นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของเชฟรอน
บทนา
เชฟรอน คอร์ ปอเรชัน่ และบริ ษัทในเครื อมุ่งมัน่ ที่จะให้ ความคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของท่าน นโยบายฉบับนี ้
ได้ อธิบายถึงขัน้ ตอนต่างๆ ที่ เราทาเพื่อคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวมรวบไว้ ที่เว็บไซต์ของเรา โดย
นโยบายฉบับนีจ้ ะอธิบายถึงประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ที่เราใช้ ข้อมูลส่วน
บุคคลนันๆ
้ ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ของเรา และวิธีการที่ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ ไขข้ อมูลเกี่ยวกับท่าน ทังนี
้ ้ การที่ท่านเข้ าสู่เว็บไซต์ของเรา
เป็ นการให้ ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และใช้ แนวทางปฎิบตั ิตามที่ได้ อธิบายไว้ ในนโยบายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลทีถ่ ูกเก็บรวบรวมจากผู้เข้าชมโดยตรง ในหลายกรณี ท่านสามารถเข้ าเว็บไซต์ของเราได้ โดยท่านไม่ต้องให้
ข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม บนเว็บไซต์บางหน้ า เราอาจขอให้ ท่านให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้
บริการหรือดาเนินธุรกรรมตามที่ท่านต้ องการ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนัน้ อาจรวมถึง
•

•
•
•

•

•
•

รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ชื่อ ของท่าน คานาหน้ าชื่อ ชื่อบริ ษัท/องค์กร อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ
หมายเลขโทรสาร และสถานที่พกั อาศัย
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตาแหน่งงานของท่าน
ความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการทาการตลาดผ่านทางอีเมล (email marketing)
ข้ อมูลด้ านการเงิน รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ข้ อมูลบัญชีธนาคาร หรื อข้ อมูลบัญชีของลูกค้ า และข้ อมูล
เกี่ยวกับคาขอสมัครบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หรื อหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/หมายเลข
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ข้ อมูลอื่นๆ เช่น สัญชาติ และประเทศที่ พานักอาศัยของท่านที่ทาให้ เราสามารถพิจารณาคุณสมบัติของ
ท่านตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งออก
การรับข้ อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางประการ
การสอบถามของท่านและการสัง่ ซื ้อสินค้ าและบริ การของเรา รวมทัง้ ข้ อมูลที่ จะช่วยให้ เราสามารถจัดหา
สินค้ าและบริการที่ดีที่สดุ ให้ กบั ท่านได้

•
•

การเข้ าร่วมการแข่งขันและข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้ าร่วมกิจกรรม
ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้ าและบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเราด้ วย

ท่ านไม่ จ าเป็ น ต้ อ งให้ ข้ อ มูล เหล่านี ้ อย่ างไรก็ ต าม หากท่ า นไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ ข้ อ มูล เราอาจไม่ ส ามารถ
ให้ บ ริ การแก่ ท่านตามที่ ท่ านต้ องการ หรื อ ดาเนิน การตามธุ รกรรมของท่ านได้ หากข้ อมูล ดัง กล่าวมี ค วาม
เกี่ยวข้ องหรือจาเป็ นสาหรับการดาเนินการตามคาขอของท่าน
ข้อมูลที ่ถูกเก็บรวบรวมโดยวิ ธีอตั โนมัติ เราเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ าชมเว็บไซต์ของเราทุกท่าน รวมถึง
หน้ าเว็บไซต์ ท่ี ท่านเหล่านัน้ ได้ เข้ าชม จานวนหน่วยข้ อมูลที่ใช้ การเข้ า ลิ งค์ ต่างๆ รวมถึง การกระทาอื่น ใดที่
เกิดขึ ้นภายในเว็บไซต์ของเรา สาหรับเว็บไซต์ที่ท่านได้ เข้ าสู่ระบบ เราอาจทาการเชื่อมต่อข้ อมูลดังกล่าวกับท่าน
เพื่อประเมินความสนใจของท่านที่อาจจะมีต่อสินค้ าและบริ การของเรา นอกจากนี ้ เราอาจใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
พัฒ นาวิธี การรักษาความปลอดภัยของเรา เราเก็บ รวบรวมข้ อมูล พื น้ ฐานบางอย่างที่ เบราว์เซอร์ ของท่ าน
(Browser) ส่งไปยังเว็บไซต์ทกุ เว็บไซต์ที่ท่านเข้ าชม เช่น หมายเลขประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของท่าน (Internet
Protocol (IP) address) ประเภทของเบราว์เซอร์ ของท่าน (Browser) ความจุ และภาษาที่ใช้ ระบบปฏิบตั ิการ
ของท่าน (operating system) วันและเวลาที่ท่านเข้ าชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ท่านเข้ าชมและเชื่อมต่อมายัง
เว็บไซต์ของเรา

