นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ชั้นนาของไทยในการผลิตดิจิทลั คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
บริ การสื่ อสารการตลาด ทั้งทางด้านธุรกิจ การบริ หารจัดการ ไอที การศึกษา การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า และการจัด
ประชุมสัมมนา รวมทั้งผลิตสื่ ออื่นๆ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า (“บริการ”) โดยในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นจะต้อง
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ (“ผู้ใช้ บริการ” หรื อ “ท่ าน”)
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริ ษทั และมุ่งมัน่ ที่จะ
จัดการข้อมูลด้วยวิธีการที่มนั่ คงปลอดภัยและน่าเชื่อถือโดยบริ ษทั ได้คานึงถึงความสาคัญของความเป็ นส่ วนตัวของท่านจึงได้จดั ทา
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ซึ่ งนโยบายได้ระบุรายละเอียดในการประมวลผล การเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อกาหนด และเงื่อนไขการให้บริ การ รวมถึงได้ระบุแนวปฏิบตั ิ
ของบริ ษั ท ในการจั ด การข้ อ มู ล ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ทั้ งจากผู ้ ใ ช้ บ ริ การโดยทางตรงและทางอ้ อ ม รวมถึ ง จากเว็ บ ไซต์
https://www.aripplc.com ซึ่ งอาจมีลิงก์ต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ที่อาจใช้นโยบายการจัดการข้อมูลที่แตกต่างไป เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าท่านเข้าใจแนวปฏิบตั ิของเว็บไซต์ดงั กล่าว และข้อแตกต่างอื่นที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายฉบับนี้ และ
นโยบายของเว็บไซต์อื่นอย่างละเอียด โดยในการใช้บริ การแต่ละครั้ง ถื อว่าท่านได้อ่านตกลงยอมรั บ และได้รับทราบเงื่ อนไข
รายละเอียดนโยบาย ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1.

คานิยาม

1.1

“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้อม
เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจาตัวประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง เลขบัตร
ประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยูอ่ ีเมล ทะเบียนรถยนต์
โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID ข้อมูลเสี ยง เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ข้อมูล
ของผูถ้ ึงแก่กรรม ข้อมูลของนิติบุคคล ข้อมูลสาหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล ชื่อบริ ษทั ที่อยู่ของ
บริ ษทั เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริ ษทั หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทางาน ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการทางาน ที่อยู่อีเมลกลุ่ม
ของบริ ษทั ข้อมูลนิ รนาม (Anonymous Data) หรื อข้อมูลแฝงที่ทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้อีกโดยวิธีการทาง
เทคนิค (Pseudonymous Data) เป็ นต้น

1.2

“ข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่มเสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้อ
ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาปรั ชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่ งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด

1.3

“เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณี ที่บุคคลมีความเป็ น
เจ้าของข้อมูล หรื อเป็ นผูส้ ร้างหรื อเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนี้หมายถึง บุคคลธรรมดา
เท่านั้นและให้หมายรวมถึง ผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ ผูอ้ นุ บาลที่มีอานาจกระทาการแทน
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คนไร้ความสามารถหรื อ ผูพ้ ิทกั ษ์ที่มีอานาจกระทาการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนิ ติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริ ษทั สมาคม มูลนิธิ หรื อองค์กรอื่นใด
1.4

“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริ ษทั บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.5

“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บริ ษทั บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น ซึ่ งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

1.6

“เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อคณะบุคคลซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั ให้ มีหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้ อ 2.

ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั คู่คา้ ผูต้ ิดต่อ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ข้อมูลลูกจ้าง ผูส้ มัครงาน
พนักงานงาน ผูฝ้ ึ กงาน และบุคคลอื่นใดที่มีนิติสัมพันธ์กบั บริ ษทั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะข้อมูล ดังต่อไปนี้

2.1

ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เช่น คานาหน้าชื่ อ ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ปัจุจบัน ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน อีเมล อาชี พ
ตาแหน่ง สถานที่ทางาน การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปี เกิด หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
เลขที่หนังสื อเดินทาง หรื อข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เมื่อ ท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน หรื อเมื่อท่านเข้า
ร่ วมกิจกรรม งานนิ ทรรศการ และการประชุมสัมมนา การสารวจข้อมูล การจัดทาแบบสอบถาม ติดต่อ หรื อใช้งาน
บริ การอื่น ๆ กับบริ ษทั หรื อคู่คา้ ของบริ ษทั

2.2

ข้อมูลบัญชี สื่อสังคมออนไลน์ เช่ น อีเมล ไลน์ไอดี เฟซบุ๊ก อิ นสตราแกรม และข้อมูลอื่นๆ ที่ มีลกั ษณะเดี ยวกัน
ตลอดจนข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ เช่น ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลที่บริ ษทั ได้รับ
จากการเผยแพร่ ข่าวสารผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ การจัดทากิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การให้สิทธิ พิเศษต่าง ๆ ซึ่ งอาจเป็ น
ปัจจัยที่ท่านใช้ในการตัดสิ นใจให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั หรื อคู่คา้ ของบริ ษทั

2.3

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ออกให้โดยทางราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง ทะเบียนบ้าน และการ
เข้าออกประเทศ ใบอนุญาตทางาน ใบขับขี่ สมุดทะเบียนรถยนต์ ใบอนุญาตอื่นและสิ่ งอื่นใดที่สามารถระบุตวั ตนได้

2.4

ข้อมูลการทาธุรกรรมประวัติ รู ปแบบ วิธีการชาระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขเลขบัตรเดบิต ข้อมูลพร้อมเพย์
ใบเสร็ จรับเงิน ใบลดหนี้ รวมถึงรายละเอียดการชาระเงินอื่น ๆ เมื่อท่านตกลงใช้บริ การของบริ ษทั

2.5

เสี ยง ภาพนิ่ง หรื อภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิ ด CCTV รวมถึงการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อแคมเปญต่าง
ๆ ที่บริ ษทั จัดขึ้น
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2.6

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้บริ ษทั เมื่อท่านโต้ตอบกับบริ ษทั ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผา่ นการทากิจกรรมทางการตลาด การติดต่อสอบถาม การยืนยัน
ตัวตน การกรอกแบบฟอร์ มคาขอต่าง ๆ การเข้าร่ วมกิจกรรม การลงทะเบียนเข้าร่ วมแคมเปญต่าง ๆ การทาแบบสารวจ
แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ หรื อรายการอื่นในทานองเดียวกัน

