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นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 
 บรษัิท เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จ ากดั หรอื “มิกก้า” มีนโยบายความเป็นสว่นตวั (นโยบาย) เพื่อแสดงถึงความจรงิใจและ
เห็นถึงความส าคญัของขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการทกุท่าน ซึ่งไดไ้วว้างใจใชบ้ริการทัง้ในสว่นของ  Website และ/หรือ Application 
ของมิกกา้ บนมือถือหรอืแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ ตามที่มิกกา้ไดจ้ดัไว ้มิกกา้จึงจดัท านโยบายนีเ้พื่อแสดงถึงการรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
และการจดัเก็บขอ้มลูของทา่น โปรดสละเวลาซกัครู ่เพื่อท าความเขา้ใจนโยบายของมิกกา้ 
 
 1.ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลของท่าน) คืออะไร? และประเภทข้อมูลที่มิกก้าจัดเก็บรวบรวม 
 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคล ซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  
แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 ประเภทขอ้มลูที่มิกกา้จะขอจดัเก็บรวบรวม อนัไดแ้ก่ ช่ือ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์e-mail หมายเลขบตัรประชาชน ขอ้มลู
ทางการเงิน วนัเดือนปีเกิด เป็นตน้ ซึ่งมิกกา้จะไดร้บัขอ้มลูจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านสมคัรใชบ้ริการนี ้ซึ่งขอ้มลูที่ไดร้บั
จากท่านดงักล่าว จะถกูน าไปใชง้านส าหรบัการใหบ้ริการของมิกกา้เท่านัน้ ซึ่งจะมีการป้องกนัการน าออกขอ้มูลโดยไม่ไดร้บั
อนญุาตจากทา่นก่อน และจะจดัเก็บท่ีมิกกา้เทา่นัน้ 
 นอกจากนีท้างมิกกา้จะมีการเก็บการใชข้อ้มลูของท่านจากการใช ้Website ของมิกกา้ผ่าน browser’s cookies ของ
ท่าน (Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร ์ที่ใชเ้พื่อจดัเก็บรายละเอียดขอ้มลู log การใชง้าน internet หรือพฤติกรรม
เยี่ยมชม website) โดยมิกกา้ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูการใชบ้ริการโดยอตัโนมตัิเมื่อท่านใชบ้ริการผ่านทาง website ซึ่งจะมีการ
จดัเก็บขอ้มลูอื่น ๆ เช่น เลขที่อยูไ่อพี (IP Address) ประเภทของ Browser ผูใ้หบ้รกิาร Internet เป็นตน้ 
 ในบางกรณีอาจจัดเก็บข้อมูลที่ ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น การให้ข้อมูลโดยผู้ปกครองของผู้ใช้บริการ 
ที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ เป็นตน้  
 