การใช้ คุกกี ้ และเว็บบีคอนส์ ของเรา (web beacons)
คุกกี ้ คือ แฟ้มข้ อมูลขนาดเล็กของเราที่ได้ มีการบันทึกลงไปที่ฮาร์ ดดิสก์ของท่าน (hard disk) หรื อบันทึกไปที่
ความจาของเบราว์เซอร์ ของท่าน (Browser) เว็บไซต์ของเราอาจใช้ คุกกี ้ในการติดตามจานวนครัง้ ที่ท่านได้ เข้ า
ชมเว็บไซต์ ติดตามจานวนผู้เข้ าชมเว็บไซต์ ประเมินและวิเคราะห์การใช้ เว็บไซต์ของเราของผู้เข้ าชมเว็บไซต์
เก็บข้ อมูลที่ท่านได้ ให้ ไว้ (เช่น ความชอบของท่ าน) และเก็บข้ อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการตอบสนองของท่าน
ต่อเว็บไซต์ ของเรา เราอาจใช้ เซสชั่น คุกกี ้ (session cookies) ซึ่งจะถูกลบเมื่ อ ท่ านปิ ดเบราว์ เซอร์ ของท่าน
(Browser) เพื่ อเก็บ ID ผู้ใช้ ง านของท่าน เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ท่ านในการใช้ ง านเว็บ ไซต์ ของเรา
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเกี่ยวกับการค้ นหาและการสัง่ ซื ้อสินค้ า) และข้ อมูลอื่นที่เป็ นประโยชน์ในการบริ หาร
จัด การเซสชั่น ดังกล่าว ในบางกรณี เราอาจใช้ ข้อมูลที่เก็ บรวบรวมผ่านคุก กี ท้ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ หรื อการ
โฆษณา เพื่อที่จะกาหนดเป้าหมายในการโฆษณาสาหรับผู้เข้ าชมเว็บไซต์ หรื อกาหนดโฆษณาที่เกี่ยวข้ องกับ
ท่าน