2.7

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ให้ไว้ผ่านการให้บริ การทางเว็บไซต์ของบริ ษทั เช่น ประเภทของบริ การ ประวัติการสมัครบริ การ
ต่าง ๆ ประวัติการใช้บริ การ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Handle)

2.8

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติ ดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ที่อยู่ไอพี (IP Address)
เบราว์เซอร์ ที่ใช้งาน หรื อระบบปฏิบตั ิ การ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เว็บไซต์ต้นทางที่ผูเ้ ข้าชมเชื่ อมโยงมาที่เว็บไซต์
เว็บไซต์ปลายทางที่ผเู ้ ข้าชมเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ระยะเวลาการใช้เว็บไซต์และการเข้าชมเนื้ อหาใด ๆ
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่แน่นอน และข้อมูลพิกดั ทางภูมิศาสตร์ แบบเรี ยลไทม์ (RealTime) จากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรื อคอมพิวเตอร์ และบริ การที่บอกตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ ตามพื้นที่ (Location-Based
Service) อาจใช้สัญ ญาณจี พี เ อส (GPS) สั ญ ญาณบลู ทู ธ (Bluetooth) จุ ด บริ การสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายแบบ
สาธารณะ (Wi-Fi Hotspot) และตาแหน่งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Tower) และเทคโนโลยีอื่น เพื่อกาหนด
ตาแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ (ในกรณี ที่สามารถกระทาได้)

2.9

ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริ ษทั เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ความสัมพันธ์กบั ท่าน อาชีพ สถานะการเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
ของนิติบุคคล กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง หรื อการเป็ นเจ้าของหรื อเจ้าของร่ วม และข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นของ
บุคคลใด ๆ ซึ่ งท่านรับรองต่อบริ ษทั ว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิ ดเผยข้อมูลแก่บริ ษทั รวมถึง
ยินยอมให้บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริ ษทั ได้แจ้งให้ท่านทราบ

2.10

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
1) ในกรณี ที่จาเป็ นบริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
ท่าน ซึ่ งบริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อปกป้อง
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ทั้งนี้ บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั แจ้งไว้ข้ ึนอยู่กบั ประเภท
กิจกรรม
2) หากกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่ วมแล้วหรื อจะได้เข้าร่ วมในอนาคต ซึ่ งอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อ นไหว
เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสุ ขภาพของท่าน ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อการให้บริ การและอานวย
ความสะดวกอย่างดีที่สุดแก่ท่านเท่านั้น และในการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวนี้ บริ ษทั จะได้ทาการขอความยินยอม
ของท่านไว้โดยชัดแจ้ง โดยทาเป็ นเอกสารขอความยินยอมก่อนการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวเหล่านั้นเสมอ
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3) นอกจากการประมวลผลข้อมูลบางประเภทของลูกจ้างของบริ ษทั โดยทัว่ ไปบริ ษทั ไม่มีความประสงค์จะจัดเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ งจัดเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลหมู่โลหิต
หรื อข้อมูลศาสนา ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยูบ่ นบัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรื อเอกสารอื่น
ใดที่ท่านได้สมัครใจเปิ ดเผยไว้ต่อบริ ษทั ก็ตาม ทั้งนี้ หากท่านได้ทาการส่ งมอบข้อมูลใด ๆ ซึ่ งปรากฏข้อมูลที่มี
ลักษณะเช่นว่านี้ ให้แก่บริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งมอบข้อมูลในลักษณะเป็ นเอกสาร หรื อสื่ ออื่นใด ท่านจะต้อง
ปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวเหล่านี้ ด้วยตัวท่านเอง หากท่านมิ ได้ปกปิ ดข้อมูลด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ถื อว่าท่านได้
อนุญาตโดยชัดแจ้งให้บริ ษทั ทาการปกปิ ดข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ทา่ น และให้ถือว่าข้อมูลที่ท่านส่งมอบมานี้ ซึ่งบริ ษทั
ได้จดั การปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวให้แก่ท่านแล้วเป็ นเอกสารที่สมบูรณ์ ใช้บงั คับได้ตามกฎหมายทุกประการ และ
ให้บริ ษทั สามารถนาไปประมวลผลได้ภายใต้พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากเป็ น
กรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจัดการปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวแก่ท่านได้เนื่ องด้วยปั ญหาเชิ งเทคนิ ค หรื อปั ญหาอื่นใด
บริ ษทั จะทาการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวนี้ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่าน เท่านั้น
ข้ อ 3.

แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังต่อไปนี้

3.1

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริ ษทั โดยตรง หรื อให้ผา่ นบริ ษทั ในเครื อ หรื อมีอยู่กบั บริ ษทั ทั้งที่เกิดจากใช้ หรื อรับ
บริ การจากบริ ษทั การติดต่อ การเยี่ยมชม การค้นหา ไม่ว่าจะผ่านช่องทางดิจิทลั เว็บไซต์ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย หรื อ
ช่องทางอื่นใด เช่น การตรวจสอบตัวตนผูใ้ ช้บริ การ การลงทะเบียน การเข้าร่ วมการอบรม การเข้าทดสอบความรู ้ การ
สมัครสมาชิก สมัครแพคเกจต่าง ๆ การลงนามในสัญญา การกรอกแบบฟอร์ ม การแนบเอกสาร เพื่อประกอบการทา
ธุรกรรมใด ๆ กับบริ ษทั การยื่นข้อเรี ยกร้อง หรื อคาร้องขอใช้สิทธิ ต่าง ๆ การติดต่อบริ ษทั ผ่านทางช่องทางต่ าง ๆ เช่น
ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น การทาแบบสารวจความคิดเห็น แบบสอบถาม การร่ วมกิจกรรม หรื อแคมเปญต่าง ๆ หรื อ
รายการอื่นใดในทานองเดียวกัน การรักษาความปลอดภัย เช่น การแลกบัตรประจาตัวประชาชนก่อนเข้าบริ เวณสถานที่
ของบริ ษทั

3.2

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับจากบุคคลที่สาม พันธมิตรทางธุ รกิจของบริ ษทั ลูกค้าของบริ ษทั ผูค้ วบคุมข้อมูล ผู ้
ประมวลผลข้อมูล หรื อบุคคลอื่นใดที่บริ ษทั เชื่อโดยสุ จริ ตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็ นผูม้ ีสิทธิ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่บริ ษทั ได้

