
นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเชฟรอน 

บทนาํ 

เชฟรอน คอรป์อเรชั่น และบริษัทในเครือมุ่งมั่นท่ีจะใหค้วามคุม้ครองความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายฉบับนีไ้ดอ้ธิบายถึง

ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเราทาํเพ่ือคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรวมรวบไวท่ี้เว็บไซตข์องเรา โดยนโยบายฉบับนีจ้ะอธิบายถึง

ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม วัตถุประสงคท่ี์เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นๆ ทางเลือกของท่านเก่ียวกับการใช้

ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกับท่าน มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัของเรา และวิธีการท่ีท่านสามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลู

เก่ียวกับท่าน ทั้งนี ้การท่ีท่านเขา้สู่เว็บไซตข์องเรา เป็นการใหค้วามยินยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชแ้นวทางปฎิบัติ

ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากผูเ้ขา้ชมโดยตรง ในหลายกรณี ท่านสามารถเขา้เว็บไซตข์องเราไดโ้ดยท่านไม่ตอ้งใหข้อ้มูลส่วน

บคุคลใดๆ อย่างไรก็ตาม บนเว็บไซตบ์างหนา้ เราอาจขอใหท่้านใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพ่ือใหบ้รกิารหรือดาํเนินธุรกรรม

ตามท่ีท่านตอ้งการ ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเราเก็บรวบรวมนัน้ อาจรวมถึง 

• รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ชื่อของท่าน คาํนาํหนา้ชื่อ ชื่อบรษิัท/องคก์ร อีเมล ์หมายเลขโทรศพัท ์และหมายเลขโทรสาร 

และสถานท่ีพกัอาศยั 

• ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทและตาํแหน่งงานของท่าน 

• ความพึงพอใจของท่านเก่ียวกบัการทาํการตลาดผ่านทางอีเมล (email marketing) 

• ขอ้มลูดา้นการเงิน รวมถึงหมายเลขบตัรเครดิต ขอ้มลูบญัชีธนาคาร หรือขอ้มลูบญัชีของลกูคา้ และขอ้มลูเก่ียวกับคาํขอ

สมคัรบตัรเครดิต หมายเลขประกนัสงัคม หรือหมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 

• ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น สัญชาติ และประเทศท่ีพํานักอาศัยของท่านท่ีทําให้เราสามารถพิจารณาคุณสมบัติของท่านตาม

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการส่งออก 

• การรบัขอ้มลูเก่ียวกบัเทคโนโลยีบางประการ 

• การสอบถามของท่านและการสั่งซือ้สินคา้และบรกิารของเรา รวมทัง้ขอ้มลูท่ีจะช่วยใหเ้ราสามารถจดัหาสินคา้และบริการ

ท่ีดีท่ีสดุใหก้บัท่านได ้

• การเขา้รว่มการแข่งขนัและขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทะเบียนเขา้รว่มกิจกรรม 

• ความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารของเรา รวมถึงเว็บไซตข์องเราดว้ย 

ท่านไม่จาํเป็นตอ้งใหข้อ้มลูเหล่านี ้อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงคท่ี์จะใหข้อ้มลู เราอาจไม่สามารถใหบ้รกิารแกท่่านตามท่ี

ท่านตอ้งการ หรือดาํเนินการตามธุรกรรมของท่านได ้หากขอ้มลูดงักล่าวมคีวามเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินการตาม

คาํขอของท่าน 



ขอ้มูลทีถู่กเก็บรวบรวมโดยวธิีอตัโนมตั ิเราเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูเ้ขา้ชมเว็บไซตข์องเราทกุท่าน รวมถึงหนา้เว็บไซตท่ี์ท่าน

เหล่านัน้ไดเ้ขา้ชม จาํนวนหน่วยขอ้มูลท่ีใช ้การเขา้ลิงคต์่างๆ รวมถึงการกระทาํอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ภายในเว็บไซตข์องเรา สาํหรบั

เว็บไซตท่ี์ท่านไดเ้ขา้สู่ระบบ เราอาจทาํการเชื่อมต่อขอ้มลูดงักล่าวกบัท่านเพ่ือประเมินความสนใจของท่านท่ีอาจจะมีต่อสินคา้

