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Subway® Group (“เรา” หรอื “พวกเรา” หรอื “ของเรา”) 

ใหค้วามส าคญักบัความเป็นส่วนตวัของผูซ้ ือ้แฟรนไชส ์

ตวัแทนฝ่ายพฒันาธรุกจิและผูท้ีส่นใจซือ้แฟรนไชส ์(“คณุ” หรอื “ของคณุ”) 

ประกาศแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวันีร้ะบุเกีย่วกบัแนวทางดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวัของเ

ราเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุ รวมทัง้:  

• ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราอาจขอรบัเกีย่วกบัคุณ 

• การใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุโดยเราและบุคคลทีเ่ราอาจเปิดเผยขอ้มูล 

• สิง่ทีเ่ราท าเพือ่ปกป้องขอ้มูลส่วนตวัทีเ่รารวบรวม 

• สทิธิข์องคณุเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุ และ 

• การตดิตอ่กบัเรา  

ประกาศแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวันีม้ผีลกบัผูส้มคัรงานของรา้นอาหาร Subway® 

หรอืพนักงานของบรษิทั พนักงาน DA ผูบ้รโิภคหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ 

ทีเ่รารวบรวมเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใด ผูซ้ ือ้แฟรนไชสท์ัง้หมดและ DA 

จะตอ้งบรรลุนิตภิาวะกอ่นท าสญัญาขอ้ตกลงใด ๆ ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประกาศแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ม่มผีลกบับุคคลใด ๆ ทีม่อีายุต ่ากว่าสบิแปดปี 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รารวบรวม 

ต่อไปนีเ้ป็นประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ทีเ่ราอาจรวบรวม: 

• ชือ่ของคณุ 

• วนัเกดดิ 

• อเีมลส่วนตวั/ทีท่ างาน 



• ทีอ่ยู่ทีบ่า้น 

• หมายเลขโทรศพัทส์่วนตวั 

• หมายเลขประจ าตวัทีอ่อกโดยรฐั (หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี ่SSN) 

• ภาพถ่ายและวดิโีอ 

• สถานภาพการสมรส 

• การศกึษา 

• ขอ้มูลบนัทกึเสยีง 

• ขอ้มูลดา้นการเงนิการธนาคาร 

• ประวตักิารฟ้องรอ้ง 

• ประวตัอิาชญากรรมและการเงนิ 

• ต าแหน่งงาน 

• คุณสมบตัใินการท างาน 

• ประวตักิารท างาน 

• ประวตักิารจา่ยภาษ ี

• ลายเซน็อเิล็กทรอนิกส ์

• สถานะการรบัราชการทหาร 

ขอ้มูลส่วนบุคคลบางประการทีค่ณุแจง้อาจถอืเป็น “ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว” 

ภายใตก้ฎหมายความเป็นส่วนตวัในบางประเทศ ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหวอาจไดแ้ก ่

• เช ือ้ชาตหิรอืถิน่ทีม่า 

• ขอ้มูลดา้นสุขภาพ 

• สญัชาต ิ

• ขอ้มูลในหมวดหมู่อืน่ ๆ ทีก่ฎหมายใหอ้นุญาต 

ขอ้มูลทัง้หมด 

รวมทัง้ขอ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ดัส่งโดยคณุภายใตก้ระบวนการสมคัรหรอืแสดงความจ านงทีเ่กีย่วกบั

แฟรนไชสแ์ละ/หรอืแฟ้มขอ้มูล DA ของคุณ 

เรามกีารรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 

โดยทั่วไปเรามกีารรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ (เชน่ 

ระหว่างการยืน่ขอแฟรนไชสห์รอื DA หรอืระหว่างลงทะเบยีนรบัการฝึกอบรม) ในบางกรณี 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รารวบรวมอาจมกีารอนุมานเกีย่วกบัคุณโดยพจิารณาจากขอ้มูลอืน่ ๆ 