3.3

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับ หรื อเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ซึ่ งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานที่ใช้บริ การของ
บริ ษทั หน่วยงานของรัฐ ผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน ผูใ้ ห้บริ การข้อมูล องค์กรหรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีสิทธิ หน้าที่ในการ
เปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งบริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกาหนด เว้น
แต่บริ ษทั มีความจาเป็ นในกรณี ที่กฎหมายอนุญาต
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ข้ อ 4.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมด้ วยวิธีอัตโนมัติ
บริ ษทั อาจใช้เทคโนโลยีอตั โนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคล เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผ่าน
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่ งเทคโนโลยีอตั โนมัติน้ ีอาจรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการ
ติดตามอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน ดังนี้

4.1

ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ใ ห้ ไ ว้ผ่านทางเว็บ ไซต์ หรื อ แอปพลิ เ คชัน ของบริ ษ ัท รวมถึ ง ชื่ อ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Handle)

4.2

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการทากิจกรรมทางการตลาด บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรื อบนแอปพลิเคชันหรื อสื่ อสังคม
ออนไลน์ เมื่อเข้าร่ วมรายการส่งเสริ มการขาย หรื อแคมเปญต่าง ๆ หรื อรายการอื่นในทานองเดียวกัน เพื่อจัดทาประวัติ

4.3

ข้อมู ลที่ เก็ บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ผ่านการติ ดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิ วเตอร์ ได้แก่ ที่ อยู่ไอพี (IP Address)
เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน หรื อระบบปฏิบตั ิการ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และเว็บไซต์ตน้ ทางที่ผเู ้ ข้าชมเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ และ

4.4

ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกดั ทางภูมิศาสตร์ แบบเรี ยลไทม์ (Real-Time) จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
หรื อคอมพิวเตอร์ และบริ การที่บอกตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพื้นที่ (Location-Based Service) อาจใช้สัญญาณจีพีเอส
(GPS) สัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) และที่ อยู่ไอพี (IP Address) ร่ วมกับจุดบริ การสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไร้ สายแบบ
สาธารณะ (Wi-Fi Hotspot) และตาแหน่งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Tower) และเทคโนโลยีอื่น เพื่อกาหนด
ตาแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ (ในกรณี ที่สามารถกระทาได้)

ข้ อ 5.

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เคารพต่อสิ ทธิ ส่วนบุคคล และจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเท่ าที่
จาเป็ น ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างท่านกับบริ ษทั และลูกค้าของบริ ษทั และ
วัตถุประสงค์อื่นโดยขึ้นอยู่กบั ลักษณะกิจกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็ นหลักฐาน

5.1

วัตถุประสงค์ทวั่ ไปในการดาเนินธุรกิจ

1)

เพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญา หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญา รวมถึง เพื่อเป็ นหลักฐาน
ประกอบการพิสูจน์ ยืนยันตัวตน วิเคราะห์ และพิจารณาอนุ มตั ิคาขอของผู ้ใช้บริ การในการเข้าทาสัญญา ทาธุ รกรรม
การต่ออายุสัญญา การสมัครใช้บริ การของบริ ษทั การประเมินความพึงพอใจของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
บริ การของบริ ษทั
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2)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริ การ เช่น การดาเนินการตามคาสั่งซื้ อ รับชาระเงิน และการทาธุรกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์
หรื อแอปพลิเคชั่น การติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ หรื อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นแก่การให้บริ การตาม
สัญญา หรื อตามคาขอของท่าน

3)

เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้
สิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย

4)

เพื่อการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร หรื อเมื่อได้รับ
หมายเรี ยก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานราชการ หรื อศาล

5)

เพื่อการปฏิบตั ิตามกระบวนการภายในของบริ ษทั เช่น การรับหรื อส่ งเอกสารติดต่อระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับบริ ษทั การ
เปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูร้ ับจ้าง ผูร้ ับจ้างช่วง และผูใ้ ห้บริ การสาหรับการดาเนินงานใด ๆ รวมถึง การบริ หารความเสี่ ยง
การกากับการตรวจสอบ และการบริ หารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับท่าน

5.2

วัตถุประสงค์ทางการตลาด
บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ซึ่ งอาจใช้ร่วมกับข้อมูลเชิ งพฤติกรรมที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคล ซึ่ งได้รับ
ข้อมูลมาจากบุคคลที่สาม เพื่อกาหนดรู ปแบบ และปรับปรุ งกิจกรรมทางการตลาดโดยทัว่ ไปของบริ ษทั ให้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1)

เพื่อรวบรวมการใช้บริ การที่มีการเข้าถึงโดยท่าน เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของบริ การ ส่งข้อมูลการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และนาเสนอการบริ การที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงการให้คาแนะนาเกี่ยวกับบริ การของบริ ษทั แก่ท่าน โดยท่านอาจเลือกที่
จะไม่รับข้อความโฆษณาบางประเภทได้โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่ให้ไว้

2)

เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการขาย การตลาด หรื อสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลบริ การของบริ ษทั หรื อกิจกรรมในรู ปแบบอื่น ๆ

3)

เพื่อส่ ง คูปอง ของรางวัล ของสมนาคุณ ส่ วนลดพิเศษ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสู ตรการอบรม โปรโมชัน หรื อ
กิจกรรมของบริ ษทั แก่ท่าน

4)

เพื่อการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่เกี่ยวกับบริ การจากบริ ษทั รวมถึงพันธมิตรของบริ ษทั และการใช้ขอ้ มูลในเชิง
พาณิ ชย์ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย

5)

เพื่อวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ภาพถ่าย และวีดีทศั น์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมที่บริ ษทั จัดขึ้นทุก
ช่องทาง เช่น การออกอากาศทางเว็ปไซต์ หรื อการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ

หน้า 6 จาก 21

นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
5.3

วัตถุประสงค์ทางสถิติ

1)

บริ ษทั รวบรวมข้อมูลเป็ นครั้งคราว สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ การทาวิจยั การวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการพัฒนา การ
ปรับปรุ ง ฟังก์ชนั ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน และการให้บริ การของบริ ษทั

2)

เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงาน การจัดทาสถิติ การคาดการณ์ ประมาณการณ์ทางธุรกิจ และการรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้าของบริ ษทั เช่น แบบประเมินความพึงพอใจของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริ การของบริ ษทั

ข้ อ 6.

การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ า นอย่า งเหมาะสม และสอดคล้อ งกับ การรั ก ษาความลับ เพื่ อ ป้ อ งกัน การสู ญ หาย การเข้า ถึ ง ท าลาย ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูล โดยบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั อาจประมวลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

6.1

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1)

บริ ษ ัท จะประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลที่ ท่านได้ใ ห้ไ ว้ใ นรู ปแบบเอกสาร หรื อ ในรู ป แบบข้อ มู ล อิ เล็กทรอนิ กส์
ณ สถานที่ที่มีการจากัดสิ ทธิการเข้าถึง โดยใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็ นธรรม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคล โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการอย่างจากัดเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่ การให้บริ การ ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่บริ ษทั กาหนด
เท่านั้น ทั้งนี้ ก่อนการดาเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จะให้เจ้าของข้อมูล รั บรู ้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ด้วย
ข้อความสั้น หรื อตามแบบวิธีการของบริ ษทั
ทั้งนี้หากข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่านมีความจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั หรื อ
เพื่อการเข้าทาสัญญากับท่าน บริ ษทั อาจจะไม่สามารถให้บริ การ หรื อดาเนินการเพื่อให้บริ การบางส่วน หรื อทั้งหมดแก่
ท่านได้ หากท่านไม่ได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเหล่านั้นแก่บริ ษทั เมื่อบริ ษทั ร้องขอ

2)

บริ ษทั อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจ และบริ การที่ท่านใช้ โดยในการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้น บริ ษ ทั จะขอความยินยอมจากท่านก่ อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่ (ก) เพื่อ ปฏิ บัติตามกฎหมาย (ข) เพื่อ
ประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล (ค) เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั (ง) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต
ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล (จ) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคู่สัญญาหรื อเพื่อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น (ฉ) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ
การจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั การจัดทา
สถิติ ซึ่งได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
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3)

บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว เพื่อการให้บริ การบางรู ปแบบ เมื่อได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อ
จากท่าน หรื อเมื่อท่านสมัค รใจเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรื อเมื่อเป็ นกรณี ที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
กาหนด

4)

ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่ งต้องได้รับความ
ยินยอมจากบิดามารดา ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ (แล้วแต่กรณี ) (เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้สามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอม) โดยบริ ษทั อาจประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์
จากการใช้บริ การ ตามที่ท่านให้ให้ความยินยอมไว้ ซึ่งบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยคานึ ง ถึ งการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างสู งสุ ดโดยมี
เงื่อนไข ดังนี้
(ก) ผูเ้ ยาว์ในการประกอบธุ รกิจทางการค้า หรื อธุ รกิจอื่น การดาเนิ นการที่สมแก่ฐานานุ รูป หรื อในการเป็ นลูกจ้างใน
สัญญาจ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจ หรื อในกิจการใดที่ผเู ้ ยาว์สามารถกระทาได้เองหรื อที่ผเู ้ ยาว์
มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยในการให้ความยินยอมใด ๆ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีฐานะ
เสมือนเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง เว้นแต่เป็ นกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้ ความ
ยินยอมบางอย่าง จะต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ดว้ ย และในกรณี
ที่ผเู ้ ยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองนั้นโดยตรง
(ข) คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ เนื่องจากมีกายพิการ หรื อ
มีจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อประพฤติสุรุ่ยสุ ร่ายเสเพลเป็ นอาจิณ หรื อติดสุ รายาเมา หรื อมีเหตุอื่นใดทานอง
เดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทาการงานโดยตนเองได้ หรื อจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่ อมเสี ยแก่ทรัพย์สิน
ของตนเองหรื อครอบครัว ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผูพ้ ิทกั ษ์ที่มีอานาจ
กระทาการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นก่อน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้ความยินยอมบางอย่าง
ไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูพ้ ิทกั ษ์ก่อน
(ค) คนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็ นคนไร้ความสามารถ เนื่องจากเป็ นบุคคลวิกลจริ ต ทั้งนี้ในการ
ให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผูอ้ นุบาลที่มีอานาจกระทาการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน

6.2

การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล

1)

บริ ษทั จะใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้ไว้กบั บริ ษทั เท่านั้นโดยในกรณี
ใด ๆ ที่บริ ษทั ต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ่มเติมหรื อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบก่อนที่จะดาเนินการกับข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้น เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนดหรื ออนุญาตให้ดาเนินการได้
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2)

บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและมีการควบคุมการเข้าถึง ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริ ษทั จะกากับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั มิให้ใช้และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านนอกเหนื อไปจากวัตถุป ระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุคคลหรื อเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภายนอก เว้นแต่ (ก) เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งและอาญา ฯลฯ (ข) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่ การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล (ค) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
บริ ษทั (ง) เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล (จ) เป็ นการจาเป็ นเพื่อ
การปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สัญญาหรื อเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลก่ อ นเข้า ท าสั ญ ญานั้น (ฉ) เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ที่ เ กี่ ย วกับ การจัด ท าเอกสาร
ประวัติศาสตร์หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการศึกษา วิจยั การจัดทาสถิ ติ ซึ่งได้จดั ให้มีมาตรการ
ป้องกันที่เหมาะสม

3)

บริ ษทั อาจใช้บริ การสารสนเทศของผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
ผูใ้ ห้บริ การนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย โดยห้ามดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริ ษทั กาหนด

ข้ อ 7.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านที่บริ ษทั จัดเก็บในปั จจุบนั และที่จะได้
จัดเก็บในอนาคต ให้แก่พนั ธมิตร คู่คา้ บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ ดังนี้

7.1

บริ ษทั มีการแบ่งปั นข้อมูลให้กบั ผูร้ ับข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะกาหนดเงื่อนไข
ตามสัญญาให้ผรู ้ ับข้อมูลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์สาหรับการเปิ ดเผยเท่านั้น และผูร้ ับข้อมูลจะต้องทาลาย
หรื อส่งข้อมูลดังกล่าวคืนเมื่อไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวอีกต่อไป

7.2

บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอ ตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามกฎหมาย ในกรณี ที่บริ ษทั ถูกซื้ อ
กิจการ หรื อขายกิจการบางส่ วนหรื อทั้งหมด ข้อมูลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมไว้จะถือเป็ นสิ นทรัพย์ที่สามารถโอนให้แก่ผู ้
ซื้อกิจการได้

7.3

บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ตามคาสั่งศาล หมายศาล กระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย การไต่สวนโดยหน่วยงานกากับดูแล หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายกาหนดได้ นอกจากนี้บริ ษทั อาจได้รับคา
ร้ องขอ อาทิ คาสั่งศาล หมายศาล กระบวนการบังคับใช้กฎหมายจากหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลการให้บริ การ และในกรณี ที่มีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
คาสั่ง แนวทาง หรื อการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย หรื อเป็ นการร้องขอจากหน่วยงานที่
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มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณี ที่มีความจาเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้ขอ้ ตกลงและ
เงื่อนไขการใช้ของบริ ษทั โดยไม่มีการขออนุญาตจากท่าน เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อการบังคับใช้กฎหมาย โดยใน
การดาเนิ นการตามคาร้องขอดัง กล่าว บริ ษทั จะดาเนิ นการ (ก) เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อการรักษาความมัน่ คงแห่ งชาติ
ประโยชน์สาธารณะ หรื อการบังคับใช้กฎหมาย หรื อ (ข) ตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ หรื อคาพิพากษาคดี
ที่กาหนดหน้าที่หรื อการอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง
7.4