และบริการของเรา นอกจากนี ้เราอาจใชข้อ้มลูดงักล่าวเพ่ือพฒันาวิธีการรกัษาความปลอดภยัของเรา เราเก็บรวบรวมขอ้มูล

พืน้ฐานบางอย่างท่ีเบราวเ์ซอรข์องท่าน (Browser) ส่งไปยังเว็บไซตท์ุกเว็บไซตท่ี์ท่านเข้าชม เช่น หมายเลขประจาํเคร่ือง

คอมพิวเตอรข์องท่าน (Internet Protocol (IP) address) ประเภทของเบราวเ์ซอรข์องท่าน (Browser) ความจุ และภาษาท่ีใช ้

ระบบปฏิบตัิการของท่าน (operating system) วนัและเวลาท่ีท่านเขา้ชมเว็บไซต ์และเว็บไซตท่ี์ท่านเขา้ชมและเชื่อมต่อมายงั

เวบ็ไซตข์องเรา  

การใชคุ้กกี ้และเว็บบคีอนสข์องเรา (web beacons) 

คุกกี ้คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กของเราท่ีไดม้ีการบันทึกลงไปท่ีฮารด์ดิสก์ของท่าน (hard disk) หรือบันทึกไปท่ีความจาํของ

เบราวเ์ซอรข์องท่าน (Browser) เว็บไซตข์องเราอาจใชค้กุกีใ้นการติดตามจาํนวนครัง้ท่ีท่านไดเ้ขา้ชมเว็บไซต ์ติดตามจาํนวนผู้

เขา้ชมเว็บไซต ์ประเมินและวิเคราะหก์ารใชเ้ว็บไซตข์องเราของผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์เก็บขอ้มลูท่ีท่านไดใ้หไ้ว ้(เช่น ความชอบของ

ท่าน) และเก็บขอ้มลูทางเทคนิคเก่ียวกับการตอบสนองของท่านต่อเว็บไซตข์องเรา เราอาจใชเ้ซสชั่น คุกกี ้(session cookies) 

ซึ่งจะถกูลบเมื่อท่านปิดเบราวเ์ซอรข์องท่าน (Browser) เพ่ือเก็บ ID ผูใ้ชง้านของท่าน เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้กท่่านในการ

ใชง้านเว็บไซตข์องเรา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูเก่ียวกับการคน้หาและการสั่งซือ้สินคา้) และขอ้มลูอ่ืนท่ีเป็นประโยชนใ์นการ

บริหารจัดการเซสชั่นดังกล่าว ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมผ่านคุกกีท่ี้ใช้ในการวิเคราะห ์หรือการโฆษณา 

เพ่ือท่ีจะกาํหนดเป้าหมายในการโฆษณาสาํหรบัผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์หรือกาํหนดโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน 

เว็บไซตข์องเราอาจมีรูปภาพอิเล็กทรอนิกส ์(electronic images) ท่ีเรียกว่า เว็บบีคอนส ์(Web beacons) ซึ่งในบางครัง้ถูก

เรียกว่า single-pixel gifs ท่ีทาํให้เราสามารถนับจาํนวนผู้ใช้ท่ีได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์นั้นๆ เราอาจรวมเว็บบีคอนส ์(Web 

beacons) ไวใ้นข้อความอีเมลส่งเสริมการขาย (promotional email messages) หรือจดหมายข่าวเพ่ือติดตามว่าขอ้ความ

ดงักล่าวไดถู้กเปิดหรือไดม้ีการตอบสนองหรือไม่ รวมถึงผูท่ี้ไดร้บัอีเมลส่งเสริมการขาย (promotional email messages) หรือ

จดหมายข่าวดงักล่าวไดก้ดลิงคใ์นอีเมลหรือไดส่้งต่ออีเมลไปใหบ้คุคลอ่ืนหรือไม่ 

การปรบัเปลี่ยนการตัง้ค่าเบราว์เซอร์ (Browser) เกี่ยวกับการจัดการคุกกี ้(Manage Cookies) หรือส่งสญัญาณ “Do Not 

Track”: อินเทอรเ์น็ตเบราว์เซอรส่์วนใหญ่ยอมรับคุกกี้ (Cookies) โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถปรับเปล่ียนการตั้งค่า

เบราวเ์ซอรข์องท่าน (Browser) ไดต้ลอดเวลาเพ่ือปฏิเสธการใชคุ้กกี ้(Cookies) หรือเพ่ือเตือนท่านเมื่อคุกกี ้(Cookies) ไดถู้ก