ทีค่ณุแจง้ไวแ้กเ่รา หรอืผา่นการตดิตอ่กบัเราหรอืจากบุคคลภายนอก 



หากเรามกีารรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุจากบุคคลภายนอก 

อาจเน่ืองจากคุณมกีารใหค้วามยนิยอมไวโ้ดยชดัแจง้หรอืโดยนัยจากการแสดงออกของคณุ 

หรอืเน่ืองจากคุณใหค้วามยนิยอมโดยแจง้หรอืโดยนัยไวแ้กบุ่คคลภายนอกในการแจง้ขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวใหแ้กเ่รา 

ในกรณีทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดหรอืใหอ้นุญาต 

เราอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคณุโดยทีค่ณุไม่ทราบหรอืไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

ซึง่อาจรวมไปถงึการรวบรวมขอ้มูลทีจ่ าเป็นเพือ่: 

• การปฏบิตัติามสญัญาขอ้ตกลงทีค่ณุเป็นหรอืจะเป็นคู่ความดว้ย 

• การควบคุมมาตรฐานตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายทีเ่ราจะตอ้งปฏบิตัติาม 

• วตัถุประสงคด์า้นผลประโยชนอ์นัพงึมพีงึไดข้องเรา 

นอกจากนีเ้รายงัสงวนสทิธิใ์นการตดิตามการใชพ้ืน้ที ่อุปกรณ ์เคร ือ่งมอื คอมพวิเตอร ์เครอืข่าย 

แอพพลเิคช ัน่ ซอฟตแ์วรแ์ละทรพัยากรหรอืสนิทรพัยใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของเรา 

ในกรณีทีม่กีารตรวจตดิตามดงักล่าว อาจท าใหม้กีารรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคณุดว้ย 

การตรวจตดิตามนีอ้าจครอบคลุมทัง้การใชก้ลอ้ง CCTV ภายในและรอบ ๆ พืน้ทีข่องเรา 

การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเรา 

เราอาจใชข้อ้มูลทีเ่รารวบรวมเพือ่: 

• ตอบกลบัค าขอเกีย่วกบัการจ าหน่ายแฟรนไชส ์Subway® Group และกจิการเกีย่วกบั DA 

• ตอบกลบัค าขอเกีย่วกบัการจ าหน่ายแฟรนไชส ์Subway® Group และกจิการเกีย่วกบั DA 

• ตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมและการเงนิ (เชน่ OFAC) ตามทีก่ฎหมายอนุญาตหรอืก าหนด 

• ด าเนินการและจดัการเกีย่วกบับญัชขีองคณุ (เชน่ การใชง้านเอ็กตรา้เน็ต บญัชทีางการเงนิ 

ฯลฯ) 

• ยนืยนัตวัตนของคุณ เชน่ โทรตดิตอ่ กรอกขอ้มลูล็อกอนิ ลงทะเบยีนขอ้ตกลง ฯลฯ 

• จดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ชว่ยในการด าเนินงานของคุณ เชน่ การฝึกอบรมและการตลาด 

• ท าการวเิคราะหข์อ้มูล (รวมทัง้การวจิยัตลาด การวเิคราะหแ์นวโนม้และการวเิคราะหท์างการเงนิ) 

• ด าเนินการ ประเมนิและปรบัปรุงธรุกจิของเรา (รวมทัง้พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ 

จดัการการสือ่สารของเรา พจิารณาประสทิธภิาพดา้นการขาย การตลาดและการโฆษณาของเรา 

วเิคราะหแ์ละปรบัปรุงผลติภณัฑ ์บรกิารและไซตข์องเรา และด าเนินการดา้นการบญัช ี

การตรวจสอบบญัช ีการออกบลิ การกระทบยอดและการเรยีกเก็บเงนิ) 

• ป้องกนัการฉอ้โกงหรอืการกระท าผดิอืน่ ๆ การอา้งสทิธิเ์รยีกรอ้งหรอืความรบัผดิอืน่ใด 

• บงัคบัใชส้ญัญาขอ้ตกลงของเรากบัคณุและขอการชดเชยจากคณุภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงเหล่านี ้



• ปฏบิตัติามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(รวมทัง้กฎหมายการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัแฟรนไชส)์ และนโยบายของเรา (เชน่ 

การรกัษาความมั่นคงของประเทศ กจิการดา้นภาษี ฯลฯ) 