บริ ษทั อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าทาข้อสัญญามาตรฐานหรื อใช้กลไกอื่นที่พึง
มีตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลที่ใช้บงั คับ และบริ ษทั อาจอาศัยสัญญาการเปิ ดเผยข้อมูล หรื อกลไกอื่นที่ได้รับ
การอนุมตั ิ เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ โลก

7.5

บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่ มหาวิทยาลัย พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าของบริ ษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้บริ การ
แพลตฟอร์ มการทดสอบความรู ้ ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน และบุคคลภายนอกที่บริ ษทั
ให้บริ การ หรื อในนามของบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิตามคาสั่งซื้ อของท่าน การประมวลผลการชาระเงิน การวิเคราะห์
ข้อมูล การจัดโปรโมชัน การแข่งขัน การทาวิจยั และวิเคราะห์ทางการตลาด หรื อการสารวจความพึงพอใจของท่าน
และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ซึ่ งบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับบริ ษทั
1) ลูกจ้างและผูร้ ับจ้างที่มีหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผูใ้ ห้บริ การที่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใน
นามของบริ ษทั
2) ผูค้ วบคุมข้อมูล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูล หน่ วยงานที่ใช้บริ การของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ สามที่เจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลได้ขอให้บริ ษทั แบ่งปั นข้อมูล รวมถึ งนิ ติบุคคลหรื อบุคคลอื่นใดที่ สามารถเข้าถึ งข้อมู ลส่ วนบุคคลที่ เก็บ
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละราย
3) พันธมิตร คู่คา้ ในเครื อข่ายทัว่ โลก และพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั (Business Partners) ที่นาข้อมูลของบริ ษทั
ไปใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการให้บริ การตามคาขอของท่าน
4) ผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับจ้างงานสนับสนุ น/ช่ วยเหลื อ ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ของ
บริ ษทั
5) หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น สานักงานตารวจแห่ งชาติ
สานักงานอัยการ ศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานสอบสวน อัยการ เป็ นต้น

ข้ อ 8.

หลักกฎหมายที่ใช้ ในการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลโดยอาจอาศัยหรื ออ้าง (1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน (2) ฐานการ
ปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเริ่ มต้นทาสัญญา หรื อการเข้าทาสัญญา หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (3) ฐานการ
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ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริ ษทั (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก (5)
ฐานการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล หรื อ (6) ฐานประโยชน์สาธารณะสาหรับ
การดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ หรื อฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนด แล้วแต่กรณี โดยบริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลของท่านแยกตาม
กิจกรรมที่บริ ษทั ดาเนินการภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
8.1

ฐานความยินยอม (Consent) : ท่านให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ รักษา และเปิ ดเผยข้อมูล
ของตนได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice) และข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
เกี่ ยวข้องกับบริ การแต่ละรายการ โดยบริ ษทั อาจใช้ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในการนาเสนอสิ นค้า บริ การ หรื อ
โฆษณาที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ตรงกับความสนใจกับท่านและให้ท่านได้รับ บริ การที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่านรวมถึงเพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิ ทธิประโยชน์พิเศษ คาแนะนา และข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูล
ดังกล่าวจะได้มาจากการให้ความยินยอมแก่บริ ษทั เอง หรื อแก่บริ ษทั ในกลุ่มคู่คา้ ของบริ ษทั หรื อแก่บุคคลที่บริ ษทั เป็ น
ตัวแทน นายหน้า ผูจ้ าหน่าย หรื อแก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ หรื อแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ก็ตาม

8.2

ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริ ษทั อาจต้องนาส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ิตาม
คาสั่งของผูม้ ีอานาจตามกฎหมายการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายอื่นๆ ที่บริ ษทั จาเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวโดยบริ ษทั
อาจนาส่ งข้อมูลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายในการเรี ยกข้อมูลที่บริ ษทั ครองครองอยู่
ได้ เช่น กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ ศาล ฯลฯ

8.3

ฐานจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
(Legitimate Interest) : ท่านให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการประมวลผลข้อมูลที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย โดยบริ ษทั อาจนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อการประมวลผล การวิจยั หรื อการจัดทาสถิติซ่ ึงเป็ นไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น งานของบริ ษัท การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารการจัด ท าข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ การใช้คุกกี้ที่จาเป็ นต่อการเข้าชมเว็บไซต์ การบันทึกเสี ยงทาง Call Center ภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหว
เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อทุกช่องทางตลอดเวลาการร่ วมกิจกรรม การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร
การจัดการข้อร้องเรี ยน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าของบริ ษทั ด้วยการแจ้งเตือนหรื อนาเสนอบริ การ
ต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กบั บริ ษทั ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั ท่านการบริ หารความเสี่ ยง การกากับตรวจสอบ
การบริ หารจัดการภายในองค์กร รวมถึ งการส่ งต่อไปยังบริ ษทั ในเครื อการทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data) การป้ องกัน รั บมื อ ลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดการกระทาการทุจริ ต ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสี ยงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ การชิงโชค
การแข่งขัน หรื อออกบูธการลงทะเบียน เป็ นต้น
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8.4

ฐานสัญญา (Contract) : บริ ษทั ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริ การ หรื อการปฏิบตั ิตาม
หน้าที่และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา หรื อที่บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อให้การทา
สัญญา ตอบข้อซักถาม ยืนยันตัวตนในการใช้บริ การระหว่างท่านกับบริ ษทั หรื อระหว่างท่านกับคู่คา้ ของบริ ษทั บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิตามสัญญา และเพื่อการให้บริ การตามคาขอโดยหากท่านไม่ตกลงให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล จะ
ส่งผลให้การทาสัญญา หรื อนิติกรรมต่าง ๆ ที่ทาขึ้นระหว่างท่านกับบริ ษทั ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

8.5

ฐานป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล (Vital Interest): บริ ษทั จะทาการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อการป้ องกัน หรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ เช่น การตรวจสอบ และป้องกันด้านสุ ขภาพในสถานการณ์โรคระบาด การประมวลผลข้อมูลสุ ขภาพเพื่อ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อท่านประสบภยันตรายระหว่างอยู่ในความดูแล หรื ออยู่ภายในบริ เวณบริ ษทั รวมถึงการ
นาท่านส่งโรงพยาบาลในกรณี ที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน จาเป็ น หรื อภยันตรายถึงชีวิต

ข้ อ 9.

