ภาษาไทย
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของพริ งเกิ ลส์
นโยบายความเป็ นส่วนตัว ฉบับนี้ จดั ทาขึ้น เพื่อให้ข้อมูลว่ า Pringles International Operations SARL สาขา
ประเทศสิงคโปร์ (“พริงเกิลส์”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และดาเนินการโดยประการอื่นในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเมื่อใด เพราะเหตุใด และอย่างไร และการดาเนินการเหล่านี้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมเป็ นครัง้ คราว (“พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างไร
คาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับท่านไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม (เช่น ชื่อ เลขบัตรประจาตัวประชาชน และทีอ่ ยู่อเี มลของท่าน เป็ นต้น) หรือข้อมูลอื่นใดทีอ่ าจทา
ให้สามารถระบุตวั บุคคลของท่านได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เนื้ อหาโดยสรุป
ในการจัดการการติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคทางอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พริงเกิลส์
เคารพสิทธิในความเป็ นส่วนตัว ของแต่ละบุคคลและมุ่งมันที
่ จ่ ะคุ้มครองสิทธินัน้ รวมถึงความละเอียดอ่อนเป็ น
พิเศษของข้อมูลของผู้บริโภคที่เป็ นเด็ก เราสนับสนุ นกลไกการควบคุมตรวจสอบด้วยตนเองในเชิงรุกภายใต้
กรอบกฎหมายใหม่น้ี ซึ่งทาให้ผู้ทาการตลาดที่ดาเนินการอย่างมีความรับผิดชอบยังคงมีสทิ ธิใช้ช่องทางการ
สือ่ สารทัง้ ปวงเพื่อติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคได้ต่อไป
เราขอแนะนาให้ท่านอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ทงั ้ ฉบับ กล่าวโดยสรุป การทีท่ ่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่านแก่พริงเกิลส์ หรือใช้งานเว็บไซต์และ/หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ ของพริงเกิลส์ จะถือว่าท่านตกลงและ
รับทราบว่าเราเก็บรวบรวม จัดเก็บ เปิ ดเผย ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
ตามทีก่ ล่าวไว้ดา้ นล่างนี้ ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวไว้ดา้ นล่างหากท่านต้องการทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลใดบ้างทีเ่ รามี หรือต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ใช้สทิ ธิเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
ต้องการร้องเรียนหรือมีขอ้ สอบถามใด ๆ เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นโยบายของพริ งเกิ ลส์ในเรื่องความเป็ นส่วนตัว
พริงเกิลส์ตระหนักดีถึงหน้ าที่ของตนที่มีต่อลูกค้าและสังคมในการดารงไว้ซ่ึง คุ ณธรรม ความยุติธรรม และ
จริยธรรมตามมาตรฐานสูงสุดในทุกส่วนของการดาเนินการของบริษัท พริงเกิลส์มคี วามมุ่งมันที
่ ่จะคุ้ม ครอง
ความเป็ นส่วนตัวของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็ นเด็ก นัน่ หมายความว่า นโยบายของเราจะมีการ
ตรวจสอบและอาจมีการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข และเพิม่ เติมเป็ นครัง้ คราว พริงเกิลส์ขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ฟี เจอร์ ผลิตภัณฑ์ การเปิ ดเผยข้อมูล และนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ เรา
จะแจ้งให้ท่านทราบโดยการโพสต์นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาตรวจสอบ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เป็ นประจาเพื่อให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ อย่างไรก็ดี หากมีการ
เปลี่ย นแปลงในสาระส าคัญ เช่ น การเปลี่ย นวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเก็บ รวบรวม จัด เก็บ เปิ ด เผย ใช้ และ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และหากกฎหมายที่ใช้บ ังคับ กาหนด เราจะ