ติดตัง้ไวท่ี้คอมพิวเตอรข์องท่าน หากท่านเลือกไม่ยอมรบัคุกกี ้(Cookies) ท่านอาจจะไม่สามารถใชฟี้เจอรท์ัง้หมดของเว็บไซต์

ของเราได ้ท่านยงัสามารถลบคุกกีท่ี้มีอยู่ผ่านอินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์(Browser) ไดอี้กดว้ย แต่นั่นหมายความว่าขอ้มลูการตัง้

ค่าในปัจจุบันของท่าน (รวมถึง ID ผูใ้ชง้านท่ีเก็บไว ้ (stored user IDs) และความสนใจอ่ืนๆ) อาจจะหายไปดว้ย ท่านอาจตัง้

ค่า “do not track”  สาํหรบับางเว็บเบราวเ์ซอร ์(Web Browser) ได ้การตัง้ค่านีจ้ะส่งสญัญาณไปยังเว็บไซตท่ี์ท่านเขา้ชมใน

ขณะท่ีท่านมีการใชง้านเว็บไซตต์่างๆ สญัญาณ “Do Not Track” นี ้แตกต่างจากการหา้มการติดตามในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีปฏิเสธ

การใช้คุกกี ้ในการตั้งค่าเบราวเ์ซอรข์องท่าน เน่ืองจากเบราวเ์ซอร ์(Browser) ท่ีมีการตั้งค่า “do not track” ไว้ยังสามารถ



ยอมรบัคุกกีไ้ดอ้ยู่ ในปัจจุบนั เชฟรอนยงัไม่มีการตอบสนองต่อเว็บเบราวเ์ซอร ์(Web Browser) ท่ีมีการส่งสญัญาณ “do not 

track” หากเราจะดาํเนินการดงักล่าวในอนาคต เราจะอธิบายว่าเราจะดาํเนินการดงักล่าวอย่างไรไวใ้นนโยบายฉบบันี ้

การจาํกดัการเก็บรวบรวมและการใช ้Google Analytics Data บางเว็บไซตข์องเรา เราอาจใช ้Google Analytics ดว้ย ซึ่งเป็น

การใหบ้รกิารวิเคราะหเ์ว็บไซตท่ี์ใหบ้รกิารโดย Google เพ่ือทาํใหเ้ราเขา้ใจถึงการใชง้านของท่านบนเว็บไซตข์องเราไดด้ียิ่งขึน้ 

Google Analytics จะเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น ความถ่ีในการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์หนา้เว็บไซตท่ี์มีการเขา้ชม และเว็บไซตก์่อน

หน้าท่ีผู้ใช้ไดใ้ช้ก่อนเข้าชมเว็บไซตข์องเรา Google อาจใช้ข้อมูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ดังกล่าว เพ่ือบริหารจัดการ

โฆษณาท่ีอยู่บนเครือข่ายของ Google ใหม้ีความเหมาะสมกับผูใ้ชง้าน ขอ้จาํกดัความสามารถของ Google ในการใชแ้ละการ

แบ่งปัน (share) ขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมโดย Google Analytics เก่ียวกับการเข้าชมของท่านเป็นไปตามข้อกาํหนดการใช ้

Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตวัของ Google (Google Privacy Policy) Google ใหสิ้ทธิในการแสดงเจตนา

ยกเลิก (opt-out mechanism) สาํหรบัเว็บไซตซ์ึ่งสามารถเขา้ถึงไดท่ี้น่ี  

สิทธิในการแสดงเจตนายกเลิกการรบัโฆษณาที่อยู่บนพืน้ฐานของความสนใจ แม้ว่าเชฟรอนจะไม่ไดม้ีแสดงโฆษณาของ

บคุคลภายนอกบนเว็บไซตข์องเรา แต่เราโฆษณาสินคา้และบรกิารของเราบนเวบ็ไซตอ่ื์นๆ โปรดศกึษานโยบายส่วนบคุคลของผู้

ให้บริการเว็บไซตเ์หล่านั้น หรือนโยบายส่วนบุคคลของผูโ้ฆษณา เพ่ือให้เขา้ใจถึงแนวทางเก่ียวกับการโฆษณาของบุคคล

ดงักล่าว รวมถึงประเภทของขอ้มลูท่ีบุคคลดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมเก่ียวกับการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของท่าน บุคคลธรรมดาอาจ

เลือกแสดงเจตนายกเลิกการรบัโฆษณาท่ีส่งมาจากสมาชิกเครือข่ายโฆษณาของ NAI หรือ EDAA โดยใชเ้คร่ืองมอืท่ีปรากฏเมื่อ

มีการเขา้ชมเว็บไซตด์งัต่อไปนี ้

• Digital Advertising Alliance (DAA) 

• Network Advertising Initiative (NAI) 

• European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). 

