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นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว 

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัทในเครือ 

 

อัพเดทล่าสุดวันที่ : 09/04/2021 

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัทในเครือ ท่ีท าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามรายชื่อท่ี

ปรากฏใน หัวข้อ “รายชื่อและช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ” (“บริษัท”, “เรา”) ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ก าหนดวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม

ออนไลน์อื่น ๆ หรือ เก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงไม่ว่ากรณีใดๆ  

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว นี้ใช้กับผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ผู้ท่ีซ้ือสินค้าหรือบริการจากบริษัท รวมถึงผู้ที่เข้ามาใน

ส านักงานของบริษัท ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท ซ่ึงในท่ีนี้รวมเรียกว่า (“ท่าน”, “เจ้าของข้อมูล”) 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ ท่ีอยู่ รูปภาพโปรไฟล์ อีเมล 

หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (IP Address) พฤติกรรมการซ้ือของ การเลือกของ และข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน

ชีวิต เป็นต้น 

ในกรณีท่ีท่านเป็นคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้สมัครงาน โปรดอ่านนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับท่าน 

ภาพรวมนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว  

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ : 

 บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง 

 วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

 บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทใดบ้าง 

 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด 

 สิทธิและวิธีการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 บริษัทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

 รายชื่อและช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 ท่านจะสามารถติดต่อบริษัทได้อย่างไร 
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บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง 

ในการด าเนินการต่างๆ ของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลหลายหลายประเภทตามรูปแบบความสัมพันธ์ของ

ท่านกับบริษัท ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง ชื่อ รหัสไปรษณีย์ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 

- ข้อมูลส่วนตัว รวมถึง เพศ อายุ ข้อมูลบนบัตรท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ ภาพจากกล้องวงจรปิด   

-  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รวมถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น 

-  ข้อมูลทางการเงิน รวมถึง เงินเดือน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต 

- ข้อมูลการท าธุรกรรม รวมถึง สถานะการช าระเงิน ประวัติการท าธุรกรรม ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้  

- ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง ข้อมูลความยินยอมในการสมัครรับข่าวสารจากบริษัท บริษัทใน

เครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ  

-  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ รวมถึง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ การใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการ ต าแหน่งของท่านในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ หรือ ความคิดเห็นของท่าน   

-  ข้อมูลท่ีรวบรวมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึง ล็อคไฟล์ IP Address ซ่ึงข้อมูลประเภท

นี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์  

ในบางกรณีบริษัทอาจเก็บข้อมูลอ่อนไหว รวมถึง ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และประวัติอาชญากรรม ซ่ึงบริษัทจะขอความยินยอม

จากท่านโดยชัดแจ้งเท่านั้น ท้ังนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้เก็บรวบรวมโดยไม่ต้องขอความยินยอม 

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านมีอ านาจท่ีจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม และ

บุคคลท่ีสามได้อนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เมื่อ

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของเรา หรือ เมื่อท่านเข้ามาติดต่อเราเพื่อให้ด าเนินการใด ๆ รวมถึงกรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูล

และโปรโมชัน ซ่ึงบริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ชื่อ -นามสกุล ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email 

address) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ส าหรับติดต่อกลับ  

 เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น การจัดท าแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการ

ใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 
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 เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชัน

ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในอนาคต 

 เพ่ือด าเนินการตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาท่ีบริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลต าแหน่งพ้ืนท่ีของ

ท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีของบุคคลอื่น 

 เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย เช่น เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัย

หรือสถิติซ่ึงได้จัดให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น 

 

บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ข้างต้น 

หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตามสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

ก ากับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน 

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น  

• แพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีในระบบอินเทอร์เน็ต (User 

Account) การท าแบบส ารวจ การประกวด หรือการกรอกข้อมูลเพ่ือรับข้อเสนอโปรโมชั่น การกดติดตามเพ่ือรับข้อมูลการ

ส่งเสริมการขาย หรือเพื่อเชื่อมต่อกับบริษัท  

• การโต้ตอบสื่อสารออฟไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากทางออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านเข้ามาในส านักงานของ

บริษัท เมื่อมีการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือการให้นามบัตร 

• บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  ในกรณีนี้บริษัทพิจารณาและจะจัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท

สามารถด าเนินการดังกล่าวได้อย่างไม่ขัดต่อกฎหมาย 

• แหล่งข้อมูลท่ีเปิดเผยแบบสาธารณะ เช่น เว็บไซต์สาธารณะ  

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

โดยท่ัวไปแล้วบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นและมีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เท่านั้น ซึ่งฐานทางกฎหมายดังกล่าว สามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

1) ฐานความยินยอม  

 การส่ือสารกิจกรรมทางการตลาด 
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 บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านกรณีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าการตลาด และ

ติดต่อสื่อสารทางการตลาด เช่น การเสนอข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท บริษัทในเครือ หรือ

พันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้  

 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

 บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านกรณีท่ีบริษัทจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศท่ีมีมาตรฐานการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ ากว่ามาตรฐานในประเทศไทย 

 การเก็บข้อมูลอ่อนไหว  

 เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลอ่อนไหวแก่บริษัท หมายความว่า ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทเพ่ือใช้ข้อมูลอ่อนไหวส าหรับ

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

(ก) ข้อมูลสุขภาพ เช่น โรคประจ าตัว หมู่โลหิต ประวัติการแพ้อาหาร เป็นต้น: เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมอาหารส าหรับ

งานอีเว้นท์ต่างๆ  

(ข) ศาสนา: เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับท่าน 

(ค) เชื้อชาติ หรือสัญชาติ: เพื่อประโยชน์ในการท ารายงานทางสถิติ  

(ง) ประวัติอาชญากรรม: เพื่อป้องกันการทุจริตและรักษาความปลอดภัย 

 โปรดทราบว่าข้อมูลอ่อนไหวของท่านอาจถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติเพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสม

และดีย่ิงขึ้น แต่การใช้ข้อมูลอ่อนไหวจะถูกใช้ในลักษณะของข้อมูลท่ีถูกท าให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ 

  

2)  ฐานทางสัญญาระหว่างท่านและบริษัท 

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อด าเนินการตามค าขอเข้าท าสัญญาของท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน

ท้ังแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงรวมถึการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) พิจารณาความคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านก่อนเข้าท าสัญญา หรือให้บริการแก่ท่าน  

(ข) ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีตามสัญญาของท่าน เช่น ติดต่อท่านเพ่ือให้ปฎิบัติตามสัญญา ส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

สัญญา 

(ค) ยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามสัญญาท่ีมีไว้กับบริษัท 

 



Privacy Policy – MQDC and Project Company (TH-EN) V.2.0.2021 

3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยพิจารณาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลภายนอก 

ท้ังนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความสมดุลของประโยชน์ดังกล่าวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึง

รวมถึงวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

(ก) เพ่ือรักษาความปลอดภัย เช่น การเก็บข้อมูล/แลกบัตรประชาชน ผู้เข้าเยี่ยมบริษัทหรือโครงการของบริษัท การเก็บภาพ

วงจรปิด (CCTV) 

(ข) เพ่ือการบริหารจัดการภายในของบริษัท และกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ซ่ึงรวมถึง ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มดีทีจีโอเข้า

ควบรวม หรือปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน บริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก 

ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมนั้นภายใต้หลักความจ าเป็น 

(ค) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและการบริการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าของบริษัทและลูกค้าท้ังหมดของกลุ่มบริษัท

ดีทีจีโอ  

(ง) เพ่ือสื่อสารและท าการตลาด ในกรณีท่ีบริษัทเห็นว่าการสื่อสารท าการตลาดนั้นไม่กระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีนัยส าคัญ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอยกเลิกการรับข่าวสารหรือการท าการตลาดได้ทุก

เมื่อ 

(จ) การบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เมื่อบริษัทจัดงานอีเว้นท์ สัมมนา หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ 

โดยภาพถ่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศของงาน 

(ฉ) กรณีผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับบริษัทเป็นนิติบุคคล บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมถึง ส าเนาบัตรประชาชนหรือข้อมูลติดต่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นๆ  

(ง) เราอาจเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึง ประวัติการโต้ตอบสื่อสารกับลูกค้า จ านวนการขาย บันทึกการนัดหมาย

ลูกค้า หรือการโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้า เป็นต้ เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการด าเนินงาน  

4. ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ท่ีเราใช้เพ่ือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

นอกเหนือจากฐานทางกฎหมายตามข้อ 1. – 3. บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ 

คือ ฐานหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัท ฐานความจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