ดาเนินการให้ได้รบั ความยินยอมจากท่านก่อนทาการเก็บรวบรวม จัดเก็บ เปิ ดเผย ใช้ หรือประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่นนั ้ ท่านสามารถขอรับสาเนาในรูปแบบเอกสารของนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับปรับปรุงข้อมูลได้โดยการติดต่อเรา (ตามรายละเอียดด้านล่าง) การทีท่ ่านยังคงใช้เว็บไซต์พริงเกิลส์
ต่อไปหลังจากที่เราได้โพสต์นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับปรับปรุงข้อมูลแล้ว จะถือว่าท่านได้อ่า นนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนัน้ แล้ว และยอมรับการเปลีย่ นแปลงในนโยบายดังกล่าว
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับ นี้จดั ทาขึน้ โดยอ้างอิงตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้ องข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้เป็ นอย่างอื่น พริงเกิลส์จะเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิ ดเผย
และ/หรือดาเนินการโดยประการอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามทีร่ ะบุไว้ต่อไปนี้เท่านัน้
การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
พริงเกิลส์อาจเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ เลขบัตรประจาตัว หรือเลขที่ใบอนุ ญาต
ทางาน (ในกรณีทเ่ี กีย่ วข้อง) ทีอ่ ยู่อเี มล ทีอ่ ยู่ทบ่ี า้ น และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึง่
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึง่
(ก) ท่านให้แก่เราเมื่อท่านติดต่อเรา (โดยการส่งแบบฟอร์ม (ไม่ว่าทางออนไลน์หรือโดยประการอื่น) ติดต่อ
เราเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือโทรศัพท์หาเรา)
(ข) เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัตเิ มื่อท่านเข้าใช้งานและมีปฏิสมั พันธ์บนเว็บไซต์และหน้าสื่อสังคมออนไลน์
ของเรา หรือ
(ค) เราเก็ บ รวบรวมจากแหล่ ง ข้อ มู ล อื่น เช่ น พัน ธมิต รของเราที่เ ป็ น บุ ค คลภายนอกหรือ ผู้ ใ ห้บ ริก าร
แพลตฟอร์มของเรา
โดยทัวไป
่ พริงเกิลส์ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติหรือ
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในศาสนา ข้อมูลสหภาพแรงงาน ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพหรือประวัตกิ ารรักษาทางการแพทย์) เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดหรือเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน หากพริงเกิลส์มขี อ้ มูลของท่านซึ่งเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน พริงเกิลส์จะประมวลผล
ข้อมูลและ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามทีท่ ่านให้ขอ้ มูลนัน้ มาเท่านัน้ หากพริงเกิลส์ขอข้อมูลส่วน
บุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน พริงเกิลส์จะแจ้งเหตุผลทีเ่ ราขอข้อมูลก่อนหรือในขณะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้
สัญญา
เพื่อดาเนินการ จัดทา หรือจัดการโดยประการอื่น เกี่ยวกับการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ทีท่ ่านเข้า
ร่วม
ประโยชน์ อนั ชอบด้วยกฎหมาย
(ก) เพื่อประมวลผลและดาเนินการตามคาร้องขอของท่านเมื่อท่านขอข้อมูลจากพริงเกิลส์หรือขอให้รวมท่าน
ไว้ในรายชื่อบุคคลทีร่ บั ข่าวสารจากเรา
(ข) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเราในแต่ละวันเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันหรือการส่งเสริม
การขายใด ๆ โดยท่าน ข้อสอบถามและคาร้องขอของท่าน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การ
ติดต่อสือ่ สาร บริการ และเว็บไซต์ของเรา