สิทธิในการได้ รับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

9.1

บริ ษทั เคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลของท่าน และเปิ ดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรื อวิธีการที่บริ ษทั ใช้
ติดต่อท่าน โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่ งใส และเพื่อคุณภาพของข้อมูล และ
ความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อกฎหมาย โดยการที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการ
ประมวลผลข้อมูล อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง หรื อ อาจทาให้มีขอ้ ขัดข้องไม่
สมบูรณ์ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม ข้อตกลง เงื่อนไขในสัญญา ระหว่างบริ ษทั กับท่านได้

9.2

ท่านมีสิทธิตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้

1)

สิ ทธิ ขอถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็ น
ความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใช้บงั คับหรื อหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยู่กบั บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า
การเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อ การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วโดย
ชอบ เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิ ทธิน้ นั โดยกฎหมาย หรื อโดยสภาพ ไม่สามารถถอนความยินยอมได้ หรื อมีสัญญาระหว่างท่าน
กับบริ ษทั ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ หรื ออาจส่งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรื อ
ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ได้
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่ งผลกระทบต่อท่านจากการใช้บริ การต่าง ๆ เช่ น ท่านจะไม่ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ โปรโมชัน หรื อข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับบริ การที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรื อไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ท่าน เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนใช้สิทธิ
ขอถอนความยินยอม
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2)

สิ ทธิ ขอเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษทั และขอให้
บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ท่าน รวมถึ งขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยว่าบริ ษทั ได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านมาได้
อย่างไร เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธคาขอของท่านตามกฎหมาย หรื อคาสั่งของศาล หรื อกรณี ที่คาขอของท่านจะ
มีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น

3)

สิ ทธิ ขอถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอให้โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในกรณี ที่บริ ษทั ได้จดั ทาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
อยู่ในรู ปแบบให้สามารถอ่านหรื อใช้งานได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบ
ดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยัง ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั หรื อเป็ นข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่บริ ษทั จาเป็ นต้องประมวลผล เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริ การของบริ ษทั ได้ตามความประสงค์ซ่ ึ งท่านเป็ น
คู่สัญญาอยู่กบั บริ ษทั หรื อลูกค้าของบริ ษทั หรื อเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนใช้บริ การ หรื อเป็ น
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผมู ้ ีอานาจตามกฎหมายกาหนด

4)

สิ ทธิ ขอคัดค้าน: ท่านมีสิทธิ ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทาขึ้นเพื่อการดาเนินงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของ
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นโดยไม่เกิ นขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อเพื่อดาเนิ นการตาม
ภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริ ษทั จะยังคงดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
เฉพาะที่บริ ษทั สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสาคัญยิ่งกว่าสิ ทธิข้นั พื้นฐานของท่าน หรื อเป็ นไปเพื่อการ
ยืนยันสิ ทธิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการต่อสู ้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
นอกจากนี้ ท่านยังมี สิทธิ ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ ทาขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ ยวกับ
การตลาด หรื อเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ

5)

สิ ทธิ ขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ หากท่านเชื่ อว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อเห็นว่าบริ ษทั หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศ
ฉบับนี้ หรื อเมื่อบริ ษทั เห็นว่าสามารถปฏิบตั ิตามที่ท่านได้ใช้สิทธิ ขอถอนความยินยอมหรื อใช้สิทธิ ขอคัดค้านตามที่
แจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว

6)

สิ ทธิ ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูล: ท่านมีสิทธิ ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลชั่วคราวในกรณี ที่บริ ษทั อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบตามคาร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรื อขอคัดค้านของท่าน หรื อกรณี อื่นใด ที่บริ ษทั หมดความ
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จาเป็ นและต้องลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ทา่ นขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลแทน
7)

สิ ทธิ ขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมี สิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ ถูกต้อง เป็ นปั จจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับภาพ บริ ษทั จะทาการแก้ไขเฉพาะรายการ
ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ ภาพของท่ านเพื่ อ ให้ถู กต้อ ง ตามความจ าเป็ นของบริ ษทั ที่ ชอบด้วยกฎหมายและในกรณี ที่ การ
ดาเนินการตามคาขอก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายบริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากท่าน
ทั้งนี้ หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง ท่านสามารถแจ้งบริ ษทั เพื่อให้แก้ไข หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้นได้ โดยในกรณี บริ ษทั มีเหตุให้ปฏิเสธคาร้องขอของ
ท่าน บริ ษทั จะจัดทาบันทึกการปฏิเสธคาขอ พร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็ นหลักฐานด้วย

8)

สิ ทธิ ร้องเรี ยน: ท่านมีสิทธิ ร้องเรี ยนต่อผูม้ ีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน เป็ นการกระทาในลักษณะที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.3

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิ ของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งบริ ษทั ได้จดั ให้มีข้ ึนในเว็บไซต์ https://www.aripplc.com ตามขั้นตอนของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดาเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างไรก็ดีบริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธคาขอของท่าน ในกรณี ที่มีขอ้ ยกเว้นตามกฎหมาย หรื อบริ ษทั จะไม่สามารถป ฎิ บัติ
หน้าที่ตามสัญญาได้ หรื อมีผลกระทบกับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา หรื อไม่สามารถจัดสรรสิ ทธิ ประโยชน์และ
สวัสดิการบางประเภท เพื่อประโยชน์ของท่าน หรื อเป็ นการปฏิเสธตามคาสั่งศาล หรื อหากบริ ษทั ดาเนินการตามคาขอ
ของท่านจะส่ งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอื่น โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการ
บันทึกคาร้องขอ ตรวจสอบ และตอบกลับคาร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการตามที่ท่านร้องขอในอัตราที่บริ ษทั กาหนด

9.4

ในบางสถานการณ์บริ ษทั อาจขอให้ท่ านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนการใช้สิทธิ เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง โดย
บางครั้งอาจเกิดข้อจากัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ ซึ่งบริ ษทั จะทาการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่านได้

