นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเชฟรอน
บทนํา
เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะให้ความคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของท่าน นโยบายฉบับนีไ้ ด้อธิบายถึง
ขั้นตอนต่างๆ ที่เราทําเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวมรวบไว้ท่ีเว็บไซต์ของเรา โดยนโยบายฉบับนีจ้ ะอธิ บายถึง
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ท่ีเราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นๆ ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยของเรา และวิธีการที่ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
เกี่ยวกับท่าน ทั้งนี ้ การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เป็ นการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้แนวทางปฎิบัติ
ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากผูเ้ ข้าชมโดยตรง ในหลายกรณี ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้โดยท่านไม่ตอ้ งให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม บนเว็บไซต์บางหน้า เราอาจขอให้ท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการหรือดําเนินธุรกรรม
ตามที่ท่านต้องการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนัน้ อาจรวมถึง
•

•
•
•

•

•
•

•
•

รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ชื่อของท่าน คํานําหน้าชื่อ ชื่อบริษัท/องค์กร อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร
และสถานที่พกั อาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตําแหน่งงานของท่าน
ความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการทําการตลาดผ่านทางอีเมล (email marketing)
ข้อมูลด้านการเงิน รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัญชีของลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับคําขอ
สมัครบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หมายเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร
ข้อ มูล อื่ น ๆ เช่ น สัญ ชาติ และประเทศที่ พ ํา นัก อาศัย ของท่ า นที่ ท ํา ให้เราสามารถพิ จ ารณาคุณ สมบัติ ข องท่ า นตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งออก
การรับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางประการ
การสอบถามของท่านและการสั่งซือ้ สินค้าและบริการของเรา รวมทัง้ ข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถจัดหาสินค้าและบริการ
ที่ดีท่สี ดุ ให้กบั ท่านได้
การเข้าร่วมการแข่งขันและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วย

ท่านไม่จาํ เป็ นต้องให้ขอ้ มูลเหล่านี ้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ท่จี ะให้ขอ้ มูล เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านตามที่
ท่านต้องการ หรือดําเนินการตามธุรกรรมของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือจําเป็ นสําหรับการดําเนินการตาม
คําขอของท่าน

