ประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice)
สาหรับการถ่ ายภาพนิง่ หรื อภาพเคลื่อนไหว

บริ ษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ในฐานะผูจ้ ดั งานกิจกรรม นิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า และการ
จัดประชุมสัมมนา ทั้งในรู ปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ (“กิจกรรม”) ซึ่ งอาจจัดขึ้น ณ สานักงานของบริ ษทั หรื อสถานที่
ของลูกค้า หรื อสถานที่อื่นใด ซึ่ งบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้เปิ ดเผย
(“ประมวลผล”) ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั จึงได้จดั ทาเอกสารฉบับนี้ ข้ ึนเพื่อแจ้ง
วิธีก ารเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ให้ ท่ านรั บ ทราบ และท าความเข้าใจในวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารประมวลภาพนิ่ ง หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว ของบริ ษทั โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ประเภทและแหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคล
ในการจัดกิ จกรรมบริ ษ ัท มี ความจาเป็ นต้องท าการประมวลผลข้อมูล ภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็ นการบันทึ กภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่ อนไหวของลูกค้า ผูร้ ับบริ การ พนักงาน ผูเ้ ข้าร่ วม อบรม สัมนา ซึ่ งได้เข้าร่ วมกิจกรรมของบริ ษทั โดยอาจเป็ น
ภาพถ่ายบรรยากาศระหว่างการจัดกิ จกรรม หรื อภาพถ่ายรวมเมื่ อ เสร็ จสิ้ น การจัด กิ จกรรม ซึ่ งถูกจัดเก็บ ไว้ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิ กส์บนอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง ของเจ้าของภาพ และ
ข้อมูลกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา ที่ปรากฏบนภาพ และในบางกรณี บริ ษทั อาจเก็บภาพถ่ายในรู ปแบบกระดาษด้วย
ในกรณี ที่เป็ นการบันทึ กภาพถ่ายสาคัญของท่าน เนื่ องจากเป็ นผูโ้ ชคดีในการจับ รางวัล หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลใด ๆ ในการจัดกิจกรรม บริ ษทั จะขออนุญาตจากท่าน เมื่อบริ ษทั ได้ทาการคัดเลือกภาพถ่ายนั้นไป
เปิ ดเผย เผยแพร่ พร้อมทั้งระบุชื่อของท่านในภาพ เพื่อทาการประชาสัมพันธ์ ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
เท่านั้น
ข้ อ 2.

วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั อาจอาศัยหรื ออ้าง (1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน (2) ฐานการปฏิ บัติตามสัญญา

สาหรับการเริ่ มต้นทาสัญญา หรื อการเข้าทาสัญญา หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (3) ฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
ของบริ ษทั (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก (5) ฐานการป้ องกันหรื อระงับ
อัน ตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุ คคล และ/หรื อ (6) ฐานประโยชน์ สาธารณะสาหรับ การดาเนิ นภารกิ จเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ หรื อฐานทางกฎหมายอื่ น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลกาหนด แล้วแต่ กรณี ซึ่ งในประกาศฉบับ นี้ บริ ษ ัท จะประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ าน ตาม
วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1

ลาดับ

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1

การถ่ายภาพนิ่ ง หรื อภาพเคลื่ อนไหวบรรยากาศกิ จกรรม งานนิ ทรรศการ งาน

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย

แสดงสิ น ค้า และการจัด อบรม ประชุ ม สั ม นา เพื่ อ น าไปประมวลภาพและ

กฎหมาย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดตามช่องทางสื่ อต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
สื่ อสาร และประชาสัมพันธ์ที่เป็ นความจาเป็ นของบริ ษทั คู่คา้ และพันธมิตรโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
2

เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารถ่ ายทอดสดผ่ านทางอิ น เตอร์ เน็ ต การออกอากาศทาง

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย

เว็บไซต์ การออกอากาศทางโทรทัศน์ หรื อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่าง ๆ ได้

กฎหมาย

ในอนาคต
3
4

การถ่ายภาพบุคคล เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริ ษทั ใน

การปฎิบตั ิตามสัญญา/ความ

สื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางต่าง ๆ

ยินยอม

การถ่ายภาพเพื่อใช้เป็ นหลักฐานและใช้ภายในบริ ษทั

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย

5

ภาพถ่ายสาคัญ ในกรณี ที่เป็ นการบันทึกภาพเนื่องจากเป็ นผูโ้ ชคดีในการจับรางวัล
หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลใด ๆ ในการจัดกิจกรรม

ข้ อ 3.