และ  ฐานจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐ

ท่ีได้มอบให้แก่บริษัท ซ่ึงการประมวลผลด้วยฐานทางกฎหมายอื่นๆ นั้น รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
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(ก) เพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องการรายงานงบการเงินของบริษัทท่ีก าหนดโดยผู้สอบบัญชี และ/หรือหน่วยงานของรัฐ และ

เพ่ือให้ความร่วมมือกับ เจ้าพนักงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล และ/หรือ ค าสั่งศาลท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีหรือการสืบสวนในคดี 

(ข) การจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผ่านกระบวนการท าให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymization) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ใด โดยไม่ขอความยินยอมจากท่าน 

บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทใดบ้าง 

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับตามประเภทผู้รับท่ีระบุข้างล่างนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ใน

นโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลท่ีสามผู้รับข้อมูลนั้นอาจอยู่หรือมีเซิร์ฟเวอร์ต้ังอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ  ซึ่งประเภทผู้รับข้อมูล

ส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้  (ในแต่ละประเภท ให้รวมไปถึงตัวแทน พนักงานและกรรมการของบริษัท 

(ก.) กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ 

เนื่องจากเราเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอซ่ึงโดยลักษณะการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท เราอาจต้องส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านให้แก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้โดย

บริษัทจะท าให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัย และมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ี

เหมาะสม ทั้งนี้ โดยลักษณะการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันจะเป็นไปตามความจ าเป็นในแต่ละประเภทธุรกิจดังตารางท่ีแนบมาด้วย  

(ข.) ผู้ให้บริการภายนอก 

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการภายนอกในกรณีท่ีบริษัทว่าจ้างหรือแต่งต้ังบุคคลภายนอกให้ด าเนินการประมวลผล

แทน/ในนามของบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น เพ่ือการบริหารงานเว็บไซต์ การส่งสินค้าหรือ

บริการ การท าการตลาด การให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี การให้บริการระบบช าระเงิน เป็นต้น  

(ค.) พันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายร่วมกัน หรือ

กรณีท่ีบริษัทเสนอสินค้าหรือบริการของพันธมิตรให้แก่ท่าน 

(ง.) บุคคลภายนอกท่ีมีกฎหมายบังคับให้เปิดเผย 

บริษัทอาจจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบบังคับอื่นๆ ซ่ึงรวมถึง 

การเปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ศาล หรือบุคคลอื่นใด ที่มีกฎหมายก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน หรือเป็นกรณี ท่ีมี

เหตุน่าเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นกรณีท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท หรือบุคคลภายนอก  



Privacy Policy – MQDC and Project Company (TH-EN) V.2.0.2021 

ในกรณีท่ีบริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลใดๆ นอกเหนือจากในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ บริษัทจะท าข้อตกลงกับ

บุคคลภายนอก เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และก าหนดหน้าท่ีในการปกป้องข้อมูลจากการใช้ข้อมูล

โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่เจตนา เพื่อก าหนดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ความเสียหาย สูญหาย หรือ

ถูกท าลายของข้อมูล 

หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ท่ีต้ังอยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด 

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อท าตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ ณ ขณะเก็บข้อมูล หรือตามที่พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นๆ ก าหนด 

ท้ังนี้ บริษัทได้เตรียมตารางเวลาท่ีระบุระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ท าให้ท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ไม่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ บริษัทจะด าเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบและออกจากการบันทึก

ของบริษัทและ/หรือท าตามกระบวนการท่ีท าให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

สิทธิและวิธีการใช้สิทธิของท่าน 

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

1.  สิทธิในการรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล และรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิธีการท่ีบริษัทรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน และเหตุผลท่ีบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่ัวไปท่านจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

2.  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือท ามูลท่ีท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่าน 

3.  สิทธิในการขอลบข้อมูล ท าลายข้อมูล หรือท าให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

4.  สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

5. สิทธิในการโอนหรือขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ตราบเท่าท่ีพ้ืนฐานทางกฎหมายในการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก าหนดอ านาจให้ด าเนินการได้ หรือจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาท่ีได้ท าไว้กับท่าน 

และการประมวลผลสามารถด าเนินการได้โดยวิธีอัตโนมัติ 

6.  สิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือพ้ืนฐานทางกฎหมายอื่น 

ๆ 
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7.  สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมท่ีเคยให้ไว้กับบริษัทในเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจ

ด าเนินการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น 

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน สอบถามข้อสักถาม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ เป็นไปตาม

กฎหมาย ท่านสามารถส่งค าร้องขอใช้สิทธิของท่านมายังอีเมล DPO@DTGO.com โดยบริษัทอาจขอให้ท่านระบุตัวตนของท่าน

ก่อนที่บริษัทจะให้บริการตามค าขอ บริษัทจะด าเนินการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลทันทีท่ีสามารถด าเนินการได้ ซึ่งโดย

ปกติจะไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอใช้สิทธิ พร้อมข้อมูลประกอบท่ีชัดเจนและเพียงพอจากท่าน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าร้องขอใช้สิทธิของท่านในกรณีท่ีการใช้สิทธิดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นท่ีกฎหมายก าหนด ท้ังนี้ 

โดยท่ัวไปแล้วบริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการจัดการค าร้องขอใช้สิทธิ แต่หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าค าร้องขอใช้สิทธิของท่าน

ไม่มีเหตุอันควรหรือซับซ้อน บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามค าร้องขอใช้สิทธิตามสมควร 

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล เมื่อบริษัทปฏิเสธค าร้องขอใช้สิทธิของท่าน และท่านเห็นว่าการ

ปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลสมควร หรือเมื่อบริษัทไม่ได้ตอบรับค าร้องขอท่านภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษัทได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยท้ังเชิงบริหารจัดการและเชิงเทคนิคอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

จากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันการท าลาย การสูญหาย เสียหายหรือการเปลี่ยนแปลง

แก้ไข โดยอุบัติเหตุหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังรวมถึงป้องกันการใช้ การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโด ยไม่ได้รับ

อนุญาต เช่น จ ากัดกลุ่มบุคคลท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จ ากัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถเข้าถึงได้ ก าหนดมาตรการ

ทางวินัยกรณีมีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบ เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงในกรณีท่ีเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

นโยบายของรัฐบาล กฎ ระเบียบ และข้อผูกพันอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงๆ ใดจะถูกประกาศใน

เว็บไซต์ของบริษัทท่ี https://pre-register-forestias.mqdc.com/privacy.pdf โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะ

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศนโยบายฉบับใหม่  

รายชื่อและช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งตามรายชื่อข้างล่างนี้ บริษัทท่ีท่านได้ให้ข้อมูลจะแบ่งปันข้อมูลให้แก่

บริษัทอื่นๆ ให้ใช้ร่วมกันเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานภายในและอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในนโยบายนี้  
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 รายชื่อบริษัทท่ีเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  บริษัท วิซดอม โซไซต้ี ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เลขท่ี 695 ถนนสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 2. ฃ บริษัท วิซดอม พินนาเคิล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

3.  บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

4.  บริษัท วิซดอม คลับ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

5.  บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล เรสซิเดนซ์ จ ากัด 

6.  บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล เพลส จ ากัด 

7.  บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ เวิลด์ จ ากัด 

8.  บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอลเลคชั่น จ ากัด 

9.  บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

10.  บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล แอสเซท จ ากัด 

11.  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด 

12.  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

13.  บริษัท มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

14.  บริษัท เดอะ สแตรนด์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

15.  บริษัท รอยัล แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทาวน์ จ ากัด 

 

ท่านจะสามารถติดต่อบริษัทได้อย่างไร 

หากท่านมีค าถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ 

เรียน:  ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ีอยู:่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

เลขท่ี 695 ถนนสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 

อีเมล:  DPO@DTGO.com 

โทร:  02-742-9141 

 

  

mailto:DPO@DTGO.com
tel:02-742-9141
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Privacy Policy 

Magnolia Quality Development Corporation Limited and its Affiliates  

Latest Updated on: 09/04/2021 

Magnolia Quality Development Corporation Limited and its Affiliates operating real estate development, as listed 

in “List of Controllers and Contact Detail” (“Company”, “we”, “us”, or “our”) recognize the importance of protecting 

your personal data. This Privacy Policy sets out how we collect, use, disclose and manage (collectively referred 

to as “process” or “processing”) your personal data, whether the collection is taking place via our websites, 

applications, any other online platforms, or offline in-person. 

This Policy applies to users who access to website/application, customers, any visitors of our offices, guests of 

our events (collectively referred to as “you” , “Data Subject”). "Personal Data" means any data that identifies you 

as an individual or relates to an identifiable individual, including but not limited to your name, address, profile 

picture, email address, phone number, IP address, shopping habits, preferences and information about your 

lifestyle. 