ข้อมูลทีถ่ ูกเก็บรวบรวมโดยวิธีอตั โนมัติ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ของเราทุกท่าน รวมถึงหน้าเว็บไซต์ท่ที ่าน
เหล่านัน้ ได้เข้าชม จํานวนหน่วยข้อมูลที่ใช้ การเข้าลิงค์ต่างๆ รวมถึงการกระทําอื่นใดที่เกิดขึน้ ภายในเว็บไซต์ของเรา สําหรับ
เว็บไซต์ท่ีท่านได้เข้าสู่ระบบ เราอาจทําการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวกับท่านเพื่อประเมินความสนใจของท่านที่อาจจะมีต่อสินค้า
และบริการของเรา นอกจากนี ้ เราอาจใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาความปลอดภัยของเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูล
พืน้ ฐานบางอย่างที่ เบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) ส่งไปยังเว็บ ไซต์ทุก เว็บ ไซต์ท่ีท่ านเข้าชม เช่น หมายเลขประจําเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ของท่าน (Internet Protocol (IP) address) ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) ความจุ และภาษาที่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการของท่าน (operating system) วันและเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ท่ีท่านเข้าชมและเชื่อมต่อมายัง
เว็บไซต์ของเรา
การใช้คุกกี้ และเว็บบีคอนส์ของเรา (web beacons)
คุกกี ้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กของเราที่ได้มีการบันทึกลงไปที่ฮาร์ดดิสก์ของท่าน (hard disk) หรือบันทึกไปที่ความจําของ
เบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) เว็บไซต์ของเราอาจใช้คกุ กีใ้ นการติดตามจํานวนครัง้ ที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ ติดตามจํานวนผู้
เข้าชมเว็บไซต์ ประเมินและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเราของผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ เก็บข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ (เช่น ความชอบของ
ท่าน) และเก็บข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการตอบสนองของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้เซสชั่น คุกกี ้ (session cookies)
ซึ่งจะถูกลบเมื่อท่านปิ ดเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) เพื่อเก็บ ID ผูใ้ ช้งานของท่าน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการ
ใช้งานเว็บไซต์ของเรา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาและการสั่งซือ้ สินค้า) และข้อมูลอื่นที่เป็ นประโยชน์ในการ
บริห ารจัด การเซสชั่น ดังกล่าว ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลที่ เก็บ รวบรวมผ่านคุกกี ท้ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ หรือการโฆษณา
เพื่อที่จะกําหนดเป้าหมายในการโฆษณาสําหรับผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ หรือกําหนดโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน
เว็บไซต์ของเราอาจมีรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ (electronic images) ที่เรียกว่า เว็บบีคอนส์ (Web beacons) ซึ่งในบางครัง้ ถูก
เรีย กว่า single-pixel gifs ที่ ท าํ ให้เราสามารถนับ จํา นวนผู้ใช้ท่ี ได้เข้าชมหน้าเว็บ ไซต์นั้น ๆ เราอาจรวมเว็บ บี ค อนส์ (Web
beacons) ไว้ในข้อความอีเมลส่งเสริมการขาย (promotional email messages) หรือจดหมายข่าวเพื่อติดตามว่าข้อความ
ดังกล่าวได้ถูกเปิ ดหรือได้มีการตอบสนองหรือไม่ รวมถึงผูท้ ่ีได้รบั อีเมลส่งเสริมการขาย (promotional email messages) หรือ
จดหมายข่าวดังกล่าวได้กดลิงค์ในอีเมลหรือได้ส่งต่ออีเมลไปให้บคุ คลอื่นหรือไม่
การปรับเปลี่ยนการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ (Browser) เกี่ยวกับการจัดการคุกกี ้ (Manage Cookies) หรือส่งสัญ ญาณ “Do Not
Track”: อิ น เทอร์เน็ ต เบราว์เซอร์ส่ ว นใหญ่ ย อมรับ คุ ก กี ้ (Cookies) โดยอัต โนมัติ แต่ ท่ า นสามารถปรับ เปลี่ ย นการตั้งค่ า
เบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) ได้ตลอดเวลาเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี ้ (Cookies) หรือเพื่อเตือนท่านเมื่อคุกกี ้ (Cookies) ได้ถูก
ติดตัง้ ไว้ท่ีคอมพิวเตอร์ของท่าน หากท่านเลือกไม่ยอมรับคุกกี ้ (Cookies) ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทงั้ หมดของเว็บไซต์
ของเราได้ ท่านยังสามารถลบคุกกีท้ ่ีมีอยู่ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Browser) ได้อีกด้วย แต่น่นั หมายความว่าข้อมูลการตัง้
ค่าในปั จจุบันของท่าน (รวมถึง ID ผูใ้ ช้งานที่เก็บไว้ (stored user IDs) และความสนใจอื่นๆ) อาจจะหายไปด้วย ท่านอาจตัง้
ค่า “do not track” สําหรับบางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ การตัง้ ค่านีจ้ ะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ท่ีท่านเข้าชมใน
ขณะที่ท่านมีการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ สัญญาณ “Do Not Track” นี ้ แตกต่างจากการห้ามการติดตามในรูปแบบอื่นๆ ที่ปฏิเสธ
การใช้คุกกี ้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่ าน เนื่ องจากเบราว์เซอร์ (Browser) ที่มี การตั้งค่ า “do not track” ไว้ยังสามารถ