(ค) เพื่อติดต่อสือ่ สารกับท่านเกีย่ วกับการแข่งขันทีท่ ่านเข้าร่วม
(ง)

เพื่อประเมิน ดาเนินการ และจัดการคาร้องเรียนใด ๆ

(จ) เพื่อจัดทาบันทึกฐานข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อให้เราเข้าใจและสามารถประเมิน ความสนใจ ความต้องการ
และความจาเป็ นของท่าน และ
(ฉ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ เช่น เพื่อตรวจจับและป้ องกันการหลอกลวง เพื่อ
จัดทาบันทึกของบริษทั เป็ นต้น
ความยิ นยอม
(ก) เพื่อการโฆษณา ทาการตลาด และแนะนาผลิตภัณฑ์และบริการตามความสนใจของท่าน และ
(ข) เพื่อจัดการการลงทะเบียนหรือบอกรับจดหมายข่าวของเราและวัสดุการตลาดอื่นใด
หน้ าที่ตามกฎหมาย
เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายทีพ่ ริงเกิลส์มตี ามกฎหมายหรือข้อบังคับทีใ่ ช้บงั คับ หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามคาสังของ
่
หน่วยงานผูม้ อี านาจหรือศาล
ในกรณีท่มี กี ารระบุไว้ (เช่น ในแบบฟอร์มเข้าร่วมการแข่งขัน แบบฟอร์มคาร้องขอข้อมูลจากพริงเกิลส์ หรือ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด) ท่านมีหน้าทีต่ ้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา การทีท่ ่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
นัน้ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการหรือ ให้ขอ้ มูลที่ท่านร้องขอได้ หรือท่านอาจไม่สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันได้ นอกจากนี้ ในบางครัง้ เราอาจขอให้ท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยสมัครใจเพื่อการใช้
ภายในบริษทั (เช่น การฝึ กอบรม การทาการตลาด และการวิจยั ) โดยในกรณีดงั กล่าว เราจะยังคงรักษาความ
เป็ นส่วนตัวของท่านและบุตรของท่าน และปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องเราตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และ
จะไม่ขายข้อมูลดังกล่าวให้ผอู้ ่นื เฉพาะผูท้ ข่ี อข้อมูลจากเราเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั การติดต่อสื่อสารจากเรา (หากเรา
ส่งอีเมลถึงท่าน กรุณาดูนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับออนไลน์ทอ่ี ยู่บนเว็บไซต์ของเรา)
หากเราจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมาย การทีท่ ่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลนัน้ อาจส่งผลให้พริงเกิลส์และ/หรือท่านทาผิดหรือขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ ทีใ่ ช้บงั คับ หรือคาสังของ
่
หน่วยงานผูม้ อี านาจหรือศาล
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
เนื่องจากพริงเกิลส์เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรทีด่ าเนินกิจการในหลายประเทศ พริงเกิลส์จงึ อาจแบ่งปั นข้อมูลส่วน
บุ คคลของท่ า นภายในกลุ่ มบริษัท Kellogg Company และบุ คคลภายนอกรายอื่น ที่เ กี่ย วข้อง ซึ่งอาจอยู่ใน
ประเทศเดียวกับทีท่ ่านอาศัยอยู่หรือในประเทศอื่น ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) ภายในกลุ่มบริษทั Kellogg Company รวมถึงพนักงาน บริษทั ในเครือ และบริษทั สาขา สาหรับเหตุผล
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจของพริงเกิลส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการ
ติดต่อสื่อสาร การฝึ กอบรมภายในบริษทั กลยุทธ์เกี่ยวกับลูกค้าและการขยายฐานลูกค้า การลงทุน และ