 2. วัตถุประสงคใ์นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มิกกา้มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มลูของทา่นเพื่อระบตุวัตนของทา่น รวมไปถึง 
 1) เพื่อใชใ้นการสือ่สารกบัทา่นผา่นทางโทรศพัท ์e-mail จดหมายจดัสง่ทางไปรษณีย ์เก่ียวกบัการใหก้ารบริการ หรือ
การซือ้ขายกบัทา่น การเขา้รว่มโปรแกรมตา่ง ๆ การรว่มแขง่ขนัชิงโชค การแจง้ขอ้เสนอ โปรโมชั่นตา่ง ๆ 
 2) ตอบค าถามจากผูใ้ชบ้ริการผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมไปถึงขอรบัค าติชม ส ารวจความคิดเห็น จดัท าสถิติ เพื่อใช้ 
ในการพฒันาคุณภาพ พรอ้มปรบัปรุงการใหบ้ริการของมิกกา้ รวมไปถึงป้องกันการใชบ้ริการในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิด
กฎหมาย 
 3) เพื่อสง่เสรมิการขาย หรอืกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในระหว่างที่ท่านใชบ้ริการ มิกกา้จะสง่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั
การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด ผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการที่มิกกา้คิดว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชนใ์นการ
ใหบ้รกิารกบัทา่นอยา่งเต็มประสทิธิภาพ  
 4) ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะตกลงยินยอมให้ให้มิกก้า 
ใชข้อ้มลูของทา่นเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นท่ีนอกเหนือจากนีห้รอืไม่ 
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 3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 เมื่อมิกกา้ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่ที่มาของขอ้มลูสว่นบคุคลแลว้ มิกกา้จะด าเนินการกบัขอ้มลูของท่าน โดย
การเก็บรวบรวมขอ้มลู ใชข้อ้มลู และเปิดเผยขอ้มลู 
 3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 1) ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูของทา่น มิกกา้จะเก็บขอ้มลูอยา่งจ ากดัเทา่ที่จ าเป็นแก่การใหบ้รกิารนี ้ตามวตัถปุระสงค์
ในขอ้ 2 
 2) มิกกา้จะจัดเก็บขอ้มลูของท่านดว้ยความยินยอมของท่าน เวน้แต่ กฎหมายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น หรือมีค าสั่ง
จากศาลใหน้ าสง่ขอ้มลูของทา่น 
 3) มิกกา้จะไม่จดัเก็บขอ้มูลของท่าน อนัไดแ้ก่ เชือ้ชาติ เผ่าพนัธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือลทัธิ ศาสนา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสขุภาพจิต ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม 
ขอ้มลูชีวภาพ เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมอยา่งชดัแจง้จากทา่น หรอืตามกฎหมายก าหนด 
 4) ในกรณีที่เป็นการจัดเก็บขอ้มูลของท่านรวบรวมกับขอ้มูลที่ไดม้าจากแหลง่อื่น  มิกกา้จะจัดเก็บขอ้มลูของท่าน
เฉพาะในกรณีที่ความจ าเป็นและไดร้บัความยินยอมจากทา่นเทา่นัน้ 
 3.2 การใชข้อ้มลู 
 1) มิกกา้จะใชข้อ้มลูของทา่น เมื่อไดร้บัความยินยอมจากท่าน เมื่อรบัความยินยอมจากท่าน และมิกกา้จะใชม้ลูของ
ทา่นตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 2 เทา่นัน้ 
 2) ในกรณีที่เป็นการใช้ข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น  มิกก้าจะใช้ข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณี 
ที่ความจ าเป็นและไดร้บัความยินยอมจากทา่นเทา่นัน้ 
 3.3 การเปิดเผยขอ้มลู 
 1) มิกกา้จะเปิดเผยขอ้มลูของทา่นภายใตค้วามยินยอมของทา่น 
 2) มิกก้าอาจะมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่กฎหมายจะก าหนดให้ด าเนินการ นอกจากนี ้ มิกก้า 
อาจมีความจ าเป็นตอ้งส่งขอ้มูลของท่านไปยังหน่วยงานขอ้มูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบขอ้มูล
ดงักลา่ว เพื่อการป้องกนัการฉอ้โกง 
  
 4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 มิกกา้จะด าเนินการเก็บรกัษา ดงันี ้
 1) ลกัษณะการเก็บ จดัเก็บเป็น Soft copy 
 2) สถานท่ีจดัเก็บ บรษัิท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์ชัน้ 10-12 และ
ชัน้ IT ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 3) ระยะเวลาในการจัดเก็บ  ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เท่าที่จ  าเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ  
ของมิกกา้ หรอืตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องนโยบายฉบบันี ้หรอืตามกฎหมายก าหนด  
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 4) เมื่อพน้ระยะเวลาการจดัเก็บ หรือมิกกา้ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอา้งฐานในการประมวลผลขอ้มลูของท่านแลว้ 
มิกก้าจะด าเนินการท าลายขอ้มูลนัน้ดว้ยวิธีการ ท า Hard Copy ทุก ๆ 2 ปี และจะด าเนินการใหเ้สร็จสิน้ภายใน  7 วัน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้การกระท าดงักลา่วตอ้งอา้งอิงกฎหมายเป็นหลกั อาทิ กฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร ฯลฯ 
 
