประวัติการศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลโดยย่อ (resume) ประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) และข้อมูล
อ่ืนๆ รวมทัง้เชือ้ชาติของท่าน ในกรณีที่กฏหมายก าหนดหรืออนุญาตให้กระท าได้ ทัง้นี  ้เราอาจใช้ข้อมูล
ดังกล่าวโดยเชฟรอน บริษัทลูก (subsidiaries) และบริษัทในเครือ (affiliates) รวมถึงกิจการร่วมทุนของ
เชฟรอน (joint venture) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการจ้างงาน โดยเราจะเก็บข้อมูลนี ไ้ว้เพื่อการ
พิจารณาในอนาคต เว้นแต่ ท่านมีค าสัง่ไม่ให้เราเก็บข้อมลูดงักลา่วไว้ 

เมื่อเรามีการอ้างว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส าหรับค าขอ ค าสั่งซือ้ ธุรกรรม หรือสัญญา (หรือการ
จัดเตรียมในลักษณะเดียวกัน)  หรือให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านขอ (เช่น เว็บไซต์) เราจ าเป็นต้องด าเนินการ
ดงักลา่วเพื่อการปฏิบติัตามสญัญาที่มีกบัท่าน 

เมื่อเรามีการอ้างว่า เราใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเก่ียวกบัการตลาด การพฒันา หรือการปรับปรุงสินค้าหรือ
บริการของเรา เพื่อความปลอดภัย หรือเป็นข้อก าหนดตามกฎหมาย นอกเหนือไปจากกรณีตามสัญญาหรือ
ตามค าขอของท่าน เราใช้ข้อมลูสว่นบุคคลของท่านบนโดยอาศยัฐานของการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย สขุภาพของบคุคล การปฏิบติัหน้าทีต่ามกฎหมายของเรา หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
เราหรือของบคุคลภายนอก หรือโดยความยินยอมของท่าน  

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เว้นแต่จะระบุไว้ด้านล่างนี ้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเชฟรอนโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรานัน้ จะไม่ถูก
เปิดเผยไปยังบุคคลภายนอกเชฟรอน บริษัทลูกของเชฟรอน (subsidiaries) บริษัทในเครือของเชฟรอน 
(affiliates) และกิจการร่วมทนุของเชฟรอน (joint venture) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน 

การเปิดเผยต่อผู้ให้บริการ เชฟรอนได้เข้าท าสัญญากับบริษัทอ่ืนๆ เพื่อให้บริการในนามของเชฟรอน เช่น ผู้
ให้บริการเว็บไซต์ (hosting websites) การส่งข้อมูลออก การด าเนินธุรกรรม และการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา 
เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทดังกล่าวเฉพาะข้อมูลส่วนที่มีความจ าเป็นส าหรับบุคคลดังกล่าวในการ



ให้บริการที่เก่ียวข้อง บริษัทดงักลา่วรวมถึงพนกังานบริษัทนัน้ๆ ไม่สามารถใช้ข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถปุระสงค์
อ่ืนใดได้  

การเปิดเผยเก่ียวกบัธุรกรรม ในการเข้าท าธุรกรรมบางประเภท เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือ
ทัง้หมดที่ท่านให้เราไว้แก่กับสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ  และบริษัทขนส่ง หรือบริการไปรษณีย์ที่
เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมนัน้ๆ  

การเปิดเผยเก่ียวกับการได้มาหรือการแปรสภาพบริษัท เชฟรอนอาจตัดสินใจขาย ซือ้ ควบรวม หรือปรับ
โครงสร้างองค์กรเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ หรือด้วยเหตุผลทางธุรกิจอ่ืนๆ ในอนาคต ซึ่งการเข้าท าธุรกรรม
ดังกล่าวอาจเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ที่จะซือ้หรือผู้ ซือ้ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก
ผู้ขาย แม้ว่าเชฟรอนมีแนวปฏิบติัในการขอความคุ้มครองข้อมลูในการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว แต่เราไม่สามารถ
รับรองได้ว่าบุคคลอ่ืนที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวจากเชฟรอน อนัเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมนัน้ๆ จะ
ปฏิบติัตามข้อก าหนดของนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีทุ้กข้อ 

การเปิดเผยบนเว็บไซต์ที่เป็นการร่วมมือกนั บางเว็บไซต์ของเรามีการโฆษณาการร่วมมือกันระหว่างผู้ ใช้ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ เก่ียวกับเร่ืองหรือหัวข้อที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บนเว็บไซต์ดังกล่าว เราอาจแบ่งปันชื่อผู้ ใช้ของท่าน 
(username) ต่อผู้ เข้าร่วมรายอ่ืนเพื่อระบุว่าท่านเป็นผู้ เสนอความคิดเห็นหรือค าแนะน าที่ท่านเป็นผู้ ให้ไว้ 
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แบ่งปันชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ หรือข้อมลูส่วนบุคคลอ่ืนๆ ให้กับผู้ ใช้คนอ่ืน
ของเว็บไซต์อ่ืนท่ีมีความร่วมมือกบัเรา 