If you are supplier/vendors, business partners or job applicants, please read other relevant privacy policies. 

Overview of the Privacy Policy 

This Privacy Policy contains the following issues: 

 What kind of personal data we collect 

 Purpose of collection / use / disclosure of your personal data 

 How we collect your personal data 

 How we process your personal data 

 Whom we share and disclose your personal data with   

 How long we retain your personal data  

 Your privacy rights and how you can exercise them 

 How we protect your personal data   

 Changes to this policy  

 List of Controllers and Contact Detail 

 How to contact us  
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What kind of personal data we collect 

In the course of our business, we may collect and process various types of personal data depending on your 

relationship with us, including:   

- Contact data (including names, postal addresses, email addresses, and numbers) 

- Personal detail (including gender, age, National Registration Identity Card, CCTV) 

- User Account Information (including log-in details, email address, and other information provided through 

your account); 

- Financial Information (including salary record, bank account information, credit card information); 

- Transaction Information (including payment status, transaction history, receipt, invoice);  

- Subscription Information (including consent record of the Company, its affiliates, or Business Partners;  

- Behavior Information (including users' behavior on websites or any platforms, consumer behavior for product 

and service, your location when you have visited our projects, your preferences and opinions.  

- Information collected by electronic systems and other similar technologies including Log file or IP Address, 

which these information will be collected while you are using the online platform. 

In some cases, we may request your explicit consent to collect sensitive information, including religion, race, 

ethnicity and criminal records, unless allowed or required by the applicable laws. 

If you have provided personal information of third parties to us, we assume that you have the authority to 

provide personal information of third parties and the third party have allowed us to use the personal information 

for the purposes set out in this policy. 

Purpose of collection / use / disclosure of your personal data 

 To provide service which is requested by you, for example, in case you subscribe for information and 

promotion, the Company will only store and use basic information such as first name, last name, e-mail 

address and telephone number for any subsequent communication with you 

 To improve website performance, create marketing plan, analyze data usage, evaluate the performance of 

service, improve and develop products and services of the Company. 

 To communicate and provide information relating to products and services of the Company and/or its 

Affiliates, including relating privileges or promotion of the said products or services or any future change 

concerning the Privacy Policy for personal data protection. 

 To comply with contracts to which you are a party or of which the Company uses services, such as to share 

your location information where the Company uses the location service of a third party. 
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 To pursue any legal actions, such as to prevent or cease any loss of life or damage to body or health of a 

person, for educational study or statistics in order to provide an appropriate measure to protect your rights 

and freedom. 

 To serve any other purposes which have been notified at the time of collection of your Personal Data or any 

other purposes in relation to any of the above purposes. 

We will not use or disclose your personal data UNLESS it is necessary for the purposes set out above or disclosed 

to any person in the Company or the parties involved in the contract, as required by law, governmental authority, 

supervision organization or with your consent. 

How we collect your personal data  

We may collect your personal data directly from you or indirectly through a variety of sources including, but not 

limited to: 

 Online platforms: we may collect your personal data when you register for an account, participate in a 

survey, contest, or promotional offer, subscribe to receive promotional communications or otherwise connect 

with us. 

 Offline interaction: we may collect your personal data from offline, such as when you visit our offices, contact 

us via phone, or attend our events or give us business cards.  

 Our affiliates and business partners:  in this case, we will consider and take appropriate measures to ensure 

that we are able to collect your personal data without violation of the applicable laws. 

 Open-source material such as public website. 

How we process your personal data 

Generally, we will only process only personal data that is necessary to fulfil and in a lawful manner, which the 

lawful basis can be classified, as follows: 

1) The purpose of which we have obtained your consent  

 Marketing and Communications 

When we cannot rely on other lawful basis, we will request your consent for the purpose of marketing 

and communication, including offering products or services of us, our affiliates, or business partners. 

 Sending or Transferring your personal information overseas  
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Unless allowed or required by applicable laws, when we have to transfer your personal data to a country 

without adequate personal data protection standards for a personal data, we will request your consent 

prior to such transfer.  

 Collection of sensitive data 

When you voluntarily provide your sensitive data to us, it means that you have granted us the permission 

to use your sensitive data for the following purpose:  

 (a) Health Information, including congenital disease, blood group, food allergy, are collected for food 

preparing in the events.  