เว็บไซต์ของเราอาจมีรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ (electronic images) ที่เรี ยกว่า เว็บบีคอนส์ (Web beacons) ซึ่ง
ในบางครัง้ ถูกเรียกว่า single-pixel gifs ที่ทาให้ เราสามารถนับจานวนผู้ใช้ ที่ได้ เข้ าชมหน้ าเว็บไซต์นนๆ
ั ้ เราอาจ
รวมเว็บบีคอนส์ (Web beacons) ไว้ ในข้ อความอีเมลส่งเสริ มการขาย (promotional email messages) หรื อ
จดหมายข่าวเพื่อติดตามว่าข้ อความดังกล่าวได้ ถูกเปิ ดหรื อได้ มีการตอบสนองหรื อไม่ รวมถึงผู้ ที่ได้ รับอีเมล
ส่งเสริ มการขาย (promotional email messages) หรื อจดหมายข่าวดังกล่าวได้ กดลิงค์ ในอีเมลหรื อได้ ส่งต่อ
อีเมลไปให้ บคุ คลอื่นหรือไม่
การปรั บ เปลี่ ย นการตั้ง ค่ า เบราว์ เ ซอร์ (Browser) เกี่ ย วกับ การจัด การคุ ก กี้ (Manage Cookies) หรื อ ส่ ง
สัญ ญาณ “Do Not Track”: อินเทอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่ ยอมรับคุกกี ้ (Cookies) โดยอัตโนมัติ แต่ท่าน
สามารถปรับเปลี่ยนการตังค่
้ าเบราว์เซอร์ ของท่าน (Browser) ได้ ตลอดเวลาเพื่อปฏิเสธการใช้ คกุ กี ้ (Cookies)
หรื อเพื่อเตือนท่านเมื่อคุกกี ้ (Cookies) ได้ ถูกติดตัง้ ไว้ ที่คอมพิวเตอร์ ของท่าน หากท่านเลือกไม่ ยอมรับคุกกี ้
(Cookies) ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ ฟีเจอร์ ทงั ้ หมดของเว็บไซต์ของเราได้ ท่านยังสามารถลบคุกกีท้ ี่มีอยู่ผ่าน
อินเทอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ (Browser) ได้ อีกด้ วย แต่นนั่ หมายความว่าข้ อมูลการตังค่
้ าในปั จจุบนั ของท่าน (รวมถึง
ID ผู้ใช้ ง านที่ เก็บ ไว้ (stored user IDs) และความสนใจอื่น ๆ) อาจจะหายไปด้ วย ท่ านอาจตัง้ ค่ า “do not
track” สาหรับบางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ การตังค่
้ านี ้จะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่ท่านเข้ าชมใน
ขณะที่ ท่ านมี การใช้ ง านเว็บ ไซต์ ต่ างๆ สัญ ญาณ “Do Not Track” นี ้ แตกต่ า งจากการห้ ามการติ ด ตามใน
รูปแบบอื่นๆ ที่ปฏิเสธการใช้ คกุ กี ้ในการตังค่
้ าเบราว์เซอร์ ของท่าน เนื่องจากเบราว์เซอร์ (Browser) ที่มีการตังค่
้ า
“do not track” ไว้ ยังสามารถยอมรับคุกกีไ้ ด้ อยู่ ในปั จจุบัน เชฟรอนยังไม่มีการตอบสนองต่อ เว็บเบราว์เซอร์
(Web Browser) ที่มีการส่งสัญญาณ “do not track” หากเราจะดาเนินการดังกล่าวในอนาคต เราจะอธิบายว่า
เราจะดาเนินการดังกล่าวอย่างไรไว้ ในนโยบายฉบับนี ้
การจ ากัด การเก็ บ รวบรวมและการใช้ Google Analytics Data บางเว็ บ ไซต์ ข องเรา เราอาจใช้ Google
Analytics ด้ วย ซึ่งเป็ นการให้ บริ การวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ ให้ บริ การโดย Google เพื่อทาให้ เราเข้ าใจถึงการใช้ งาน
ของท่านบนเว็บไซต์ของเราได้ ดียิ่งขึน้ Google Analytics จะเก็บรวบรวมข้ อมูล เช่น ความถี่ในการเข้ าใช้ งาน
เว็บไซต์ หน้ าเว็บไซต์ที่มีการเข้ าชม และเว็บไซต์ก่อนหน้ าที่ผ้ ใู ช้ ได้ ใช้ ก่อนเข้ าชมเว็บไซต์ของเรา Google อาจใช้
ข้ อมูลที่ได้ เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ดงั กล่าว เพื่อบริหารจัดการโฆษณาที่อยู่บนเครื อข่ายของ Google ให้ มีความ
เหมาะสมกับผู้ใช้ งาน ข้ อจากัดความสามารถของ Google ในการใช้ และการแบ่งปั น (share) ข้ อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเข้ าชมของท่านเป็ นไปตามข้ อกาหนดการใช้ Google Analytics
และนโยบายความเป็ น ส่วนตัวของ Google (Google Privacy Policy) Google ให้ สิ ทธิ ในการแสดงเจตนา
ยกเลิก (opt-out mechanism) สาหรับเว็บไซต์ซงึ่ สามารถเข้ าถึงได้ ทน่ี ่ี

สิ ทธิ ในการแสดงเจตนายกเลิ กการรับโฆษณาที ่อยู่บนพื ้นฐานของความสนใจ แม้ ว่าเชฟรอนจะไม่ได้ มีแสดง
โฆษณาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา แต่เราโฆษณาสินค้ าและบริ การของเราบนเว็บไซต์อื่นๆ โปรด
ศึกษานโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้ บริ การเว็บไซต์เหล่านัน้ หรื อนโยบายส่วนบุคคลของผู้ โฆษณา เพื่อให้ เข้ าใจ
ถึงแนวทางเกี่ยวกับการโฆษณาของบุคคลดังกล่าว รวมถึงประเภทของข้ อมูลที่บุคคลดังกล่าวอาจเก็บรวบรวม
เกี่ยวกับการใช้ อินเทอร์ เน็ตของท่าน บุคคลธรรมดาอาจเลือกแสดงเจตนายกเลิกการรับ โฆษณาที่ส่งมาจาก
สมาชิกเครือข่ายโฆษณาของ NAI หรือ EDAA โดยใช้ เครื่องมือทีป่ รากฏเมื่อมีการเข้ าชมเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี ้
• Digital Advertising Alliance (DAA)
• Network Advertising Initiative (NAI)
• European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