นอกจากนีเ้รายงัอาจประมวลผลขอ้มูลทีอ่อ่นไหว (เชน่ เช ือ้ชาตหิรอืสญัชาต)ิ 

หากจ าเป็นตามวตัถุประสงคท์างธรุกจิ หรอืหากจ าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

เราอาจประมวลผลขอ้มูลเกีย่วกบัเช ือ้ชาตเิพือ่แจง้ขอ้มูลดา้นความหลากหลาย 

ขอ้มูลทีอ่อ่นไหวจะไม่ถกูรวบรวม ประมวลผลหรอืถ่ายโอน 

ยกเวน้หากมกีลไกป้องกนัความเป็นส่วนตวัอย่างเหมาะสมก าหนดไวแ้ละกฎหมายเปิดชอ่งใหท้ าไ

ด ้

การแชรข์อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทัง้เกีย่วกบัหน่วยงานในสงักดั 

บรษิทัในเครอืของเรา และบุคคลภายนอกอืน่ ๆ ดงัต่อไปนี ้

• เมือ่คณุรอ้งขอกบัเราหรอืเมือ่คณุใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักลา่ว 

• ตามความจ าเป็นเพือ่ด าเนินธรุกจิใด ๆ หรอืเพือ่จดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิารใด ๆ 

ทีค่ณุรอ้งขอหรอืใหก้ารรบัรอง 

• ภายในกลุ่มหน่วยงานในสงักดัและบรษิทัในเครอืของเรา 

ซ฿งอาจรวมไปถงึการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลจากประเทศหน่ึงไปอกีประเทศหน่ึง 

• ใหแ้ก ่DA เพือ่อ านวยความสะดวกในการจ าหน่ายแฟรนไชส ์ใหค้วามชว่ยเหลอืเฉพาะพืน้ที ่

จดัการฝึกอบรม ใหค้วามชว่ยเหลอืในการด าเนินการในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 

• กบัลูกคา้ของเราเมือ่มกีารกล่าวถงึความคดิเห็นของลกูคา้และ/หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ 

เกีย่วกบัความพงึพอใจทีร่า้นของคณุ 

• แกผู่ร้บัเหมาของเราและผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกทีจ่ าเป็นตอ้งทราบเพือ่ด าเนินการเกีย่วกบัการใ

ชข้อ้มูลส่วนบุคคล (ดูรายละเอยีดในหวัขอ้ การใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของคณุโดยเรา) เชน่ 

เราอาจมกีารอพัเดตขอ้มูลตดิตอ่กบัผูซ้ ือ้แฟรนไชสไ์ปยงัเซริจ์เอนจนิและโซเชยีลเน็ตเวริค์เพือ่ปร ั

บปรุงการใหบ้รกิารของรา้นและเพือ่จดัหาขอ้มูลระบุต าแหน่งในไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

• หากเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลสาธารณะ: 

• กบัทีป่รกึษามอือาชพี (เชน่ บุคลากรดา้นธนาคาร นักกฎหมาย นักบญัช)ี 

• ภายใตธ้รุกรรมของบรษิทั เชน่ ระหว่างมกีารควบรวมกจิการหรอืขายทรพัยส์นิ 

• เมือ่เรามเีหตุใหเ้ช ือ่โดยสจุรติว่ามคีวามจ าเป็นในการด าเนินการดงักล่าวเพือ่-  

• ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใหค้วามรว่มมอืในการด าเนินการตามกฎหมายใด ๆ 

ทัง้จากหน่วยงานก ากบัดแูลหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ ของรฐั 

• ปกป้องลูกคา้ของเราจากอนัตรายหรอืเพือ่ป้องกนัความสูญเสยีตอ่ชวีติหรอืการบาดเจ็บรุนแรง 



• ด าเนินงานและดแูลดา้นความปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ายหรอื 

• ปกป้องสทิธิห์รอืทรพัยส์นิของ Subway® Group 

• ส าหรบัค าขอซือ้แฟรนไชสท์ีย่ืน่ขอใน มาเลเซยี ญีปุ่่น ไทย เกาหลใีต ้ไตห้วนั 

ฟิลปิปินสแ์ละญีปุ่่นขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถกูประมวลผลโดยโฮสตข์องเว็บไซตซ์ ึง่ก็คอื 

GoDaddy.com, LLC. กรุณาตรวจสอบค าแถลงนโยบายความเป็นส่วนตวัของ Go Daddy 

ไดท้ีน่ี่.  