วัตถุประสงคข์องเราในการเกบ็รวบรวมสาํหรับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามวตัถปุระสงคด์งัท่ีระบไุวด้า้นล่างเท่านัน้ 

บริการและธุรกรรม เราใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในการใหบ้รกิารหรือดาํเนินการทาํธุรกรรมตามท่ีท่านตอ้งการ เช่น ใหข้อ้มลูเก่ียวกับ

สินคา้และบริการของเชฟรอน ประมวลผลคาํสั่งซือ้ (processing order)  ดาํเนินการตามคาํขอเก่ียวกับการบริการลูกค้า 

อาํนวยความสะดวกในการใชง้านเว็บไซตข์องเรา รวมถึงกรณีอ่ืนใด ทัง้นี ้เราอาจรวมขอ้มลูท่ีมีการเก็บรวบรวมโดยเว็บไซตข์อง

เรากบัขอ้มลูท่ีเราเก็บรวบรวมโดยวิธีการอ่ืน เพ่ือทาํใหก้ารติดต่อระหว่างท่านและเชฟรอนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

การพฒันาเว็บไซต์ เราอาจใชข้อ้มลูเก่ียวกับท่านเพ่ือพฒันาเว็บไซตข์องเรา (รวมถึงวิธีการรกัษาความปลอดภยัของเรา) และ

สินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือทาํใหเ้ว็บไซตข์องเราใชง้านง่ายขึน้ โดยการช่วยใหท่้านไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูเดิมซํา้หลาย

ครัง้ หรือโดยการปรบัแต่งเว็บไซตข์องเราใหเ้หมาะสมกบัความชื่นชอบหรือความสนใจของท่านโดยเฉพาะ 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=th
https://digitaladvertisingalliance.org/
https://www.networkadvertising.org/
https://www.edaa.eu/


การสื่อสารดา้นการตลาด โดยความยินยอมของท่าน เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือแจง้ท่านเก่ียวกับสินคา้หรือ

บริการของเชฟรอน ทั้งนี ้เมื่อมีการจัดเก็บขอ้มูลท่ีอาจถูกนาํมาใชเ้พ่ือติดต่อกับท่านเก่ียวกับสินคา้หรือบริการของเรา ท่าน

สามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรบัการติดต่อดงักล่าวได ้นอกจากนัน้ อีเมลติดต่อส่ือสารแต่ละฉบบัท่ีเราส่งใหน้ัน้ประกอบดว้ย

ลิงคย์กเลิกการเป็นสมาชิก (unsubscribe link) ท่ีทาํใหท่้านสามารถหยดุรบัการติดต่อส่ือสารดงักล่าวได ้หากท่านเลือกยกเลิก

การเป็นสมาชิก (unsubscribe) เราจะลบท่านออกจากรายชื่อท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 10 วนัทาํการ  

คาํขอสมัครงาน ในการสมัครงานหรือการติดต่อสอบถาม ท่านอาจใหข้้อมูลเก่ียวกับตัวท่านกับเรา ซึ่งอาจรวมถึง ประวัติ

การศึกษา ขอ้มลูส่วนบุคคลโดยย่อ (resume) ประวตัิส่วนตวั (curriculum vitae) และขอ้มลูอ่ืนๆ รวมทัง้เชือ้ชาติของท่าน ใน

กรณีท่ีกฏหมายกาํหนดหรืออนุญาตใหก้ระทาํได ้ทั้งนี ้เราอาจใชข้อ้มูลดังกล่าวโดยเชฟรอน บริษัทลูก (subsidiaries) และ

บรษิัทในเครือ (affiliates) รวมถึงกิจการรว่มทนุของเชฟรอน (joint venture) เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการพิจารณาการจา้งงาน โดย