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั เท่านั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะกาหนดให้ผูท้ ี่

ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น
และดาเนิ นการเพื่อป้ องกันไม่ให้ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจโดยมิชอบ ซึ่ งบริ ษทั อาจเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรื อองค์กร ดังต่อไปนี้
1) บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ในเครื อ ตัวแทน พัน ธมิ ต รของบริ ษ ัท นายหน้ า ผูจ้ ัด จ าหน่ าย ธุ รกิ จ ร่ วม (co-brand
partners) ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ ผูส้ นับสนุน (sponsor) ช่างภาพ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่บริ ษทั มีนิติสัมพันธ์ดว้ ย
รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูร้ ับจ้าง ตัวแทน ผูร้ ับมอบอานาจ ผูร้ ับ มอบอานาจช่วง ที่ปรึ กษา
ของบริ ษทั และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างสมเหตุสมผลที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพื่อทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ตอ้ งการใช้บริ การของบริ ษทั
2) ผูใ้ ห้บริ การสาหรับการดาเนินการใด ๆ เช่น ผูร้ ับจ้างที่บริ ษทั ได้ว่าจ้างให้ดาเนินการจัดงาน และจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ ปรึ กษากฎหมาย หน่ วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นใดที่ จาเป็ นต้อง
ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

2

3) หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ ศาล
หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ เป็ นต้น และอาจ
มีการเปิ ดเผยให้หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีของบริ ษทั เองด้วย
ข้ อ 4.

ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นและตามสมควรเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ของบริ ษทั

ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณี ที่
ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลได้ชดั เจน จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมาย
ได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี ) ซึ่ งบริ ษทั จะดาเนินการลบ ทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูลของท่านกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการ
เก็บรักษา หรื อที่ไม่เกี่ยวข้อง หรื อเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ทั้งนี้ หากมีการดาเนิ นการทางศาล ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการ
ดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดาเนิ นการที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกลบหรื อ
เก็บตามที่กฎหมายอนุญาต
ข้ อ 5.