 

Subway Group 

มหีนา้ทีา่รบัผดิชอบตอ่ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพือ่การประมวลผลในนา

มของเราในส่วนทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธรุกจิของเรา 

และเราจะด าเนินการภายใตค้ าแถลงนโยบายความเป็นส่วนตวันีห้ากบุคคลภายนอกมกีารประมว

ลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในลกัษณะใด ๆ 

ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัหลกัการปกป้องความเป็นส่วนตวั ยกเวน้หาก Subway Group 

พสิูจนไ์ดว่้าตนเองไม่มสี่วนรบัผดิชอบตอ่กรณีใด ๆ ทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ 

การถ่ายโอนขอ้มูลขา้มพรมแดนและการปกป้องความเป็นส่วนตวั 

ขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณอาจถูกจดัเก็บไวใ้นรูปแบบส าเนาจดัพมิพห์รอืขอ้มลูอเิล็กทรอนิกสภ์าย

ในส านักงานใหญ่ ส านักงานในภูมภิาค หรอืผ่านระบบคลาวดใ์นสหรฐัฯ 

หรอืในประเทศอืน่ทีห่น่วยงานในสงักดั ตวัแทนหรอืผูร้บัจา้งของ Subway® ด าเนินธรุกจิ 

เราอาจมกีารโอนขอ้มูลสว่นบุคคลจากเขตเศรษฐกจิยุโรปและสวติเซอรแ์ลนดไ์ปยงัประเทศอืน่ 

บางส่วนอาจมมีาตรการปกป้องขอ้มูลทีอ่อ่นกว่าทีค่ณะกรรมาธกิารยุโรปก าหนดไว ้ในกรณีนี ้

เราจะใชก้ลไกทางกฎหมายต่าง ๆ 

รวมทัง้สญัญาขอ้ตกลงเพือ่ชว่ยปกป้องสทิธิแ์ละคุม้ครองขอ้มูลของคณุ 

Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”) ในนามของบรษิทัและในนามของ 

Subway® Group ในสหรฐัฯ ไดแ้ก ่Doctor’s Associates LLC, Franchisee Shipping 

Center Co., LLC, FWH Technologies, LLC, Subway Franchisee Advertising 
Fund Trust, Ltd., Subway IP, Inc., Subway MyWay, LLC, Subway Realty, LLC, 

Subway Real Estate, LLC ปฏบิตัติาม EU-US และ Swiss-US Privacy Shield 

Frameworks ตามทีร่ะบุโดยกระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯ เกีย่วกบัการรวบรวม 

ใชง้านและเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลทีถ่่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสวติเซอรแ์ลนดไ์ปยงัสหรฐั

ฯ FWH ในนามของบรษิทัและในนามของ Subway® Group ในสหรฐัฯ 

ใหก้ารรบัรองแกก่ระทรวงพาณิชยว่์าบรษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัการ Privacy Shield 

https://www.godaddy.com/legal/agreements/privacy-policy?isc=gofd2001aj&gclid=EAIaIQobChMIifqprO3o6QIVgsDICh0YDQc3EAAYASAAEgLv3vD_BwE&gclsrc=aw.ds


อย่างจรงิจงั 

หากตวัแทนจากภายนอกมกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของบรษิทัทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัห

ลกัการของ Privacy Shield Framework 

บรษิทัจะรบัผดิตอ่กรณีดงักล่าวยกเวน้หากพสิูจนไ์ดว่้าเราไม่มสี่วนรบัผดิชอบต่อสถานการณท์ี่

น าไปสู่คีวามเสยีหายดงักล่าว 

หากมขีอ้ขดัแยง้ใด ๆ ระหว่างเงือ่นไขในประกาศแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวันีก้บัหลกัการ 