เราจะเก็บขอ้มลูนีไ้วเ้พ่ือการพิจารณาในอนาคต เวน้แต่ ท่านมีคาํสั่งไม่ใหเ้ราเก็บขอ้มลูดงักล่าวไว ้

เมื่อเรามีการอา้งว่าเราใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านสาํหรบัคาํขอ คาํสั่งซือ้ ธุรกรรม หรือสญัญา (หรือการจดัเตรียมในลกัษณะ

เดียวกัน)  หรือใหบ้รกิารแก่ท่านตามท่ีท่านขอ (เช่น เว็บไซต)์ เราจาํเป็นตอ้งดาํเนินการดงักล่าวเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาท่ีมี

กบัท่าน 

เมื่อเรามีการอา้งว่า เราใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเก่ียวกับการตลาด การพฒันา หรือการปรบัปรุงสินคา้หรือบริการของเรา 

เพ่ือความปลอดภัย หรือเป็นขอ้กาํหนดตามกฎหมาย นอกเหนือไปจากกรณีตามสญัญาหรือตามคาํขอของท่าน เราใชข้อ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านบนโดยอาศยัฐานของการป้องกันหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สขุภาพของบุคคล การปฏิบตัิหนา้ท่ี

ตามกฎหมายของเรา หรือเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบคุคลภายนอก หรือโดยความยินยอมของท่าน  

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล 

เว้นแต่จะระบุไว้ดา้นล่างนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้กับเชฟรอนโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรานั้น จะไม่ถูกเปิดเผยไปยัง

บุคคลภายนอกเชฟรอน บริษัทลกูของเชฟรอน (subsidiaries) บรษิัทในเครือของเชฟรอน (affiliates) และกิจการร่วมทุนของ

เชฟรอน (joint venture) โดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากท่าน 

การเปิดเผยต่อผูใ้หบ้ริการ เชฟรอนไดเ้ขา้ทาํสญัญากับบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้ริการในนามของเชฟรอน เช่น ผูใ้หบ้ริการเว็บไซต ์

(hosting websites) การส่งขอ้มลูออก การดาํเนินธุรกรรม และการวิเคราะหเ์ว็บไซตข์องเรา เราใหข้อ้มลูส่วนบุคคลกับบรษิัท

ดงักล่าวเฉพาะขอ้มูลส่วนท่ีมีความจาํเป็นสาํหรบับุคคลดงักล่าวในการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง บริษัทดังกล่าวรวมถึงพนกังาน

บรษิัทนัน้ๆ ไม่สามารถใชข้อ้มลูส่วนบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นใดได ้ 

การเปิดเผยเกี่ยวกบัธุรกรรม ในการเขา้ทาํธุรกรรมบางประเภท เราอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีท่านให้

เราไวแ้ก่กบัสถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ และบรษิัทขนส่ง หรือบรกิารไปรษณียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมนัน้ๆ  

การเปิดเผยเกีย่วกบัการไดม้าหรือการแปรสภาพบริษัท เชฟรอนอาจตดัสินใจขาย ซือ้ ควบรวม หรือปรบัโครงสรา้งองคก์รเพ่ือ

การวางแผนดา้นกลยุทธ ์หรือดว้ยเหตุผลทางธุรกิจอ่ืนๆ ในอนาคต ซึ่งการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวอาจเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผย



ขอ้มลูส่วนบคุคลต่อผูท่ี้จะซือ้หรือผูซ้ือ้ หรือไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลจากผูข้าย แมว้่าเชฟรอนมีแนวปฏิบตัิในการขอความคุม้ครอง

ขอ้มลูในการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว แต่เราไม่สามารถรบัรองไดว้่าบุคคลอ่ืนท่ีไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวจากเชฟรอน อนั

เน่ืองมาจากการเขา้ทาํธุรกรรมนัน้ๆ จะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีท้กุขอ้ 

การเปิดเผยบนเว็บไซต์ที่เป็นการร่วมมือกนั บางเว็บไซตข์องเรามีการโฆษณาการร่วมมือกันระหว่างผูใ้ชท่ี้ไดล้งทะเบียนไว ้

เก่ียวกับเร่ืองหรือหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บนเว็บไซตด์งักล่าว เราอาจแบ่งปันชื่อผูใ้ชข้องท่าน (username) ต่อผูเ้ขา้ร่วมรายอ่ืน