การเปิดเผยเนื่องจากเหตผุลอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล หากกฎหมายก าหนดไว้หรือเป็นกรณีที่เรา
เชื่อโดยสุจริตว่ามีความจ าเป็นต้องเปิดเผยเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามกระบวนการตาม
กฎหมาย เพื่อคุ้มครอง และปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา หรือในกรณีเร่งด่วน เพื่อเป็นการคุ้ มครองความ
ปลอดภยัสว่นบคุคลของบคุคลใดๆ  

 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

เราอาจโอนข้อมลูส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ และเก็บข้อมลูดงักล่าวไว้ ไปยงัประเทศอ่ืนนอกจาก
ประเทศที่ข้อมูลได้ถูกจัดเก็บในคราวแรก หรือประเทศที่ผู้ เข้าชมแต่ละคนได้เข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งประเทศต่างๆ 
รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา (และประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกที่บริษัทลกู (subsidiaries) บริษัทในเครือ (affiliates) ผู้
จดัหาสินค้าหรือบริการ (suppliers) หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีส านักงานตัง้อยู่) ประเทศที่เราโอนข้อมูลไปนัน้ 



อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากประเทศที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในคราว
แรก หรือแตกต่างจากประเทศที่ผู้ เข้าชมแต่ละคนเข้าสูเ่ว็บไซต์ 

การเลือกใช้เว็บไซต์หรือการสง่ข้อมลูส่วนบุคคลให้เราทางเว็บไซต์ถือว่าท่านยินยอมให้โอนข้อมลูดงักล่าวไปยงั
ต่างประเทศ ทัง้นี ้ภายในขอบเขตที่กฏหมายก าหนด เมื่อเราโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัผู้ รับที่ประเทศ
อ่ืนๆ เราจะใช้วิธีการต่างๆ ในการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว เช่น เมื่อเราถูกขอให้ด าเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ได้โอนไปยังบริษัทลูก (subsidiaries) หรือโอนไปยังผู้ จัดหาสินค้าหรือบริการของเรา หรือไปยัง
บุคคลภายนอก เราจะด าเนินการให้มีการใช้ข้อสญัญามาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการ
ยโุรป (EU Commission) และข้อสญัญาในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนัเพื่อปฏิบติัตามข้อก าหนดในประเทศอ่ืน 

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายในขอบเขตที่กฏหมายก าหนด เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเก่ียวกับท่านเท่าที่ (1) มีความ
จ าเป็นเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยเป็นไปตามข้อก าหนดในนโยบาย
เก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันี ้หรือ (2) เราอาศัยฐานอ่ืนตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบาย
เก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี ้ หรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่จะเก็บข้อมูลเกิน
กว่าระยะเวลาที่มีความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์แรกเร่ิมที่ได้รับข้อมลูสว่นบุคคล    

 

ความปลอดภัย 

เชฟรอนมุ่งมัน่ในการคุ้มครองความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาความปลอดภยัใด
ที่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการละเมิด เราใช้เทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เราเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่จ ากัดการเข้าถึง ซึ่งเก็บไว้ในสถานที่ที่มีการจ ากัดการ
เข้าถึง เมื่อท่านมีการเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าสู่ระบบ หรือจากเว็บไซต์หนึ่งไปอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้
กลไกการเข้าสู่ระบบอย่างเดียวกัน (login mechanism) เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านด้วยคุกกีท้ี่มีการ
เข้ารหัสไว้ในเคร่ืองของท่าน เมื่อท่านสัง่ซือ้สินค้ากับเรา ดูข้อมูลบัญชี หรือให้ข้อมูลด้านการเงิน เราคุ้มครอง
การถ่ายโอนข้อมลูดงักลา่วโดยใช้การเข้ารหสั Secure Socket Layer (SSL)  



ส าหรับเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าสู่ระบบ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องดูแลความปลอดภัยของรหัสผ่านของ
ท่านเอง และไม่เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้กบับุคคลอ่ืน หากท่านก าลงัใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกบับุคคลอ่ืน ท่านควร
ออกจากระบบ (log out) ก่อนปิดเวบ็ไซต์อยู่เสมอ เพื่อที่ผู้ ใช้งานคนต่อไปจะได้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูของท่าน
ได้ 