9.5

หากเป็ นกรณี กิจกรรมที่บริ ษทั ทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อฐาน
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน
ในกรณี ที่ท่านใช้สิทธิโต้แย้ง หรื อขอระงับการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน และขอให้ดาเนินการลบ
หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านได้ รวมถึง บริ ษทั อาจปฏิเสธที่จะดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน หาก
บริ ษทั มีความจาเป็ นที่จะต้องเก็บข้อมูลต่อไป เพื่อการกระทาการ ดังต่อไปนี้
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1) เพื่อทารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริ การตามที่ท่านร้องขอ หรื อดาเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุ รกิจระหว่างบริ ษทั กับ
ท่าน หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับท่าน
2) เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ป้องกันการกลัน่ แกล้ง การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรื อ
การกระทาผิดกฎหมาย หรื อฟ้องร้องดาเนินคดีกบั บุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการกระทาดังกล่าว
3) เพื่อตรวจสอบการบริ การ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4) เพื่อทาการศึกษาวิจยั เชิ งวิทยาศาสตร์ เชิ งประวัติ หรื อเชิ งสถิติโดยทัว่ ไป หรื อโดยผูช้ านาญการ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ โดยคานึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อการ
ลบข้อมูลนั้นจะทาให้ไม่สามารถบรรลุหรื อขัดขวางการบรรลุผลสาเร็ จในการศึกษาวิจยั อย่างมีนยั สาคัญ
5) เพื่อใช้เป็ นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
และสอดคล้องกับบริ บทที่ท่านได้ให้ขอ้ มูลดังกล่าวไว้แต่แรก
6) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 10. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูล
10.1

บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเท่าที่มีความจาเป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ตามที่ระบุในนโยบาย
ฉบับนี้ แบ่งได้ดงั นี้
1) กรณี ที่ท่านให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั ในฐานะที่ท่านเป็ นลูกค้า คู่สัญญา บริ ษทั จะเก็บข้อมูลท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นเพื่อ
ให้บริ การแก่ท่านตามระยะเวลาในสัญญา และจะเก็บต่อไปอีก 10 (สิ บ) ปี นับถัดจากปี ที่สิ้นสุ ดสัญญาหรื อสิ้ นสุ ด
ความสัมพันธ์กบั ท่าน เว้นแต่ บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวได้ตามกาหนดระยะเวลา
ที่จาเป็ นของข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภท เมื่อบริ ษทั มีความจาเป็ นต่อการใช้งาน หรื อประมวลผล หรื อเมื่อ
จาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน หน่ วยงานของรัฐที่มีอานาจ
หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
2) บริ ษทั จะเก็บข้อมูลท่านไว้ตามประเภทกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังที่ระบุ
ในประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
3) กรณี ที่ท่านให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั ในฐานะสมาชิก บริ ษทั จะเก็บข้อมูลท่านไว้ตราบเท่าที่ท่านเป็ นสมาชิกของบริ ษทั
4) กรณี ขอ้ มูลบนแอปพลิเคชัน บริ ษทั จะเก็บไว้จนกว่าท่านจะลบบัญชี
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5) กรณี ที่บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม และบริ ษทั ดาเนินการตามคาขอของท่านเสร็ จสิ้นแล้ว
6) กรณี อื่น ๆ บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นตามสมควรเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ของ
บริ ษทั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้ กรณี ที่ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาการเก็บรั กษา
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้ชดั เจน บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการ
เก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี ) ทั้งนี้หากมีการดาเนินการทางศาล ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดาเนิ นการที่
จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกลบหรื อเก็บตามที่กฎหมายอนุญาต
10.2

เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดแล้ว บริ ษทั จะดาเนินการลบ ทาลาย ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ หรื อดาเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลกาหนด เพื่อให้การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะเก็บรักษา
ข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุขา้ งต้น หากจาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้า
พนักงาน หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อโดยชอบตามกฎหมาย

ข้ อ 11. การใช้ คุกกี้
11.1

คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กบั เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วย
ให้เว็บไซต์จดจาข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็ นอันดับแรก ผูใ้ ช้ของระบบ หรื อการ
ตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจาได้ว่าเป็ นผูใ้ ช้ที่เคยเข้าใช้บริ การ
แล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลจะลบคุกกี้ หรื อไม่อนุญาตให้
คุกกี้น้ นั ทางานอีกต่อไป

11.2

บริ ษทั ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการล็อกอิน (Login) ล็อกเอาท์ (Logout) หรื อข้อมูลอื่นในคอมพิวเตอร์ ของท่าน เมื่อท่าน
เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุ งการทางานของเว็บไซต์ของบริ ษทั การตลาด และเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริ ษทั และเพื่อ
ให้บริ การต่าง ๆ ของบริ ษทั เป็ นไปตามความพึงพอใจและความสนใจของท่าน คุกกี้ทาให้บริ ษทั สามารถวิเคราะห์
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ อาทิ วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม ตลอดจนเว็บไซต์ตน้ ทางที่
ท่าน หรื อผูเ้ ข้าชมรายใหม่เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ ป้องกันและตรวจจับการดาเนินการที่ตอ้ งห้ามหรื อไม่ได้รับอนุญาต
สาหรับบริ การบางประเภท บริ ษทั เสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บข้อมูลรหัสผูใ้ ช้หรื อรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้โดยที่
ลูกค้าไม่จาเป็ นต้องใส่ ขอ้ มูลดังกล่าวอีกเมื่อกลับมายังเว็บไซต์ของบริ ษทั ในภายหลัง บริ ษทั อาจใช้แฟลชคุกกี้ (Flash
Cookie) เพื่อแสดงเนื้อหาตามสิ่ งที่ท่านดูบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อกาหนดลักษณะเฉพาะตัวในการเข้าใช้งานเมื่อท่าน
เลือกบริ การใด ๆ ของบริ ษทั ลงทะเบียนรับข่าวสารหรื อการแจ้งทางอีเมล กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ หรื อกรอก
แบบสอบถาม บริ ษทั อาจพยายามระบุเ บราว์เซอร์ ของท่าน และนาข้อมูลจากคุกกี้ และข้อมูลอื่นที่เก็บรวบรวมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นที่อยูใ่ นความครอบครองของบริ ษทั
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11.3

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าความเป็ นส่วนตัว โดยเลือกที่จะยอมรับหรื อไม่รับคุกกี้ก็ได้ ทั้งนี้กรณี ท่านเลือก
ที่จะไม่ยอมรับหรื อลบคุกกี้เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริ การหรื อไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องได้อย่างเต็มที่
และมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าถึงและการใช้งานบางฟังก์ชนั ช้าลง หรื อมีความสะดวกลดลง