Privacy Shield Principles หลกัการ Privacy Shield Principles ใหถ้อืมผีลเป็นส าคญั 

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั Privacy Shield Program และดหูนา้การรบัรองของเราไดท้ี ่

https://www.privacyshield.gov 

หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั FWH หรอืทมีงานของ Subway® Group 

ในสหรฐัฯในการเขา้รว่มมาตรการ EU-U.S. หรอื Swiss-U.S. Privacy Shield 

ขอแนะน าใหต้ดิต่อกบัหวัหนา้ฝ่ายความเป็นส่วนตวัของ Subway® Group 

(ขอ้มูลตดิตอ่มแีจง้ไวด้า้นล่าง) 

หากตอ้งการรอ้งเรยีนเกีย่วกบั Privacy Shield ทีไ่ม่สามารถยุตไิดก้บั Subway® Group 

โดยตรง คณุสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั Privacy Shield 

ไปยงัหน่วยงานปกป้องขอ้มูลในพืน้ทีข่องคณุ เชน่ http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

เพือ่ใหม้กีารแต่งตัง้คณะผูพ้จิารณาและไกล่เกลีย่ขอ้รอ้งเรยีนภายใต ้Privacy Shield 

เราพรอ้มปฏบิตัติามค าแนะน าของ DPA อย่างเต็มที ่และจะด าเนินขัน้ตอนต่าง ๆ 

ทีจ่ าเป็นเพือ่แกไ้ขการกระท าผดิใด ๆ ภายใตห้ลกัการ Privacy Shield Principles 

กลไกการยุตขิอ้พพิาทโดยอสิระดงักล่าวมจีดัไวส้ าหรบัประชากรของ EU 

และสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ 

นอกจากนีคุ้ณยงัมสีทิธิใ์นการขอใหม้กีารแตง่ตัง้อนุญาโตตลุาการเพือ่ใหค้ าวนิิจฉัยอนัมผีลผูก้พั

นเกีย่วกบั Privacy Shield FWH ในนามของบรษิทัและ Subway® Group ในสหรฐัฯ 

จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการตรวจสอบและก ากบัดูแลของคณะกรรมธกิารการคา้กลางของสหรฐัฯ 

(FTC) 

การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราอาจเก็ฐรกัษาขอ้มูล่สวนบุคคลของคณุไวต้ราบเท่าทีเ่ช ือ่ว่ามคีวามจ าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามวตัถุ

ประสงคท์ีม่กีารรวบรวมและเพือ่วตัถุประสงคท์ีจ่ าเป็นอืน่ ๆ เชน่ 

เพือ่ปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของเรา เพือ่ยุตขิอ้พพิาท เพือ่บงัคบัใชข้อ้ตกลงของเรา 

ยกเวน้หากมรีะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ 

https://www.privacyshield.gov/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


คุณสามารถแจง้ขอใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณทีเ่ราจดัเก็บไว ้

อาจมกีรณีทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเงือ่นไขตามระเบยีบขอ้บงัคบัเปิดชอ่งหรอืก าหนดใหเ้ราสาม

ารถปฏเิสธการลบขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้ในกรณีนี ้เราจะไม่สามารถลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

โดยเราจะแจง้สาเหตุใหค้ณุทราบภายใตข้อ้จ ากดัทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

การรกัษาความปลอดภยั 

แมว่้าจะไม่ม ี“มาตรการรกัษาความปลอดภยัทีร่บัประกนัไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ” 

แต่เรามุ่งมั่นในการปกป้องความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รารวบรวมเกีย่วกบัคณุ 

และจะด าเนินมาตรการป้องกนัทางกายภาพ อเิล็กทรอนิกสแ์ละดา้นการจดัการทีเ่หมาะสม 

(และขัน้ตอนต่าง ๆ ทีก่ฎหมายก าหนด) เพือ่ชว่ยปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุจากการสบืคน้ 

การใชง้าน การสูญหายหรอืแกไ้ขโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืไม่เหมาะสม 

การสบืคน้ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

คุณสามารถสบืคน้ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดโ้ดยตดิตอ่หวัหนา้ฝ่ายความเป็นส่วนตวัของ 

Subway® Group เพือ่แจง้ใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุใหถ้กูตอ้ง 