ยอมรับคุกกีไ้ ด้อยู่ ในปั จจุบนั เชฟรอนยังไม่มีการตอบสนองต่อเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่มีการส่งสัญญาณ “do not
track” หากเราจะดําเนินการดังกล่าวในอนาคต เราจะอธิบายว่าเราจะดําเนินการดังกล่าวอย่างไรไว้ในนโยบายฉบับนี ้
การจํากัดการเก็บรวบรวมและการใช้ Google Analytics Data บางเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ Google Analytics ด้วย ซึ่งเป็ น
การให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ท่ใี ห้บริการโดย Google เพื่อทําให้เราเข้าใจถึงการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึน้
Google Analytics จะเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ท่ีมีการเข้าชม และเว็บไซต์ก่อน
หน้าที่ ผู้ใช้ได้ใช้ก่อนเข้าชมเว็บ ไซต์ของเรา Google อาจใช้ข้อมูล ที่ได้เก็บ รวบรวมบนเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อ บริห ารจัดการ
โฆษณาที่อยู่บนเครือข่ายของ Google ให้มีความเหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน ข้อจํากัดความสามารถของ Google ในการใช้และการ
แบ่ งปั น (share) ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย Google Analytics เกี่ ย วกับ การเข้าชมของท่านเป็ น ไปตามข้อกําหนดการใช้
Google Analytics และนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ Google (Google Privacy Policy) Google ให้สิทธิในการแสดงเจตนา
ยกเลิก (opt-out mechanism) สําหรับเว็บไซต์ซ่งึ สามารถเข้าถึงได้ท่นี ่ี
สิทธิในการแสดงเจตนายกเลิกการรับโฆษณาที่อยู่บนพืน้ ฐานของความสนใจ แม้ว่าเชฟรอนจะไม่ได้มีแสดงโฆษณาของ
บุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา แต่เราโฆษณาสินค้าและบริการของเราบนเว็บไซต์อื่นๆ โปรดศึกษานโยบายส่วนบุคคลของผู้
ให้บริการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือนโยบายส่วนบุคคลของผูโ้ ฆษณา เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางเกี่ยวกับการโฆษณาของบุคคล
ดังกล่าว รวมถึงประเภทของข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน บุคคลธรรมดาอาจ
เลือกแสดงเจตนายกเลิกการรับโฆษณาที่ส่งมาจากสมาชิกเครือข่ายโฆษณาของ NAI หรือ EDAA โดยใช้เครื่องมือที่ปรากฏเมื่อ
มีการเข้าชมเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี ้
• Digital Advertising Alliance (DAA)
• Network Advertising Initiative (NAI)
• European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).
วัตถุประสงค์ของเราในการเก็บรวบรวมสําหรับการใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ดา้ นล่างเท่านัน้
บริการและธุรกรรม เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในการให้บริการหรือดําเนินการทําธุรกรรมตามที่ท่านต้องการ เช่น ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการของเชฟรอน ประมวลผลคําสั่งซือ้ (processing order) ดําเนิ นการตามคําขอเกี่ ย วกับ การบริการลูกค้า
อํานวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกรณีอื่นใด ทัง้ นี ้ เราอาจรวมข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของ
เรากับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยวิธีการอื่น เพื่อทําให้การติดต่อระหว่างท่านและเชฟรอนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาเว็บไซต์ เราอาจใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับท่านเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยของเรา) และ
สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อทําให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายขึน้ โดยการช่วยให้ท่านไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลเดิมซํา้ หลาย
ครัง้ หรือโดยการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับความชื่นชอบหรือความสนใจของท่านโดยเฉพาะ