(b) Religion is collected for the benefits of providing facilities to suit you;  

(c) Race/Nationality may be collected when you provide the national registration identity card 

(d) Criminal Record is collected for fraud prevention and security purpose 

Please note that your sensitive data in form of anonymized information may be used for statistical 

purpose to develop products or services that will be better and more suitable for you. 

2)  Contract 

 We may process your personal data where we need to perform under the contract that we are about to 

enter into or have entered into with you, whether verbal or written contract, which including the 

following circumstances: 

(a) Considering your eligibility and suitability before entering into a contract or providing a service to 

you.  

(b) Taking any action in connection with contractual obligations between the Company and you, 

inkling contacting you to fulfil your obligation, sending the relevant documents. 

(c) Verifying your identity when you prefer to exercise your rights under the contractual obligation 

between the Company and you.  

3) Legitimate Interest 

We may rely on our legitimate interests or third parties’ legitimate interest to process your personal 

data. In this case, necessity, data subject’s fundamental rights and interest will be considered. The 

following circumstances constitute a legitimate interest: 
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(a)  We may rely on our security purpose, including when we collect visitors’ information, request ID 

cards in exchange for visitor card, record CCTV. 

(b)  We may rely on our internal management purpose, including when the company of DTGO 

companies enter into the event of merger or reorganization or similar event, we may transfer your 

personal data to third parties as part of such event on need to know basis. 

(c) We may process your personal data to enhance and improve products and services for you and all 

customers of DTGO Companies.  

(d)  We may process your personal data for marketing and communications purposes which will not 

materially affect the fundamental rights and the data subjects has the right to opt-out at any time.  

(e) During the event, seminar, or any other sale events, whether online or physical event, the 

photograph/ video, or audio may be recorded as a part of event’s atmosphere.   

(f) Where we have a relationship with any juristic person, we may collect personal data of relevant 

individual, including copies of ID card and contact detail of authorized representatives. 

(g) We may collect sales activities including interaction history, number of sales, appointment or 

contact record for performance analysis and enhancement purposes. 

4) Other legal basis for processing your personal data 

In addition to legal grounds specified in 1. – 3., the Company may rely on other legal grounds to process 

your personal data, including include where processing is necessary for compliance with a legal 

obligation; where processing is necessary to protect the vital interests of a data subject or another 

person; where processing is necessary for performance of a task carried out in the public interest in the 

exercise of official authority vested in the controller. The other legal grounds are processing for various 

purposes, including:  

(a) to comply with the requirement on financial report required by auditors and/or government 

authorities and to cooperate with the law enforcement entities, government authorities, regulators 

and/or the court’s order regarding legal proceeding or investigation.  

(b) to comply with the Computer Crime Laws in Thailand, we may need to record Log file. 
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Notwithstanding the foregoing, we may use your anonymized data for any purpose without your 

consent. 

Whom we share and disclose your personal data with  

We may share or transfer your personal data to the following recipient to fulfil and in accordance with the 

purposes under this Policy. The recipients may be located or have server(s) located in Thailand or outside 

Thailand. The recipients can be categorized as follows: (for each type including representatives its employees 

and directors) 

(a) DTGO Companies 

As we are a part of the DTGO Companies, by the nature of the internal management, we may share or 

disclose your personal data to other entities within DTGO Companies to fulfill and in accordance with 

the purposes under this Policy. For the purpose of sharing and transferring, we will make sure that your 

personal information will be shared or transferred safely and having an appropriate standard for 

protection of personal data. 

Any intra-group sharing shall be based on the necessity of each business as shown in the Table.  

(b)   Third Party Service Providers 

We may share your personal data to third party service providers in the event that we hire or appoint 

the third party service providers to process your personal data for/ on behalf of the Company for the 

purposes specified in this Policy, including for website administrative management, delivery of 

products/services, marketing, data storage, IT solution, payment system.  

(d)  Business partners  

We may share your personal data to our business partners when they jointly offer products or services 

jointly with us; when we offer their products/services to you. 

(e) Third parties required by law  

In order to comply with the applicable laws or regulations, we may be required to disclose or share your 

personal information to competent authorities, courts, or any other persons, which their right is specific 

defined by laws or if or there is reason to believe that such disclosure is necessary to protect the rights 

of the Company or third parties. 
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Where we disclose or transfer personal data to any third parties, other than DTGO Companies, we will enter 

into an agreement with the third party setting out the purposes of processing and the respective obligations of 

each party in place to protect data against unauthorized or accidental use, access, disclosure, damage, loss, or 

destruction. 