 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ 

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทอ่ืนๆ องค์กรทางวิชาชีพ หน่วยงาน
ราชการ และสื่ออ่ืนๆ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวบริหารงานอย่างเป็นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถ
ควบคมุและไม่รับผิดชอบในเนือ้หา ความปลอดภัย หรือนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดย
เว็บไซต์อ่ืน ท่านควรตรวจสอบนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเว็บไซต์นัน้ๆ เพื่อพิจารณาว่า
มีการปอ้งกนัและใช้ข้อมลูสว่นบคุคลอย่างไร 

 

ผู้เยาว์ 

เว็บไซต์นีเ้ป็นเว็บไซต์ส าหรับบุคคลทั่วไป แม้ว่าเว็บไซต์นีจ้ะมีข้อมูลที่ผู้ เยาว์อาจสนใจ อย่างไรก็ตาม เชฟรอน
ไม่ได้จดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลจากหรือเก่ียวกบับุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปีผ่านเว็บไซต์นี ้หากเว็บไซต์ใดของเรา
ได้ถกูสง่ไปยงัผู้ เยาว์ เราจะมีนโยบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลส าหรับผู้ เยาว์ 

 

การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 

ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูสว่นบุคคลที่ได้ให้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ทนัที โดยไปยงั
หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้ให้ข้อมลูนัน้ไว้ 

ท่านอาจยื่นค าขอเพื่อให้มีการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกจดัเก็บผ่านเว็บไซต์ หรือยื่นค าถาม
หรือข้อสงสยัใดๆ ที่ท่านมีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อส านกังานข้อมลูส่วนบุคคลของบริษัท เชฟรอน 
ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ของนโยบายเก่ียวกบัการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้หรือโดยการสง่อีเมล 



เพื่อช่วยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่าน
ก่อนการเข้าถึงข้อมลูของท่าน ท่านสามารถช่วยเราเก็บข้อมูลเก่ียวกบัท่านได้อย่างถูกต้องโดยแจ้งให้เราทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกบัที่อยู่ในการจดัสง่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศพัท์ หรืออีเมลของท่าน  

 

สิทธิของท่าน 

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายในประเทศของท่านก าหนด ท่านมีสิทธิ (1) เข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลบางอย่างเก่ียวกบั
ท่านที่เราได้เก็บรักษาไว้ (2) ขอให้เราปรับปรุงข้อมลูสว่นบุคคลของท่านให้เป็นปัจจบุนั แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ 
หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หรือ (3) ใช้สิทธิของท่านในการโอนย้ายข้อมลูส่วนบุคคล อนึ่ง ใน
กรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว้ ท่านอาจถอนความยินยอมท่ีท่านเคยให้ไว้กับเรา หรือคัดค้านการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์ต่างๆ ในเวลาใดก็ได้ และเราจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่านตามความเหมาะสม 

ในการใช้สิทธิเหล่านี  ้โปรดติดต่อเราผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ของ
นโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันี ้

เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะด าเนินการตามความเหมาะสมในการยืนยนัตัวตนของท่าน
ก่อนท่ีจะอนญุาตให้ท่านเข้าถึงข้อมลูของท่าน 

ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของเราภายในประเทศไทย หรือการปฏิบติัตามกฎหมาย
ของเราตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) อาจถูกส่งไปยัง
ส านักงานข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ท่านยงัมีสิทธิในการยื่นข้อ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลหากท่านไม่พงึพอใจในค าตอบของเรา 

 

ติดต่อกับเราอย่างไร 

หากท่านมีค าถามเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันีห้รือวิธีการจัดการข้อมูลส่วน
บคุคลของเรา โปรดติดต่อทางอีเมล หรือสง่จดหมายไปที่  

 



บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั  

สง่ถึง คณุบุษบา มาพบพนัธ์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล – อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า 
 เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

อีเมล: CTEPrivacy@chevron.com 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้

เชฟรอนอาจปรับปรุงนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเราด าเนินการ
ปรับปรุง เราจะแก้ไขวันที่มีผลบงัคับใช้ไว้ด้านบนของนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านควร
เข้าชมหน้าเว็บไซต์นีเ้ป็นระยะ เพื่อที่จะทราบถึงข้อก าหนดข้อมลูส่วนบคุคลฉบบัล่าสดุ การใช้เว็บไซต์ของท่าน
หลงัจากท่ีได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะถือว่าท่านตกลงด้วยกบัการเปลี่ยนแปลงนัน้แล้ว   

การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเพิ่มเติม 

mailto:CTEPrivacy@chevron.com