เราอาจสอบถามขอ้มลูเฉพาะบางประการจากคณุเพือ่ยนืยนัตวัตนของคณุและสทิธิใ์นการสบืคน้

ขอ้มูล รวมทัง้เพือ่คน้หาและจดัหาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รามเีกีย่วกบัตวัคณุ 

สทิธิข์องคณุในการสบืคน้ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รามเีกีย่วกบัคณุไม่ถอืเป็นสทิธิโ์ดยเด็ดขาด 

อาจมกีรณีทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเงือ่นไขตามระเบยีบขอ้บงัคบัเปิดชอ่งหรอืก าหนดใหเ้ราสาม

ารถปฏเิสธการจดัหาขอ้มูลส่วนบุคคลบางประการหรอืทัง้หมดทีเ่ราจดัเก็บไวเ้กีย่วกบัตวัคณุ 

นอกจากนี ้ขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่าวยงัอาจถูกท าลาย ลบหรอืท าใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลได ้

หากเราไม่สามารถใหค้ณุสบืคน้ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบสาเหตภุายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

การแกไ้ขหรอือพัเดตขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราพยายามก ากบัดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีเ่ราครอบครองใหม้คีวามถูกตอ้ง 

เป็นขอ้มูลล่าสุดและครบถว้น หากคณุเชือ่ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคณุไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้นหรอืลา้สมยั สามารถแจง้ขอใหม้กีารแกไ้ขหรอืปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าว 

เราจะด าเนินการตามความเหมาะสมเพือ่แกไ้ขขอ้มูลดงักล่าว 

และในกรณีทีจ่ าเป็นจะแจง้ใหต้วัแทน ผูใ้หบ้รกิารหรอืบุคคลภายนอกอืน่ ๆ 

ทราบหากเรามกีารแจง้ขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง 



เพือ่ใหร้ะเบยีนขอ้มูลในความครอบครองของบุคคลเหล่านีไ้ดร้บัการแกไ้ขหรอือพัเดตใหถู้กตอ้ง 

อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีเ่ราเช ือ่ว่าถูกตอ้ง 

การสอบถาม รอ้งเรยีนและโตแ้ยง้ 

หากคณุมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัแนวทางทีเ่ราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืขอ้มูลทีอ่อ่นไห

วใด ๆ กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ฝ่ายความเป็นส่วนตวัของ Subway® Group 

เราจะพยายามหาทางแกไ้ขขอ้กงัวลทีค่ณุแจง้อย่างเต็มที ่อย่างไรก็ตาม 

เราจะตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีก่ฎหมายก าหนด ในบางกรณี 

หากเราไม่สามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของคณุ 

คุณอาจถูกปฏเิสธสทิธปิระโยชนบ์างประการ 

หากคณุเชือ่ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไม่ไดม้กีารจดัการตามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งห

รอืค าแถลงนโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา 

กรุณารอ้งเรยีนไปยงัหวัหนา้ฝ่ายความเป็นส่วนตวัของ Subway® Group 

เราจะท าการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว 

การสอบถาม รอ้งเรยีนและโตแ้ยง้ 

หวัหนา้ฝ่ายความเป็นส่วนตวัของ Subway® Group 

c/o Franchise World Headquarters, LLC 
325 Sub Way 
Milford, CT 06461 USA 

หมายเลขโทรศพัท:์ (203) 877-4281 หมายเลขตดิตอ่ฟร:ี 1-800-888-4848 

โทรสาร: (203) 783-7479 

อเีมลแอดเดรส: privacy@subway.com 

การเปลีย่นแปลงประกาศแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวันี้ 

เราอาจมกีารแกไ้ขประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวันีไ้ดท้กุเมือ่ 

วนัทีบ่งัคบัใชข้องประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัทุก ๆ เวอรช์ ัน่จะระบุไวเ้ป็น “แกไ้ขล่าสดุ” 