เพ่ือระบวุ่าท่านเป็นผูเ้สนอความคิดเห็นหรือคาํแนะนาํท่ีท่านเป็นผูใ้หไ้ว ้อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แบ่งปันชื่อของท่าน รายละเอียด

การติดต่อ หรือขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนๆ ใหก้บัผูใ้ชค้นอ่ืนของเว็บไซตอ่ื์นท่ีมีความรว่มมือกบัเรา 

การเปิดเผยเนือ่งจากเหตผุลอืน่ๆ เราอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล หากกฎหมายกาํหนดไวห้รือเป็นกรณีท่ีเราเชื่อโดยสจุรติว่ามี

ความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยเพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือตามกระบวนการตามกฎหมาย เพ่ือคุม้ครอง และปกป้องสิทธิ

หรือทรพัยสิ์นของเรา หรือในกรณีเรง่ด่วน เพ่ือเป็นการคุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลของบคุคลใดๆ  

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

เราอาจโอนขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต ์และเก็บขอ้มลูดงักล่าวไว ้ไปยงัประเทศอ่ืนนอกจากประเทศท่ีขอ้มลู

ไดถู้กจดัเก็บในคราวแรก หรือประเทศท่ีผูเ้ขา้ชมแต่ละคนไดเ้ขา้สู่เว็บไซต ์ซึ่งประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศสหรฐัอเมริกา (และ

ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกท่ีบริษัทลกู (subsidiaries) บริษัทในเครือ (affiliates) ผูจ้ัดหาสินคา้หรือบรกิาร (suppliers) หรือหุน้ส่วน

ทางธุรกิจท่ีมีสาํนกังานตัง้อยู่) ประเทศท่ีเราโอนขอ้มลูไปนัน้ อาจมีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีแตกต่างจากประเทศท่ี

ขอ้มลูดงักล่าวไดถ้กูเก็บรวบรวมไวใ้นคราวแรก หรือแตกต่างจากประเทศท่ีผูเ้ขา้ชมแต่ละคนเขา้สู่เว็บไซต ์

การเลือกใชเ้ว็บไซตห์รือการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ราทางเว็บไซตถื์อว่าท่านยินยอมใหโ้อนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัต่างประเทศ 

ทัง้นี ้ภายในขอบเขตท่ีกฏหมายกาํหนด เมื่อเราโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัผูร้บัท่ีประเทศอ่ืนๆ เราจะใชว้ธีิการต่างๆ ใน

การคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าว เช่น เมื่อเราถูกขอใหด้าํเนินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดโ้อนไปยงับริษัทลกู (subsidiaries) 

หรือโอนไปยงัผูจ้ดัหาสินคา้หรือบริการของเรา หรือไปยังบุคคลภายนอก เราจะดาํเนินการใหม้ีการใชข้อ้สัญญามาตรฐานท่ี

ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission) และขอ้สญัญาในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกันเพ่ือปฏิบตัิตาม

ขอ้กาํหนดในประเทศอ่ืน 

การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคล 

ภายในขอบเขตท่ีกฏหมายกําหนด เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราได้รับเก่ียวกับท่านเท่าท่ี (1) มีความจําเป็นเพ่ือ

ดาํเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์เราไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ โดยเป็นไปตามขอ้กาํหนดในนโยบายเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบคุคลฉบบันี ้หรือ (2) เราอาศยัฐานอ่ืนตามกฎหมาย ตามท่ีระบไุวใ้นนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้ 

หรือขณะท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ในกรณีท่ีจะเก็บขอ้มลูเกินกว่าระยะเวลาท่ีมีความจาํเป็นตามวตัถุประสงคแ์รกเริ่มท่ีไดร้บั

ขอ้มลูส่วนบคุคล    

 



ความปลอดภัย 

เชฟรอนมุ่งมั่นในการคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล แมว้่าจะไม่มีวิธีการรกัษาความปลอดภยัใดท่ีสามารถรบัรอง

ไดว้่าจะไม่มีการละเมิด เราใชเ้ทคโนโลยีและมาตรการรกัษาความปลอดภยัหลายรูปแบบในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจาก

การเขา้ถึง การใช ้หรือการเปิดเผยท่ีไม่ไดร้บัอนญุาต เชน่ เราเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีท่านไดใ้หไ้วใ้นระบบคอมพิวเตอรท่ี์