วัตถุประสงค์ ของเราในการเก็บรวบรวมสาหรับการใช้ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ ด้านล่างเท่านัน้
บริ การและธุรกรรม เราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ บริ การหรื อดาเนินการทาธุรกรรมตามที่ท่านต้ องการ เช่น
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การของเชฟรอน ประมวลผลคาสัง่ ซื ้อ (processing order) ดาเนินการตามคา
ขอเกี่ยวกับการบริการลูกค้ า อานวยความสะดวกในการใช้ งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกรณีอื่นใด ทังนี
้ ้ เราอาจ
รวมข้ อมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเรากับข้ อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยวิธีการอื่น เพื่อทาให้ การติดต่อ
ระหว่างท่านและเชฟรอนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาเว็บไซต์ เราอาจใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงวิธีการรักษาความปลอดภัย
ของเรา) และสินค้ าหรื อบริ การที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อทาให้ เว็บไซต์ของเราใช้ งานง่ายขึน้ โดยการช่วยให้ ท่านไม่
ต้ องกรอกข้ อมูลเดิมซ ้าหลายครัง้ หรื อโดยการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้ เหมาะสมกับความชื่นชอบหรื อความ
สนใจของท่านโดยเฉพาะ
การสือ่ สารด้านการตลาด โดยความยินยอมของท่าน เราอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้ ง ท่านเกี่ยวกับ
สินค้ าหรื อบริ การของเชฟรอน ทัง้ นี ้ เมื่อมีการจัดเก็บข้ อมูลที่อาจถูกนามาใช้ เพื่อติดต่อกับท่านเกี่ยวกับสินค้ า
หรื อ บริ ก ารของเรา ท่ า นสามารถแสดงเจตนาปฏิ เสธการรั บ การติ ด ต่ อ ดั ง กล่ า วได้ นอกจากนั น้ อี เมล

ติดต่อสือ่ สารแต่ละฉบับที่เราส่งให้ นนประกอบด้
ั้
วยลิงค์ยกเลิกการเป็ นสมาชิก (unsubscribe link) ที่ทาให้ ท่าน
สามารถหยุดรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้ หากท่านเลือกยกเลิกการเป็ นสมาชิก (unsubscribe) เราจะลบ
ท่านออกจากรายชื่อที่เกี่ยวข้ องภายใน 10 วันทาการ
คาขอสมัครงาน ในการสมัครงานหรื อการติดต่อสอบถาม ท่านอาจให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับตัวท่านกับเรา ซึ่งอาจ
รวมถึง ประวัติการศึกษา ข้ อมูล ส่วนบุคคลโดยย่อ (resume) ประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) และข้ อมูล
อื่น ๆ รวมทัง้ เชื อ้ ชาติข องท่ าน ในกรณี ที่ ก ฏหมายก าหนดหรื อ อนุญ าตให้ ก ระท าได้ ทัง้ นี ้ เราอาจใช้ ข้อมูล
ดัง กล่าวโดยเชฟรอน บริ ษั ท ลูก (subsidiaries) และบริ ษั ท ในเครื อ (affiliates) รวมถึ ง กิ จ การร่ วมทุน ของ
เชฟรอน (joint venture) เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการพิ จ ารณาการจ้ างงาน โดยเราจะเก็ บ ข้ อ มูล นี ไ้ ว้ เพื่ อ การ
พิจารณาในอนาคต เว้ นแต่ ท่านมีคาสัง่ ไม่ให้ เราเก็บข้ อมูลดังกล่าวไว้
เมื่ อเรามี การอ้ างว่า เราใช้ ข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่านสาหรับ คาขอ คาสั่งซื อ้ ธุรกรรม หรื อสัญ ญา (หรื อการ
จัดเตรี ยมในลักษณะเดียวกัน ) หรื อให้ บริ การแก่ท่านตามที่ท่านขอ (เช่น เว็บไซต์ ) เราจาเป็ นต้ องดาเนินการ
ดังกล่าวเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีกบั ท่าน
เมื่อเรามีการอ้ างว่า เราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการตลาด การพัฒนา หรือการปรับปรุงสินค้ าหรื อ
บริ การของเรา เพื่อความปลอดภัย หรื อเป็ นข้ อกาหนดตามกฎหมาย นอกเหนือไปจากกรณีตามสัญญาหรื อ
ตามคาขอของท่าน เราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนโดยอาศัยฐานของการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย สุขภาพของบุคคล การปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามกฎหมายของเรา หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของ
เราหรือของบุคคลภายนอก หรือโดยความยินยอมของท่าน