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่านที่ได้ 
ใหค้วามยินยอมกับมิกกา้ไดต้ลอดระยะเวลาที่ขอ้มูลของท่านอยู่กับมิกกา้ ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความ
เสยีหายแก่บคุคลอื่น 
 2) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล ท่านมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของท่าน และขอให้มิกก้าท าส าเนาขอ้มูลดังกล่าวใหแ้ก่ท่าน 
รวมถึงขอใหม้ิกกา้เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูที่ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยินยอมตอ่มิกกา้ได ้มิกกา้อาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความ
เหมาะสม โดยอา้งอิงจากคา่บรหิารจดัการท่ีไดร้บัอนญุาตจากกฎหมาย 
 3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้มิกก้าแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูล 
ที่ไมส่มบรูณ ์เพื่อท่ีจะไดไ้มก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
 4) สิทธิในการลบขอ้มลู ท่านมีสิทธิในการขอให้มิกกา้ท าการลบขอ้มลูของท่านดว้ยเหตผุลบางประการได้ หรือหาก
ปรากฎวา่มิกกา้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎหมายได ้
 5) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลู ท่านมีสิทธิขอให้มิกกา้ระงบัการใชข้อ้มลูของท่านดว้ยเหตผุลบางประการได ้หรือ
หากปรากฎวา่มิกกา้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎหมายได ้
 6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมู ลของท่านที่ ให้ไว้กับมิกก้าด้วยเหตุผล 
บางประการได ้หรอืหากปรากฎวา่มิกกา้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎหมายได ้
 7) สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลู ทา่นมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูได ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย และไมเ่กิดความเสยีหายแก่บคุคลอื่น 
 ทัง้นี ้สทิธิของทา่นตามที่กลา่วมาตอ้งเป็นไปตามกฎหมายซึง่ใหก้ระท าไดเ้ทา่นัน้  
 
 6. การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด 
 ในระหว่างการใชบ้ริการ มิกกา้จะส่งขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด 
ผลติภณัฑ ์การใหบ้รกิารท่ีมิกกา้คิดวา่ทา่นอาจสนใจ เพื่อประโยชนใ์นการใหบ้รกิารกบัทา่นอยา่งเต็มประสทิธิภาพ หากทา่นได้
ตกลงที่จะรบัขอ้มลูขา่วสารดงักลา่วจากอาฟเตอรแ์ลว้ ทา่นมีสทิธิที่จะยกเลกิความยินยอมดงักลา่วไดท้กุเมื่อ  
 
 
 
 
 



ประกาศ ณ วนัท่ี  1/4/2564 

 

 7. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ website และ/หรือ Application บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ  
ของที่อื่น 
 นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะใชส้  าหรบัการใหบ้ริการของมิกกา้เท่านัน้ หากท่านกด link ไปยงั website และ/
หรอื Application บนมือถือหรอืแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ ของที่อื่น (แมว้่าจะผ่านช่องทางใน website และ/หรือ Application บนมือ
ถือหรอืแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ ของมิกกา้ก็ตาม) ท่านจะตอ้งศึกษาและปฏิบตัิตามนโยบายความเป็นสว่นตวัที่ปรากฎใน website 
และ/หรอื Application บนมือถือหรอืแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ ของที่อื่นนัน้ๆ แยกตา่งหากจากของมิกกา้ 
 
 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
  มิกกา้จะด าเนินการพิจารณาทบทวนความเป็นส่วนตวัเป็นประจ า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิ และกฎหมาย 
ข้อบังคับที่ เ ก่ี ย วข้อง  ทั้ง นี ้  หากมี กา ร เปลี่ ยนแปลง นโยบายความ เ ป็นส่วนตัว  มิ กก้า จะแจ้ง ให้ท่ านทราบ 
ดว้ยการ Update ขอ้มูลลงใน Website และ/หรือ Application ของมิกก้า บนมือถือหรือแพลตฟอรม์ต่าง ๆ ตามที่ 
มิกกา้ไดจ้ดัไว ้โดยเรว็ที่สดุ ปัจจบุนั นโยบายความเป็นสว่นตวัถกูทบทวนครัง้ลา่สดุเมื่อวนัท่ี 1/4/2564 
 
 ช่องทางการติดต่อ 
 ช่ือ:                      บรษัิท เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จ ากดั 
 สถานท่ีติดตอ่:       1319 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 โทรศพัท:์              065-982-0401 
 E-mail:  info@cafemikka.com 
 Website:  www.cafemikka.com 
 Line:  - 
 Twitter:  - 
 Facebook: www.facebook.com/cafemikka/ 
 Instagram: cafemikka 
 เวลา:                   วนัจนัทร ์ถึง วนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 18.00 น.  
 