การสื่อสารด้านการตลาด โดยความยินยอมของท่าน เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการของเชฟรอน ทั้งนี ้ เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลที่อาจถูกนํามาใช้เพื่อติดต่อกับท่านเกี่ ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา ท่าน
สามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรับการติดต่อดังกล่าวได้ นอกจากนัน้ อีเมลติดต่อสือ่ สารแต่ละฉบับที่เราส่งให้นน้ั ประกอบด้วย
ลิงค์ยกเลิกการเป็ นสมาชิก (unsubscribe link) ที่ทาํ ให้ท่านสามารถหยุดรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้ หากท่านเลือกยกเลิก
การเป็ นสมาชิก (unsubscribe) เราจะลบท่านออกจากรายชื่อที่เกี่ยวข้องภายใน 10 วันทําการ
คําขอสมัครงาน ในการสมัครงานหรือการติดต่อสอบถาม ท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ ยวกับตัวท่านกับเรา ซึ่งอาจรวมถึง ประวัติ
การศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลโดยย่อ (resume) ประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) และข้อมูลอื่นๆ รวมทัง้ เชือ้ ชาติของท่าน ใน
กรณีท่ีกฏหมายกําหนดหรืออนุญาตให้กระทําได้ ทั้งนี ้ เราอาจใช้ขอ้ มูลดังกล่าวโดยเชฟรอน บริษัทลูก (subsidiaries) และ
บริษัทในเครือ (affiliates) รวมถึงกิจการร่วมทุนของเชฟรอน (joint venture) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการจ้างงาน โดย
เราจะเก็บข้อมูลนีไ้ ว้เพื่อการพิจารณาในอนาคต เว้นแต่ ท่านมีคาํ สั่งไม่ให้เราเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้
เมื่อเรามีการอ้างว่าเราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านสําหรับคําขอ คําสั่งซือ้ ธุรกรรม หรือสัญญา (หรือการจัดเตรียมในลักษณะ
เดียวกัน) หรือให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านขอ (เช่น เว็บไซต์) เราจําเป็ นต้องดําเนินการดังกล่าวเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่มี
กับท่าน
เมื่อเรามีการอ้างว่า เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการตลาด การพัฒนา หรือการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของเรา
เพื่อความปลอดภัย หรือเป็ นข้อกําหนดตามกฎหมาย นอกเหนือไปจากกรณีตามสัญญาหรือตามคําขอของท่าน เราใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านบนโดยอาศัยฐานของการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคล การปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก หรือโดยความยินยอมของท่าน
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว้น แต่ จะระบุไว้ดา้ นล่ างนี ้ ข้อมูล ส่วนบุค คลที่ ท่านให้กับ เชฟรอนโดยผ่ านทางเว็บ ไซต์ของเรานั้น จะไม่ ถูก เปิ ด เผยไปยัง
บุคคลภายนอกเชฟรอน บริษัทลูกของเชฟรอน (subsidiaries) บริษัทในเครือของเชฟรอน (affiliates) และกิจการร่วมทุนของ
เชฟรอน (joint venture) โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน
การเปิ ดเผยต่อผูใ้ ห้บริการ เชฟรอนได้เข้าทําสัญญากับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้บริการในนามของเชฟรอน เช่น ผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์
(hosting websites) การส่งข้อมูลออก การดําเนินธุรกรรม และการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา เราให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับบริษัท
ดังกล่าวเฉพาะข้อมูลส่วนที่มีความจําเป็ นสําหรับบุคคลดังกล่าวในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทดังกล่าวรวมถึงพนักงาน
บริษัทนัน้ ๆ ไม่สามารถใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
การเปิ ดเผยเกี่ยวกับธุรกรรม ในการเข้าทําธุรกรรมบางประเภท เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ท่านให้
เราไว้แก่กบั สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และบริษัทขนส่ง หรือบริการไปรษณียท์ ่ีเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมนัน้ ๆ
การเปิ ดเผยเกีย่ วกับการได้มาหรือการแปรสภาพบริษัท เชฟรอนอาจตัดสินใจขาย ซือ้ ควบรวม หรือปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ
การวางแผนด้านกลยุทธ์ หรือด้วยเหตุผลทางธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อผูท้ ่จี ะซือ้ หรือผูซ้ อื ้ หรือได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากผูข้ าย แม้ว่าเชฟรอนมีแนวปฏิบตั ิในการขอความคุม้ ครอง
ข้อมูลในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว แต่เราไม่สามารถรับรองได้ว่าบุคคลอื่นที่ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเชฟรอน อัน
เนื่องมาจากการเข้าทําธุรกรรมนัน้ ๆ จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีท้ กุ ข้อ
การเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ที่เป็ นการร่วมมือกัน บางเว็บไซต์ของเรามีการโฆษณาการร่วมมือกันระหว่างผูใ้ ช้ท่ีได้ลงทะเบียนไว้
เกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บนเว็บไซต์ดงั กล่าว เราอาจแบ่งปั นชื่อผูใ้ ช้ของท่าน (username) ต่อผูเ้ ข้าร่วมรายอื่น
เพื่อระบุว่าท่านเป็ นผูเ้ สนอความคิดเห็นหรือคําแนะนําที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้ไว้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แบ่งปั นชื่อของท่าน รายละเอียด
การติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ให้กบั ผูใ้ ช้คนอื่นของเว็บไซต์อื่นที่มีความร่วมมือกับเรา
การเปิ ดเผยเนือ่ งจากเหตุผลอืน่ ๆ เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากกฎหมายกําหนดไว้หรือเป็ นกรณีท่ีเราเชื่อโดยสุจริตว่ามี