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เว้ นแต่จ ะระบุไว้ ด้านล่างนี ้ ข้ อมูล ส่วนบุคคลที่ท่านให้ กับเชฟรอนโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรานั น้ จะไม่ ถูก
เปิ ด เผยไปยัง บุค คลภายนอกเชฟรอน บริ ษั ท ลูก ของเชฟรอน (subsidiaries) บริ ษั ท ในเครื อ ของเชฟรอน
(affiliates) และกิจการร่วมทุนของเชฟรอน (joint venture) โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากท่าน
การเปิ ดเผยต่อผู้ให้บริ การ เชฟรอนได้ เข้ าทาสัญญากับบริ ษัทอื่นๆ เพื่อให้ บริ การในนามของเชฟรอน เช่น ผู้
ให้ บริ การเว็บไซต์ (hosting websites) การส่งข้ อมูลออก การดาเนินธุรกรรม และการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา
เราให้ ข้อมูล ส่วนบุค คลกับ บริ ษั ท ดัง กล่าวเฉพาะข้ อมูล ส่วนที่มี ค วามจ าเป็ น ส าหรับ บุค คลดัง กล่าวในการ

ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ อง บริษัทดังกล่าวรวมถึงพนักงานบริษัทนันๆ
้ ไม่สามารถใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นใดได้
การเปิ ดเผยเกี่ยวกับธุรกรรม ในการเข้ าทาธุรกรรมบางประเภท เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรื อ
ทัง้ หมดที่ ท่ านให้ เราไว้ แ ก่ กับ สถาบัน การเงิ น หน่ ว ยงานราชการ และบริ ษั ท ขนส่ง หรื อบริ การไปรษณี ย์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมนันๆ
้
การเปิ ดเผยเกี่ ยวกับ การได้ม าหรื อการแปรสภาพบริ ษั ท เชฟรอนอาจตัดสิ นใจขาย ซื อ้ ควบรวม หรื อปรั บ
โครงสร้ างองค์กรเพื่อการวางแผนด้ านกลยุทธ์ หรื อด้ วยเหตุผลทางธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการเข้ าทาธุรกรรม
ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลต่อ ผู้ที่จะซื ้อหรื อผู้ซื ้อ หรื อได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลจาก
ผู้ขาย แม้ ว่าเชฟรอนมีแนวปฏิบตั ิในการขอความคุ้มครองข้ อมูลในการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว แต่เราไม่สามารถ
รับรองได้ ว่าบุคคลอื่นที่ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเชฟรอน อันเนื่องมาจากการเข้ าทาธุรกรรมนัน้ ๆ จะ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ทุกข้ อ
การเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ที่เป็ นการร่ วมมื อกัน บางเว็บไซต์ ของเรามีการโฆษณาการร่ วมมือกันระหว่างผู้ใช้ ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ เกี่ยวกับเรื่ องหรื อหัวข้ อ ที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ บนเว็บไซต์ ดังกล่าว เราอาจแบ่งปั น ชื่ อผู้ใช้ ของท่าน
(username) ต่อ ผู้เข้ าร่ วมรายอื่น เพื่ อระบุว่าท่ านเป็ น ผู้เสนอความคิ ดเห็ น หรื อ คาแนะน าที่ท่ านเป็ น ผู้ให้ ไ ว้
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แบ่งปั น ชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ให้ กับผู้ใช้ คนอื่น
ของเว็บไซต์อื่นที่มีความร่วมมือกับเรา
การเปิ ดเผยเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล หากกฎหมายกาหนดไว้ หรื อเป็ นกรณีที่เรา
เชื่ อ โดยสุจ ริ ต ว่า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยเพื่ อ เป็ น การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย หรื อ ตาม กระบวนการตาม
กฎหมาย เพื่อคุ้มครอง และปกป้องสิทธิ หรื อทรัพย์สินของเรา หรื อในกรณีเร่งด่วน เพื่อเป็ นการคุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลระหว่ างประเทศ
เราอาจโอนข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ และเก็บข้ อมูลดังกล่าวไว้ ไปยังประเทศอื่นนอกจาก
ประเทศที่ข้อมูลได้ ถูกจัดเก็บ ในคราวแรก หรื อประเทศที่ผ้ ูเข้ าชมแต่ละคนได้ เข้ าสู่เว็บไซต์ ซึ่งประเทศต่างๆ
รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริ กา (และประเทศอื่นๆ ทัว่ โลกที่บริ ษัท ลูก (subsidiaries) บริ ษัทในเครื อ (affiliates) ผู้
จัดหาสินค้ าหรื อบริ การ (suppliers) หรื อหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ มีสานักงานตัง้ อยู่) ประเทศที่เราโอนข้ อมูลไปนัน้

อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากประเทศที่ข้อมูลดังกล่าวได้ ถูกเก็บรวบรวมไว้ ในคราว
แรก หรื อแตกต่างจากประเทศที่ผ้ เู ข้ าชมแต่ละคนเข้ าสูเ่ ว็บไซต์
การเลือกใช้ เว็บไซต์หรือการส่งข้ อมูลส่วนบุคคลให้ เราทางเว็บไซต์ถือว่าท่านยินยอมให้ โอนข้ อมูลดังกล่าวไปยัง
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ภายในขอบเขตที่กฏหมายกาหนด เมื่อเราโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับที่ประเทศ
อื่นๆ เราจะใช้ วิธีการต่างๆ ในการคุ้มครองข้ อมูลดังกล่าว เช่น เมื่อ เราถูกขอให้ ดาเนินการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุ ค คลที่ ไ ด้ โอนไปยัง บริ ษั ท ลู ก (subsidiaries) หรื อ โอนไปยัง ผู้จัด หาสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของเรา หรื อ ไปยัง
บุคคลภายนอก เราจะดาเนินการให้ มีการใช้ ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้ รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิ การ
ยุโรป (EU Commission) และข้ อสัญญาในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันเพื่อปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในประเทศอื่น

การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายในขอบเขตที่กฏหมายกาหนด เราเก็ บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ รับเกี่ยวกับท่านเท่าที่ (1) มีความ
จาเป็ นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดในนโยบาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ หรื อ (2) เราอาศัยฐานอื่นตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ ในนโยบาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ หรื อขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในกรณี ที่จะเก็บข้ อมูลเกิน
กว่าระยะเวลาที่มีความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มที่ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัย
เชฟรอนมุ่งมัน่ ในการคุ้มครองความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล แม้ ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาความปลอดภัยใด
ที่สามารถรับรองได้ ว่าจะไม่มีการละเมิด เราใช้ เทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบใน
การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลจากการเข้ าถึง การใช้ หรื อการเปิ ดเผยที่ไม่ได้ รับอนุญาต เช่น เราเก็บรวบรวม
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ ให้ ไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่จากัดการเข้ าถึง ซึ่งเก็บไว้ ในสถานที่ที่มีการจากัด การ
เข้ าถึง เมื่อท่านมีการเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ที่ท่านได้ เข้ าสู่ระบบ หรื อจากเว็บไซต์หนึ่งไปอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้
กลไกการเข้ าสู่ระบบอย่ างเดี ย วกัน (login mechanism) เราจะตรวจสอบตัวตนของท่ า นด้ วยคุก กี ท้ ี่ มี ก าร
เข้ ารหัสไว้ ในเครื่ องของท่าน เมื่อท่านสัง่ ซื ้อสินค้ ากับเรา ดูข้อมูลบัญชี หรื อให้ ข้อมูลด้ านการเงิน เราคุ้มครอง
การถ่ายโอนข้ อมูลดังกล่าวโดยใช้ การเข้ ารหัส Secure Socket Layer (SSL)

สาหรับเว็บไซต์ที่ท่านได้ เข้ าสู่ระบบ เป็ นความรับผิดชอบของท่า นที่ต้องดูแลความปลอดภัยของรหัสผ่านของ
ท่านเอง และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั บุคคลอื่น หากท่านกาลังใช้ คอมพิวเตอร์ ร่วมกับบุคคลอื่น ท่านควร
ออกจากระบบ (log out) ก่อนปิ ดเว็บไซต์อยู่เสมอ เพื่อที่ผ้ ใู ช้ งานคนต่อไปจะได้ ไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของท่าน
ได้