Where your personal data is transferred to a third party or servers located outside Thailand, we will take any 

necessary measures to ensure that personal data is transferred safely with appropriate privacy protection 

measures. 

How long we retain your personal data  

We will only retain the personal data for as long as necessary to fulfill the purposes for which we collected it, 

and to the extent permitted by the Personal Data Protection Act B.E. 2562 or other applicable laws.  

We have prepared schedules to specify the appropriate retention periods to ensure that when we no longer need 

to use your personal data we will remove it from our systems and records and/or take steps to anonymize it so 

that you can no longer be identified from it. 

Your privacy rights and how you can exercise them 

Under the Personal Data Act B.E. 2562, you have the following rights that you may exercise in relation to your 

Personal Data processed by us as follows:  

1. The right to receive a copy of your personal data processed by us and to obtain other information about 

how we collect/process your personal data and why we process your personal data. Your personal data 

will generally be provided to you in electronic form. 

2. The right to rectify inaccurate, incomplete, or misleading personal data relating to you.  

3. The right to request the erasure, destruction, anonymization of your personal data. 

4. The right to request to restrict the processing of your personal data. 

5. The right to ask that we transfer the personal data to another data controller (or ask us to do so if 

technically feasible) where our lawful basis for processing the personal data is consent or necessity for 

the performance of our contract with you and the processing is carried out by automated means. 

6. The right to object to any processing which is based on our legitimate purpose or other legal ground. 

7. The right to withdraw your consent, at any time, where we process personal data based on consent at 

any time. However, we may continue processing your personal data based on another legal basis. 
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If you would like to exercise your rights, ask questions, or complain about unlawful processing, you may send 

your request at email dpo@dtgo.com. We will require you to identify yourself before meeting your request. 

Normally, we will respond to you in writing via email, as soon as practicable, within 30 days upon receiving 

your request with clear information.   

We are entitled to reject your request if your rights are conditional as prescribed by laws. In addition, normally, 

there is no charge to make a request, however we reserve the right to charge a reasonable fee if the request is 

unreasonable or complex. 

You also have the right to lodge a complaint to the Data Protection Committee if your request is rejected and 

you are dissatisfied with our reasons or the response is not provided to you within the period. 

How we protect your personal data 

We have implemented (has required third parties to implement) appropriate technical and physical measures to 

safeguard and protect personal data from unauthorized or unlawful processing and against accidental or unlawful 

destruction, loss or alteration or damage, unauthorized disclosure of, or access to, personal data. 

 

Change to this privacy policy 

We reserve the right to update this policy for any reason, including but not limited to complying with relevant 

law of Thailand, Thailand government policy, regulatory and other obligations of a similar nature. Any updates 

will appear on our website at https://pre-register-forestias.mqdc.com/privacy.pdf Any changes to this Privacy 

Policy will become effective upon publishing the Privacy Policy. 

List of Controllers and Contact Detail 

When you provide your personal data to any of the below companies, your personal data will be shared to all 

companies for our internal management purpose and under the informed purposes. 

 

 List of Controllers Address 

1.  Whizdom Society Development Corporation 

Limited 

No. 695 Soi Sukhumvit 50, Phra Khanong, Klong 

Toei, Bangkok, 10260 

2.  Whizdom Pinnacle Corporation Limited 

3. W Whizdom Landmark Corporation Limited 

mailto:dpo@dtgo.com
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4.  Whizdom Club Corporation Limited 

5.  MQDC Town Royal Residence Company Limited 

6.  MQDC Town Royal Place Company Limited 

7.  MQDC Town World Limited 

8.  MQDC Town Collection Limited 

9.  MQDC Town Corporation Limited 

10.  MQDC Town Royal Asset Limited 

11.  The Iconsiam Superlux Residence Corporation 

Limited 

12.  The Iconsiam Residences Corporation Limited 

13.  Mulberry Grove Sukhumvit Corporation Limited 

14.  The Strand Corporation Limited 

15.  Royal Aspen MQDC Town Company Limited 

 

How to contact us 

 

If you have any question or would like to exercise your rights, you may contact us at the following address:  

Attn: Personal Data Protection Office  

Address:  Magnolia Quality Development Corporation Limited  

695 Soi Sukhumvit 50, Phra Khanong, Klong Toei, Bangkok, 10260 

Email: DPO@DTGO.com 

Phone: 02-742-9141 
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