ความจําเป็ นต้องเปิ ดเผยเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือตามกระบวนการตามกฎหมาย เพื่อคุม้ ครอง และปกป้องสิทธิ
หรือทรัพย์สินของเรา หรือในกรณีเร่งด่วน เพื่อเป็ นการคุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ ไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศที่ขอ้ มูล
ได้ถูกจัดเก็บในคราวแรก หรือประเทศที่ผูเ้ ข้าชมแต่ละคนได้เข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา (และ
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่บริษัทลูก (subsidiaries) บริษัทในเครือ (affiliates) ผูจ้ ัดหาสินค้าหรือบริการ (suppliers) หรือหุน้ ส่วน
ทางธุรกิจที่มีสาํ นักงานตัง้ อยู่) ประเทศที่เราโอนข้อมูลไปนัน้ อาจมีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากประเทศที่
ข้อมูลดังกล่าวได้ถกู เก็บรวบรวมไว้ในคราวแรก หรือแตกต่างจากประเทศที่ผเู้ ข้าชมแต่ละคนเข้าสู่เว็บไซต์
การเลือกใช้เว็บไซต์หรือการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราทางเว็บไซต์ถือว่าท่านยินยอมให้โอนข้อมูลดังกล่าวไปยังต่างประเทศ
ทัง้ นี ้ ภายในขอบเขตที่กฏหมายกําหนด เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูร้ บั ที่ประเทศอื่นๆ เราจะใช้วธิ ีการต่างๆ ใน
การคุม้ ครองข้อมูลดังกล่าว เช่น เมื่อเราถูกขอให้ดาํ เนินการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปยังบริษัทลูก (subsidiaries)
หรือโอนไปยังผูจ้ ดั หาสินค้าหรือบริการของเรา หรือไปยังบุคคลภายนอก เราจะดําเนินการให้มีการใช้ขอ้ สัญญามาตรฐานที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission) และข้อสัญญาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพื่อปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดในประเทศอื่น
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ภายในขอบเขตที่ ก ฏหมายกํา หนด เราเก็ บ รัก ษาข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ เราได้รับ เกี่ ย วกั บ ท่ า นเท่ า ที่ (1) มี ค วามจํา เป็ น เพื่ อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีเราได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยเป็ นไปตามข้อกําหนดในนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฉบับนี ้ หรือ (2) เราอาศัยฐานอื่นตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
หรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีท่ีจะเก็บข้อมูลเกินกว่าระยะเวลาที่มีความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มที่ได้รบั
ข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัย
เชฟรอนมุ่งมั่นในการคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถรับรอง
ได้ว่าจะไม่มีการละเมิด เราใช้เทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การเข้าถึง การใช้ หรือการเปิ ดเผยที่ไม่ได้รบั อนุญาต เช่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
จํากัดการเข้าถึง ซึ่งเก็บไว้ในสถานที่ท่มี ีการจํากัดการเข้าถึง เมื่อท่านมีการเคลือ่ นไหวบนเว็บไซต์ท่ีท่านได้เข้าสู่ระบบ หรือจาก
เว็บไซต์หนึ่งไปอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้กลไกการเข้าสู่ระบบอย่างเดียวกัน (login mechanism) เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านด้วย
คุกกีท้ ่ีมีการเข้ารหัสไว้ในเครื่องของท่าน เมื่อท่านสั่งซือ้ สินค้ากับเรา ดูขอ้ มูลบัญชี หรือให้ขอ้ มูลด้านการเงิน เราคุม้ ครองการ
ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL)
สําหรับเว็บไซต์ท่ีท่านได้เข้าสู่ระบบ เป็ นความรับผิดชอบของท่านที่ตอ้ งดูแลความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่านเอง และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น หากท่านกําลังใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่น ท่านควรออกจากระบบ (log out) ก่อน
ปิ ดเว็บไซต์อยู่เสมอ เพื่อที่ผใู้ ช้งานคนต่อไปจะได้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อนื่ ๆ
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ องค์กรทางวิชาชีพ หน่วยงานราชการ และสื่ออื่นๆ
โดยเว็บไซต์ดงั กล่าวบริหารงานอย่างเป็ นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถควบคุมและไม่รบั ผิดชอบในเนือ้ หา ความ
ปลอดภัย หรือนโยบายด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น ท่านควรตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นนั้ ๆ เพื่อพิจารณาว่ามีการป้องกันและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอย่างไร
ผู้เยาว์
เว็บไซต์นเี ้ ป็ นเว็บไซต์สาํ หรับบุคคลทั่วไป แม้ว่าเว็บไซต์นจี ้ ะมีขอ้ มูลที่ผเู้ ยาว์อาจสนใจ อย่างไรก็ตาม เชฟรอนไม่ได้จดั เก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลจากหรือเกี่ ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ าํ กว่า 20 ปี ผ่านเว็บไซต์นี ้ หากเว็บไซต์ใดของเราได้ถูกส่งไปยังผู้เยาว์ เราจะมี
นโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผูเ้ ยาว์
การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ทนั ที โดยไปยังหน้าเว็บไซต์ท่ี
ท่านได้ให้ขอ้ มูลนัน้ ไว้
ท่านอาจยื่นคําขอเพื่อให้มีการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถกู จัดเก็บผ่านเว็บไซต์ หรือยื่นคําถามหรือข้อสงสัยใดๆ
ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อสํานักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเชฟรอน (Chevron Global Privacy Office) ตามที่
อยู่ท่ไี ด้ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ของนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ หรือโดยการส่งอีเมล