พรอ้มระบุวนัทีแ่ละมผีลทนัทเีมือ่ประกาศแจง้ 

บรษิทัในเครอืของเรา 

ต่อไปนีเ้ป็นรายชือ่หน่วยงานทีอ่าจเกีย่วขอ้งในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุ: 

mailto:privacy@subway.com


Doctor's Associates LLC 
Franchise World Headquarters, LLC 
FWH Technologies, LLC 
Sandwich and Salad Franchises of South Africa (Proprietary) Ltd.  
Subway Brand Management & Consultant (Shanghai) Co., Ltd. 
Subway Franchise Systems of Canada, ULC 
Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. Sucursal Argentina 
Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. 
Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. 
Subway Franchisee Advertising Fund Trust Ltd. 
Subway Franchisee Canadian Advertising Trust 
Subway International B.V. - Ecuador 

Subway International B.V. - สาขาเกาหลใีต ้

Subway International B.V. - สาขาไตห้วนั 

Subway International B.V. 
Subway International de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
Subway IP LLC  
Subway Japan G.K. 
Subway MyWay of Canada, ULC 
Subway MyWay, LLC 
Subway Partners Colombia C.V.  
Subway Realty e Desenvolvimento de Software do Brasil Ltda. 
Subway Realty Limited 
Subway Realty of France EURL 
Subway Realty of Italy S.r.l.  
Subway Realty of Spain, S.L.U. 
Subway Realty of the Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Istanbul Merkezi 
Şubesi  
Subway Subs of Canada, ULC 
Subway Systems Australia Pty. Ltd. 
Subway Systems do Brasil Ltda. 
Subway Systems India Private Limited 
Subway Systems Middle East FZ-LLC 
Subway Systems Singapore Pte. Ltd. 
Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft mbH 
Subway Vermietungs-und Servicgesellschaft G.m.b.H. -organizachi slozka 
(Czech Republic) 
Subway Realty, LLC 
Subway Real Estate, LLC 
Subway Restaurants, LLC 
Subway Sandwich Shops, LLC 



Subway Franchise Restaurants of Canada, ULC 
Subway Realty Pty. Ltd.  
Subway Realty e Desenvolvimento de Software do Brasil Ltda. 
Subway of Ireland Limited 
Subway Realty of the Netherlands B.V. 
Subway International Equipment Leasing B.V. 
Subway Realty of New Zealand  
Subway Realty of South Africa Pty. Ltd. 
Subway Realty of Spain, S.L.U. 
Subway Subs of Sweden AB  
Subway Realty Limited 
Subway International B.V. Sucursal Argentina 

Subway International B.V. สาขาบงัคลาเทศ 

Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft m.b.H. -organizacni slozka  
Subway International B.V. Sucursal Bolivia 
Subway International B.V. Agencia En Chile 

Subway International B.V. สาขาสาธารณรฐัโดมนิิกนั 

Subway International B.V. Sucursal El Salvador 

Subway Realty of the Netherlands B.V. สาขาฮ่องกง 

Subway International B.V. สาขาญีปุ่่น 

Subway International B.V. สาขาเม็กซโิก 

Subway International B.V. สาขาโมรอคโค 

Subway International B.V. สาขาปากสีถาน 

Subway International B.V. Sucursal del Peru 

Subway Systems Singapore Pte Ltd. สาขาเกาหลใีต ้

Subway Internatıonal B.V. Merkezi Hollanda İstanbul 
Subway International B.V. Sucursal Uruguay 

ขอขอบคุณทีอ่า่นเนือ้หาค าแถลงนโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา 

หากคุณมขีอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบัค าแถลงนี ้

หรอืเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของเรา 

กรุณาตดิต่อเราตามรายละเอยีดตดิต่อทีแ่จง้ไวใ้นหวัขอ้ “วธิกีารตดิต่อเรา” 

ดา้นบนของเอกสารชดุนี ้

หากเราไมส่ามารถแกไ้ขขอ้กงัวลของคุณ 

คุณมสีทิธิใ์นการตดิตอ่หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลในประเ

ทศทีคุ่ณอาศยัหรอืปฏบิตังิาน 

หรอืทีท่ีคุ่ณเห็ฯวา่หลกัเกณฑก์ารปกป้องขอ้มูลถูกละเมดิหรอืพืน้ทีท่ีต่อ้งการขอใหม้ี

การด าเนินการผ่านกระบวนการทางศาล 



 