ลิงค์ ไปยังเว็บไซต์ อ่ นื ๆ
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัทอื่นๆ องค์กรทางวิชาชีพ หน่วยงาน
ราชการ และสื่ออื่นๆ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวบริ หารงานอย่างเป็ นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถ
ควบคุมและไม่รับผิดชอบในเนือ้ หา ความปลอดภัย หรื อ นโยบายด้ านการคุ้มครองข้ อมูล ส่วนบุคคลที่ใช้ โดย
เว็บไซต์อื่น ท่านควรตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นนๆ
ั ้ เพื่อพิจารณาว่า
มีการป้องกันและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ผู้เยาว์
เว็บไซต์นีเ้ ป็ นเว็บไซต์สาหรับบุคคลทั่วไป แม้ ว่าเว็บไซต์นีจ้ ะมีข้อมู ลที่ผ้ ูเยาว์อาจสนใจ อย่างไรก็ตาม เชฟรอน
ไม่ได้ จดั เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลจากหรื อเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ผ่านเว็บไซต์นี ้ หากเว็บไซต์ใดของเรา
ได้ ถกู ส่งไปยังผู้เยาว์ เราจะมีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้เยาว์

การตรวจสอบข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ ให้ ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ ทนั ที โดยไปยัง
หน้ าเว็บไซต์ที่ท่านได้ ให้ ข้อมูลนันไว้
้
ท่านอาจยื่นคาขอเพื่อให้ มีการตรวจสอบหรื อแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ ถูกจัดเก็บผ่านเว็บไซต์ หรื อยื่นคาถาม
หรื อข้ อสงสัยใดๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อสานักงานข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด ตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ ติดต่ อเราอย่ างไร ของนโยบายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ หรือโดยการส่งอีเมล

เพื่อช่วยในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีวิธีดาเนินการที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่าน
ก่อนการเข้ าถึงข้ อมูลของท่าน ท่านสามารถช่วยเราเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับท่านได้ อย่างถูกต้ องโดยแจ้ งให้ เราทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของท่าน

สิทธิของท่ าน
ภายในขอบเขตที่กฎหมายในประเทศของท่านกาหนด ท่านมีสิทธิ (1) เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับ
ท่านที่เราได้ เก็บรักษาไว้ (2) ขอให้ เราปรับปรุงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ เป็ นปั จจุบนั แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ลบ
หรื อระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อ (3) ใช้ สิทธิของท่านในการโอนย้ ายข้ อมูลส่วนบุคคล อนึ่ง ใน
กรณี ที่มี กฎหมายกาหนดไว้ ท่านอาจถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ ไว้ กับเรา หรื อคัดค้ านการประมวลผล
ข้ อมูล ส่วนบุค คลของท่ านด้ วยเหตุ โดยชอบด้ ว ยกฎหมายในสถานการณ์ ต่ างๆ ในเวลาใดก็ ได้ และเราจะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามความต้ องการของท่านตามความเหมาะสม
ในการใช้ สิทธิเหล่านี ้ โปรดติดต่อเราผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ ติดต่ อเราอย่ างไร ของ
นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
เพื่อช่วยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดาเนินการตามความเหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่าน
ก่อนที่จะอนุญาตให้ ท่านเข้ าถึงข้ อมูลของท่าน
ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของเราภายในประเทศไทย หรื อ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ของเราตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูล ส่วนบุคคล (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฯ”) อาจถูกส่งไปยัง
สานักงานข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด ท่านยังมีสิทธิในการยื่นข้ อ
ร้ องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลหากท่านไม่พงึ พอใจในคาตอบของเรา

ติดต่ อกับเราอย่ างไร
หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนีห้ รื อวิธีการจัดการข้ อมูลส่วน
บุคคลของเรา โปรดติดต่อทางอีเมล หรือส่งจดหมายไปที่

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
ส่งถึง คุณบุษบา มาพบพันธ์ เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล – อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์ คพลาซ่า
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อีเมล: CTEPrivacy@chevron.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี ้
เชฟรอนอาจปรับปรุ งนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ ป็ น ครัง้ คราว เมื่อเราดาเนินการ
ปรับปรุง เราจะแก้ ไขวันที่มีผลบังคับใช้ ไว้ ด้านบนของนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ท่านควร
เข้ าชมหน้ าเว็บไซต์นีเ้ ป็ นระยะ เพื่อที่จะทราบถึงข้ อกาหนดข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด การใช้ เว็บไซต์ของท่าน
หลังจากที่ได้ มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านตกลงด้ วยกับการเปลี่ยนแปลงนันแล้
้ ว
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