เพื่อช่วยในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีวิธีดาํ เนินการที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนการเข้าถึง
ข้อมูลของท่ าน ท่านสามารถช่ วยเราเก็บ ข้อมูลเกี่ ย วกับ ท่านได้อ ย่างถูกต้องโดยแจ้งให้เราทราบถึ งการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย ์ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของท่าน
สิทธิของท่าน
ภายในขอบเขตที่กฎหมายในประเทศของท่านกําหนด ท่านมีสิทธิ (1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บ
รักษาไว้ (2) ขอให้เราปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็ นปั จจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือระงับการใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่าน หรือ (3) ใช้สิทธิของท่านในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล อนึ่ง ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้ ท่านอาจถอน
ความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้กับเรา หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายใน
สถานการณ์ต่างๆ ในเวลาใดก็ได้ และเราจะดําเนินการให้เป็ นไปตามความต้องการของท่านตามความเหมาะสม
ในการใช้สิทธิเหล่านี ้ โปรดติดต่อเราผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ของนโยบายเกี่ยวกับ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
เพื่อช่วยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาต
ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลของท่าน
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราภายในประเทศไทย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของเราตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) อาจถูกส่งไปยังสํานักงานข้อมูลส่วนบุคคล
ของเชฟรอน (Chevron Global Privacy Office) ท่านยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านไม่พึงพอใจในคําตอบของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บังคับ
ในกรณีท่ีเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บงั คับ เราจะเก็บรวบรวมและ
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี กรณีท่ีท่านไม่ประสงค์
ให้เราเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลต่อไป ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมสําหรับการเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ซ่งึ เราอาศัยความยินยอมของท่านเป็ นฐานทางกฎหมาย ผ่านทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร
ทัง้ นี ้ โปรดทราบว่าการยกเลิกความยินยอมของท่านอาจทําให้เราไม่สามารถเสนอและให้บริการสินค้าและ/หรือบริการแก่ท่าน
ได้อีกต่อไป โปรดติดต่อเราผ่านทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ในกรณีท่ที ่านมีขอ้ สงสัยหรือ
คําถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการยกเลิกความยินยอม

ติดต่อกับเราอย่างไร
หากท่านมีคาํ ถามเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีห้ รือวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
โปรดติดต่อทางอีเมล หรือส่งจดหมายไปที่
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
19 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
ส่งถึง: สํานักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเชฟรอน (Chevron Global Privacy Office)
อีเมล: CTEPPrivacy@chevron.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
เชฟรอนอาจปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ คราว เมื่อเราดําเนินการปรับปรุง เราจะแก้ไข
วัน ที่มี ผลบังคับ ใช้ไว้ดา้ นบนของนโยบายเกี่ ย วกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ านควรเข้าชมหน้าเว็บ ไซต์นี เ้ ป็ น ระยะ
เพื่อที่จะทราบถึงข้อกําหนดข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด การใช้เว็บไซต์ของท่านหลังจากที่ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะถือว่าท่านตกลงด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ แล้ว