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล

5.1 บริ ษทั เคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลของท่าน และเปิ ดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรื อวิธีการที่
บริ ษทั ใช้ติดต่อท่าน โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่ งใส และเพื่อคุณภาพของข้อมูล และ
ความถูกต้องของข้อมูล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในการดาเนินกิจกรรมใด ๆ หรื อทุกกิจกรรมของ
บริ ษทั โดยส่ งคาขอให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด นอกจากสิ ทธิ ดงั กล่าวข้างต้น เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) สิ ท ธิ ข อถอนความยิน ยอม: หากท่ านได้ให้ ค วามยิน ยอมในการประมวลผลข้อ มู ลส่ วนบุ คคลของท่ าน
(ไม่ว่าจะเป็ นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใช้บงั คับหรื อหลังจาก
นั้น) ท่านมีสิทธิ ที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วโดยชอบ เว้น แต่มีข้อจากัดสิ ทธิ น้ ันโดยกฎหมาย หรื อโดยสภาพ
ไม่สามารถถอนความยินยอมได้ หรื อมี สัญญาระหว่างท่านกับบริ ษทั ที่ ให้ประโยชน์แก่ ท่านอยู่ หรื ออาจ
ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่ วนหรื อทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้ได้
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน จากการใช้บริ การต่าง ๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ โปรโมชั่น หรื อข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับ บริ การที่ สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
หรื อไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ท่าน เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึ กษาและ
สอบถามถึงผลกระทบก่อนใช้สิทธิขอถอนความยินยอม
2) สิทธิขอเข้ าถึงข้ อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั และ
ขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยว่าบริ ษทั ได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
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ท่านมาได้อย่างไร เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธคาขอของท่านตามกฎหมาย หรื อคาสั่งของศาล หรื อ
กรณี ที่คาขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
3) สิทธิขอถ่ ายโอนข้ อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ที่บริ ษทั ได้จดั ทาข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นอยู่ในรู ปแบบให้สามารถอ่านหรื อใช้งานได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ
และสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่งหรื อโอน
ข้อมู ล ส่ วนบุ คคลในรู ป แบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุม ข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลอื่ น เมื่ อ สามารถท าได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยัง
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนิ นการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั หรื อ
เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั จาเป็ นต้องประมวลผล เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริ การของบริ ษทั ได้ตามความ
ประสงค์ซ่ ึงท่านเป็ นคู่สัญญาอยู่กบั บริ ษทั หรื อลูกค้าของบริ ษทั หรื อเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของ
ท่านก่อนใช้บริ การ หรื อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผมู ้ ีอานาจตามกฎหมายกาหนด
4) สิ ท ธิข อคั ด ค้ าน: ท่ านมี สิท ธิ ข อคัด ค้านการประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านในเวลาใดก็ได้ หาก
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทาขึ้น เพื่อการดาเนิ นงานที่ จาเป็ นภายใต้ป ระโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อเพื่อดาเนิ นการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริ ษทั จะยังคง
ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริ ษทั สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้
ว่ามีความสาคัญยิ่งกว่าสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของท่าน หรื อเป็ นไปเพื่อการยืนยันสิ ทธิ ตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หรื อการต่อสู ้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ ทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการตลาด หรื อเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ
5) สิ ทธิขอให้ ลบหรื อทาลายข้ อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลเป็ นข้อมู ลที่ ไม่สามารถระบุ ตวั ตนของท่ านได้ หากท่ านเชื่ อว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านถูก
ประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อเห็นว่าบริ ษทั หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศฉบับนี้ หรื อเมื่อบริ ษทั เห็นว่าสามารถปฏิบัติตามที่ท่านได้ใช้สิทธิ ขอ
ถอนความยินยอมหรื อใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
6) สิ ทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลชั่วคราวในกรณี ที่บริ ษทั อยู่
ระหว่างตรวจสอบตามคาร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อขอคัดค้านของท่าน หรื อกรณี อื่น ใด
ที่บริ ษทั หมดความจาเป็ นและต้องลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่าน
ขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแทน
7) สิทธิขอให้ แก้ไขข้ อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับภาพ บริ ษทั จะทาการแก้ไข
เฉพาะรายการข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพของท่านเพื่อให้ถูกต้อง ตามความจาเป็ นของบริ ษทั ที่ชอบด้วยกฎหมาย
และในกรณี ที่การดาเนินการตามคาขอก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายบริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากท่าน
ทั้งนี้ หากท่านเห็ นว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามที่ เป็ นจริ ง ท่านสามารถแจ้งบริ ษทั เพื่อให้
แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคล และ/หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวนั้นได้ โดยในกรณี บริ ษทั มี
เหตุให้ปฏิเสธคาร้องขอของท่าน บริ ษทั จะจัดทาบันทึกการปฏิเสธคาขอ พร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็ นหลักฐาน
ด้วย
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8) สิ ทธิร้องเรี ยน: ท่านมีสิทธิ ร้องเรี ยนต่อผูม้ ีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่ อว่าการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็ นการกระทาในลักษณะที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิ ของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งบริ ษทั ได้จดั ให้มีข้ ึนในเว็บไซต์ https://www.aripplc.com/privacy-policy/ ตามขั้นตอนของบริ ษทั
โดยบริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่ จะดาเนิ นการภายในระยะเวลาที่ สมเหตุสมผล และไม่เกิ นระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธคาขอของท่านในกรณี ที่มีขอ้ ยกเว้นตามกฎหมาย หรื อบริ ษทั จะไม่สามารถ
ปฎิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาได้ หรื อมีผลกระทบกับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา หรื อเป็ นการปฏิเสธตามคาสั่งศาล หรื อหาก
บริ ษทั ดาเนินการตามคาขอของท่านจะส่ งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอื่น โดย
บริ ษทั จะดาเนินการบันทึกคาร้องขอ ตรวจสอบ และตอบกลับคาร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาอันสมควรทั้งนี้ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการตามที่ท่านร้องขอในอัตราที่บริ ษทั กาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการตามที่ท่านร้องขอในอัตราที่บริ ษทั กาหนด
5.3 ในบางสถานการณ์บริ ษทั อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนการใช้สิทธิ เพื่อความปลอดภัยของท่าน
เอง โดยบางครั้ งอาจเกิ ดข้อจากัดในการขอใช้สิทธิ ของท่านบางประการ ซึ่ งบริ ษทั จะทาการชี้ แจงให้ท่านทราบหากไม่
สามารถปฏิบตั ิตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่านได้
5.4 หากเป็ นกรณี กิจกรรมที่บริ ษทั ทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา
หรื อฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธการใช้สิทธิ ของ
ท่านในกรณี ที่ท่านใช้สิทธิโต้แย้ง หรื อขอระงับการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน และขอให้ดาเนินการลบ
หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านได้ รวมถึงบริ ษทั อาจปฏิเสธที่จะดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน หากบริ ษทั มี
ความจาเป็ นที่จะต้องเก็บข้อมูลต่อไป เพื่อการกระทาการ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อทารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น เพื่อการจัดหาสิ นค้าหรื อ
บริ การตามที่ท่านร้องขอ หรื อดาเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุ รกิจระหว่างบริ ษทั
กับท่าน หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับท่าน
2) เพื่ อ ตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ เกี่ ย วกับ การรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ป้ อ งกัน การกลั่น แกล้ง การฉ้ อ ฉล
การฉ้อโกง หรื อการกระทาผิดกฎหมาย หรื อฟ้ องร้องดาเนิ นคดีกบั บุคคลที่ ตอ้ งรับผิดชอบต่อการกระทา
ดังกล่าว
3) เพื่อตรวจสอบการทางานของบริ การ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4) เพื่ อ ท าการศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ เชิ งประวัติ หรื อ เชิ ง สถิ ติ โ ดยทั่ว ไป หรื อ โดยผูช้ านาญการ เพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยคานึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลนั้นจะทาให้ไม่สามารถบรรลุหรื อขัดขวางการบรรลุผลสาเร็ จในการศึกษาวิจยั
อย่างมีนยั สาคัญ
5) เพื่อใช้เป็ นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั และสอดคล้องกับบริ บทที่ท่านได้ให้ขอ้ มูลดังกล่าวไว้แต่แรก และ
6) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.5 บริ ษทั ขอเรี ยนให้ทราบว่าด้วยลักษณะการจัดกิจกรรมอาจมีการถ่ายภาพบรรยากาศกิจกรรม ซึ่ งอาจปรากฎ
ภาพของท่านเป็ นส่ วนประกอบของภาพได้ ดังนั้นหากท่านไม่ประสงค์จะถูกบันทึกภาพ หรื อวีดีทศั น์ ท่านสามารถจะแจ้ง
ต่อบริ ษทั เพื่อปฏิเสธขณะที่บริ ษทั กาลังบันทึกภาพ หรื อหลีกเลื่ยงบริ เวณที่บนั ทึกภาพ หรื อ ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมขณะมีการ
บันทึกภาพ หรื อวิดีทศั น์
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5.6 บริ ษทั จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบว่า การขอใช้สิทธิของท่านบางประการ อาจเกิดข้อจากัด ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่วน
บุคคลนั้นเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่อบริ ษทั ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของบริ ษทั
และบริ เวณรอบข้าง ทรัพย์สินของบริ ษทั ความปลอดภัยในบริ เวณกิจกรรม ความปลอดภัยของตัวท่านเอง ผูเ้ ข้าติดต่อและ
เข้าร่ วมกิจกรรมอื่น ๆ
ข้ อ 6.

ช่ องทางการติดต่อบริษัท
หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรี ยนไปยังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้ อ 7.

ที่อยู่

:

เลขที่ 99/16-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400

อีเมล

:

dpooffice@arip.co.th

โทรศัพท์

:

02-642-3400 ต่อ 2105

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไข ทบทวน และปรับปรุ งประกาศความเป็ นส่ วนตัวที่จะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ได้

เผยแพร่ ต่อไปโดยมิตอ้ งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้บริ การ ดังนั้น บริ ษทั จึงขอแนะนาให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอ่านประกาศความเป็ นส่ วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรื อใช้
บริ การจากบริ ษทั หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั
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