จาํกัดการเขา้ถึง ซึ่งเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีมีการจาํกดัการเขา้ถึง เมื่อท่านมีการเคล่ือนไหวบนเว็บไซตท่ี์ท่านไดเ้ขา้สู่ระบบ หรือจาก

เว็บไซตห์น่ึงไปอีกเว็บไซตห์น่ึงท่ีใชก้ลไกการเขา้สู่ระบบอย่างเดียวกนั (login mechanism) เราจะตรวจสอบตวัตนของท่านดว้ย

คุกกีท่ี้มีการเขา้รหัสไวใ้นเคร่ืองของท่าน เมื่อท่านสั่งซือ้สินคา้กับเรา ดูขอ้มูลบญัชี หรือใหข้อ้มลูดา้นการเงิน เราคุม้ครองการ

ถ่ายโอนขอ้มลูดงักล่าวโดยใชก้ารเขา้รหสั Secure Socket Layer (SSL)  

สาํหรบัเว็บไซตท่ี์ท่านไดเ้ขา้สู่ระบบ เป็นความรบัผิดชอบของท่านท่ีตอ้งดูแลความปลอดภยัของรหสัผ่านของท่านเอง และไม่

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหก้ับบุคคลอ่ืน หากท่านกาํลงัใชค้อมพิวเตอรร์่วมกับบคุคลอ่ืน ท่านควรออกจากระบบ (log out) ก่อน

ปิดเว็บไซตอ์ยู่เสมอ เพ่ือท่ีผูใ้ชง้านคนต่อไปจะไดไ้ม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูของท่านได ้

ลิงคไ์ปยังเว็บไซตอ์ืน่ๆ 

เว็บไซตข์องเราอาจมีลิงคไ์ปยงัเว็บไซตอ่ื์นๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซตข์องบรษิัทอ่ืนๆ องคก์รทางวิชาชีพ หน่วยงานราชการ และส่ืออ่ืนๆ 

โดยเว็บไซตด์งักล่าวบรหิารงานอยา่งเป็นอิสระจากเวบ็ไซตข์องเรา และเราไม่สามารถควบคมุและไม่รบัผิดชอบในเนือ้หา ความ

ปลอดภยั หรือนโยบายดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีใชโ้ดยเว็บไซตอ่ื์น ท่านควรตรวจสอบนโยบายเก่ียวกับการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลของเว็บไซตน์ัน้ๆ เพ่ือพิจารณาว่ามีการป้องกนัและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลอย่างไร 

ผู้เยาว ์

เว็บไซตนี์เ้ป็นเว็บไซตส์าํหรบับคุคลทั่วไป แมว้่าเว็บไซตนี์จ้ะมีขอ้มลูท่ีผูเ้ยาวอ์าจสนใจ อย่างไรก็ตาม เชฟรอนไม่ไดจ้ดัเก็บขอ้มลู

ส่วนบุคคลจากหรือเก่ียวกับบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปีผ่านเว็บไซตนี์ ้หากเว็บไซตใ์ดของเราไดถู้กส่งไปยังผู้เยาว ์เราจะมี

นโยบายเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลสาํหรบัผูเ้ยาว ์

การตรวจสอบขอ้มูลส่วนบคุคล 

ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไดใ้หผ่้านเว็บไซตข์องเราไดท้นัที โดยไปยงัหนา้เว็บไซตท่ี์

ท่านไดใ้หข้อ้มลูนัน้ไว ้

ท่านอาจยื่นคาํขอเพ่ือใหม้ีการตรวจสอบหรือแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดถ้กูจดัเก็บผ่านเว็บไซต ์หรือยื่นคาํถามหรือขอ้สงสยัใดๆ 

ท่ีท่านมีเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล โดยติดต่อสาํนกังานขอ้มลูส่วนบคุคลของเชฟรอน (Chevron Global Privacy Office) ตามท่ี

อยู่ท่ีไดร้ะบไุวใ้นหวัขอ้ ติดต่อเราอย่างไร ของนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้หรือโดยการส่งอีเมล 



เพ่ือช่วยในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เรามีวิธีดาํเนินการท่ีเหมาะสมในการยืนยนัตวัตนของท่านก่อนการเขา้ถึง