การดาเนินการเกี่ยวกับบริษทั เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ หรือการขาย
กิจการ
(ข) ผู้ให้บริการที่เป็ นบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการจัดการส่งไปรษณีย์ คอลเซ็นเตอร์ และผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม
(ค) หน่ วยงานของรัฐหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดหรือตามทีม่ คี วามจาเป็ นตามสมควร
เพื่อปกป้ องสิทธิ ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย และทรัพย์สนิ ของเรา รวมถึงความปลอดภัยของเรา
หรือผูอ้ ่นื
นอกจากนี้ พริงเกิลส์อาจให้หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลทีอ่ ยู่นอกประเทศไทย เพื่อการจัดการ
ใช้ และ/หรือดาเนินงานหรือบริการบางส่วนในนามของเรา ในกรณีทเ่ี ราโอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านในที่อ่นื นอกจากประเทศไทย พริงเกิลส์จะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเท่าทีม่ กี ารดาเนินการเหล่านัน้
นอกจากกรณีขา้ งต้น พริงเกิลส์จะไม่ขาย เปิ ดเผย ให้ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ใด ๆ หากไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน ยกเว้นในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) กฎหมายกาหนด
(ข) เพื่อใช้บงั คับข้อกาหนดและเงือ่ นไขของเรา (เช่น ในการแข่งขัน) หรือ
(ค) เพื่อปกป้ องสิทธิ ทรัพย์สนิ หรือความปลอดภัยของประชาชนหรือพริงเกิลส์
การเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้แก่พริงเกิลส์จะเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ท่สี หรัฐอเมริกาในระบบคลาวด์ท่มี คี วาม
ปลอดภัย โดยบริษทั แม่ของพริงเกิลส์ ซึ่งได้แก่ บริษทั Kellogg Company เป็ นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์
ดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี Kellogg Company จึงอาจเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
ในการคงให้มีไว้และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์นัน้ และเพื่อการใช้
ภายในกลุ่มบริษทั เท่านัน้
สิ ทธิ ของท่าน
ภายใต้เงือ่ นไขและข้อจากัดตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้
(ก) สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ท่านทีเ่ ราทา
การประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ ท่านมีสทิ ธิขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มี
การเก็บรวบรวมโดยทีท่ ่านไม่ได้ให้ความยินยอม
(ข) สิ ทธิ ในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล ในกรณีทส่ี ามารถทาได้ ท่านมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในรูปแบบทีส่ ามารถใช้งานโดยทัวไปและอ่
่
านได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และขอให้สง่ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
(ค) สิ ทธิ ในการคัดค้าน ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะในกรณีท่ี
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ การตลาดแบบตรง หากท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

ส่ว นบุ คคลเพื่อ การตลาดแบบตรง เราจะไม่ ป ระมวลผลข้อมูล ส่ว นบุ คคลของท่ า นเพื่อวัตถุป ระสงค์
ดังกล่าวอีกต่อไป
(ง)

สิ ทธิ ในการขอให้ ลบข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้เราลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวั บุคคลของท่านได้

(จ) สิ ทธิ ในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถขอให้พริงเกิลส์ระงับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน
(ฉ) สิ ทธิ ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและ
เป็ นปั จจุบนั
(ช) สิ ทธิ ในการถอนความยิ นยอม ในกรณีทท่ี ่านให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ท่านมีสทิ ธิถอนความยินยอมนัน้ เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้กระทาไปก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
(ซ) สิ ทธิ ในการร้องเรียน ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อหน่วยงานกากับดูแลในเรื่องการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศของท่านหากท่านเห็นว่า การกระทาของพริงเกิลส์ไม่เป็ นไปตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล อย่างไรก็ดี โดยทัวไป
่ เราจะยินดีอย่างยิง่ หากท่านติดต่อเราก่อนเพื่อให้โอกาสเราในการแก้ปัญหา
ใด ๆ ให้แก่ท่านก่อนทีท่ ่านจะร้องเรียนต่อหน่วยงานกากับดูแลดังกล่าว
ในการใช้สทิ ธิขา้ งต้น ท่านสามารถติดต่อเราเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามรายละเอียดด้านล่าง อย่างไรก็ดี เราอาจ
ปฏิเสธคาร้องขอใช้สทิ ธิของท่านได้หากกฎหมายอนุญาตหรือกาหนดไว้เช่นนัน้
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจต้องให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
ก่อนทีเ่ ราจะดาเนินการตามคาร้องขอใช้สทิ ธิของท่านต่อไป หากเราต้องติดต่อท่านในกรณีใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจติดต่อท่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
ติ ดต่อเรา
หากท่านต้องการทราบว่าเรามีขอ้ มูลใดบ้างที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ส่วนมากท่านจะสามารถเข้า ถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้โดยการติดต่อเราเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่
PrivacyOfficerPIOSG@kellogg.com นอกจากนี้ ท่ า นสามารถติด ต่อมายัง ที่อยู่ อีเ มลนี้ ได้เ ช่ น กัน หากท่ า น
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