ข้อมูลของท่าน ท่านสามารถช่วยเราเก็บข้อมูลเก่ียวกับท่านไดอ้ย่างถูกต้องโดยแจ้งให้เราทราบถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ 

เก่ียวกบัท่ีอยู่ในการจดัส่งไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท ์หรืออีเมลของท่าน  

สิทธขิองท่าน 

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายในประเทศของท่านกาํหนด ท่านมีสิทธิ (1) เขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลบางอย่างเก่ียวกบัท่านท่ีเราไดเ้ก็บ

รกัษาไว ้(2) ขอใหเ้ราปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหเ้ป็นปัจจุบัน แกไ้ข เปล่ียนแปลง ลบ หรือระงบัการใชข้อ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน  หรือ (3) ใชสิ้ทธิของท่านในการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล อน่ึง ในกรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนดไว ้ท่านอาจถอน

ความยินยอมท่ีท่านเคยใหไ้วก้ับเรา หรือคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายใน

สถานการณต์่างๆ ในเวลาใดก็ได ้และเราจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของท่านตามความเหมาะสม 

ในการใชสิ้ทธิเหล่านี ้โปรดติดต่อเราผ่านวิธีการใดวิธีการหน่ึงตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ ติดต่อเราอย่างไร ของนโยบายเก่ียวกับ

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้

เพ่ือชว่ยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เราจะดาํเนินการตามความเหมาะสมในการยืนยนัตวัตนของท่านก่อนท่ีจะอนญุาต

ใหท่้านเขา้ถึงขอ้มลูของท่าน 

ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเราภายในประเทศไทย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของเราตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ”) อาจถูกส่งไปยงัสาํนกังานขอ้มลูส่วนบุคคล

ของเชฟรอน (Chevron Global Privacy Office)  ท่านยังมีสิทธิในการยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

หากท่านไม่พึงพอใจในคาํตอบของเรา 

ข้อมูลสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวมก่อนวนัที ่พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บังคบั 

ในกรณีท่ีเราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านไวก้่อนวนัท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฯ มีผลใชบ้งัคบั เราจะเก็บรวบรวมและ

ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านต่อไปตามวตัถปุระสงคเ์ดิมในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล อย่างไรก็ดี กรณีท่ีท่านไม่ประสงค์

ใหเ้ราเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลต่อไป ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมสาํหรบัการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วน

บคุคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคซ์ึ่งเราอาศยัความยินยอมของท่านเป็นฐานทางกฎหมาย ผ่านทางวิธีการใดวิธีการหน่ึงตามท่ี

ระบไุวใ้นหวัขอ้ ติดต่อเราอย่างไร 

ทัง้นี ้โปรดทราบว่าการยกเลิกความยนิยอมของท่านอาจทาํใหเ้ราไม่สามารถเสนอและใหบ้รกิารสินคา้และ/หรือบริการแก่ท่าน

ไดอี้กต่อไป โปรดติดต่อเราผ่านทางวิธีการใดวิธีการหน่ึงตามท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้ ติดต่อเราอย่างไร ในกรณีท่ีท่านมีขอ้สงสยัหรือ

คาํถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการยกเลิกความยินยอม 

 

 



ติดต่อกับเราอย่างไร 

หากท่านมีคาํถามเก่ียวกับนโยบายเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนีห้รือวิธีการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา 

โปรดติดต่อทางอีเมล หรือส่งจดหมายไปท่ี  

บรษิัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 

19 ไทยพาณิชยป์ารค์ พลาซา่ อาคาร3 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 

ส่งถึง: สาํนกังานขอ้มลูส่วนบคุคลของเชฟรอน (Chevron Global Privacy Office) 

อีเมล: CTEPPrivacy@chevron.com  

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคลฉบับนี ้

เชฟรอนอาจปรบัปรุงนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเราดาํเนินการปรบัปรุง เราจะแกไ้ข

วันท่ีมีผลบังคับใช้ไวด้า้นบนของนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านควรเข้าชมหน้าเว็บไซตนี์เ้ป็นระยะ 

เพ่ือท่ีจะทราบถึงขอ้กาํหนดขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัล่าสดุ การใชเ้ว็บไซตข์องท่านหลงัจากท่ีไดม้ีการประกาศการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวจะถือว่าท่านตกลงดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงนัน้แลว้   

mailto:CTEPPrivacy@chevron.com