ข้ อ 12. โฆษณาของบุคคลที่สาม
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศหรื อต่างประเทศ เท่าที่
จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น โดยบริ ษทั มี
การใช้บริ ษทั โฆษณาอื่นเพื่ อแสดงแถบโฆษณาของบริ ษทั บนเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามและเทคโนโลยี
ติ ดตามตรวจสอบอื่นไม่อยู่ภายใต้บังคับตามนโยบายฉบับนี้ และบริ ษทั ไม่มีสิทธิ เข้าถึ งหรื อมี อานาจควบคุมการ
ดาเนินการต่างๆ ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด บุคคลที่สามอาจมีการใช้คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรื อใช้เว็บบีคอน
(Web Beacon) เพื่อเข้าถึงคุกกี้ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว และติดตามตรวจสอบการใช้งานออนไลน์และรู ปแบบ
พฤติกรรมต่างๆ บริ ษทั เหล่านี้อาจใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์ เกี่ยวกับ
สิ นค้าและบริ การที่อาจเป็ นที่สนใจของท่าน และจากนั้นคัดเลือกเนื้อหาโฆษณาให้ตรงตามความต้องการของท่านเมื่อ
เข้าชมเว็บไซต์อื่น
12.1

เว็บบีคอน (Web Beacons)
ในบางกรณี บริ ษทั มีการใช้เว็บบีคอน เพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั บางเว็บไซต์ของบริ ษทั
ใช้เว็บบีคอนร่ วมกับคุกกี้ อีเมลของบริ ษทั บางฉบับอาจมีระบบติดตามที่เรี ยกว่าพิกเซล (Pixel) หรื อรหัส (Code) เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อีเมลและข้อมูลการวิเคราะห์ บริ ษทั อาจแบ่งปันการใช้ขอ้ มูลเข้ารหัสดังกล่าว
กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับอีเมลได้

12.2

ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
ท่านอาจลบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ เพื่อยกเลิกการใช้คุกกี้ และยังคงใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั ต่อไปได้ ทั้งนี้ การเข้าถึง
และใช้งานเว็บไซต์บางลักษณะอาจช้าลงและได้รับความสะดวกน้อยลง

12.3

การตลาดทางอีเมล ทางข้อความ หรื อทางโทรศัพท์
การให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ถือเป็ นการอนุ ญาตโดยชัดแจ้งให้สามารถติดต่อท่านได้ดว้ ยใช้ระบบติดต่อทางโทรศัพท์
อัต โนมัติ หรื อที่ ค วบคุ ม ด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ การส่ ง ข้อ ความและการส่ ง ข้อ ความที่ บันทึ กไว้ล่ วงหน้ า และ
เทคโนโลยีอื่นในการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการเสนอบริ การต่าง ๆ ของ
บุคคลที่สาม
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ทั้งนี้ ในการยกเลิกการรับอีเมลส่ งเสริ มการขาย ข่าวสาร และข้อมูลล่าสุ ดของบริ ษทั เกี่ยวกับ บริ การต่าง ๆ หรื อการทา
การตลาดทางโทรศัพท์ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ผ่านช่องทาง คาแนะนาที่บริ ษทั กาหนด
ข้ อ 13. การเชื่ อมโยงข้ อมูลส่ วนบุคคลกับคู่ค้าหรื อหน่ วยงานอื่น
13.1

กรณี ท่านให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั โดยตรง บริ ษทั อาจเชื่ อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคลกับคู่คา้ หรื อหน่ วยงานอื่น โดยบริ ษทั จะขอ
ความยินยอมจากท่านก่อนที่จะทาการเชื่อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย (1) คู่คา้ หรื อหน่วยงานที่จะ
ทาการเชื่อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคล (2) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคล (3) วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูล
ส่วนบุคคล (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทาการเชื่อมโยง (5) บุคคลผูม้ ีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

13.2

ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคลกับคู่คา้ หรื อหน่วยงานอื่น บริ ษทั จะแสดงชื่อผูเ้ ก็บรวบรวมบุคคลผูม้ ีสิทธิ ในข้อมูลที่
ได้มีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ นอกจากนี้ บริ ษทั จะจัดทาบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็ น
หลักฐานทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
ขอความยินยอมก่อนการดาเนินการ

ข้ อ 14. การเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของบริ ษทั อาจมีลิงค์เชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่ งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริ การ และข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรื อ
ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอกดังกล่าว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควร
ใช้ความระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นให้
ละเอียดก่อนการใช้บริ การ
ข้ อ 15. การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริ ษทั มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริ ษทั เก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลดังกล่าวต่อไปท่านสามารถแจ้งบริ ษทั เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ ผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด
ข้ อ 16. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูล
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านบริ ษทั จึงกาหนด ให้มี
มาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสู ญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มี
สิ ทธิ หรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตซึ่ ง
บริ ษทั กาหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึง หรื อการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้
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16.1

บริ ษทั จะใช้มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลทางเทคนิ ค ทางกายภาพ และทางธุรการที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงและเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และมาตรฐาน
ที่รับรองโดยทัว่ ไป บริ ษทั กาหนดให้ลูกจ้างของบริ ษทั เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีมาตราการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คู่คา้ ของบริ ษทั มีการ
ใช้มาตรการในการประมวลผล โอนย้าย จัดการ และรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อ มูล อย่างเพียงพอในการ
ให้บริ การในนามของบริ ษทั อีกทั้งบริ ษทั จะมีการสอบทานและปรับปรุ งมาตรการดังกล่าวตามความจาเป็ นเพื่อให้
แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

16.2

บริ ษทั จะกาหนดนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และ
ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนี้
1) กาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน เพื่อการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และเพื่อจัดการข้อมูลให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดอย่างปลอดภัย
2) ไม่จาหน่ายหรื อขายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณี ใด และจะไม่โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
3) จากัดสิ ทธิลูกจ้างของบริ ษทั ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
4) ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจัดให้มีการเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตนและ
เทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจาเป็ น
5) ตรวจสอบสถานะ คู่คา้ ของบริ ษทั กาหนดให้คู่คา้ ที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกาหนดข้อจากัดการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่ามี
การใช้มาตรการในการประมวลผล โอนย้าย จัดการ และรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ
6) ติดตามตรวจสอบเว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่านหน่ วยงานที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
7) จัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ลูกจ้าง พนักงาน คณะทางานของบริ ษทั
8) ประเมินผลแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
9) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดาเนินการลบ หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บ
รักษา หรื อที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
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10) จัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางธุรการที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึง และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ หรื อหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่ได้รับอนุญาต และ
ไม่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และมาตรฐานที่รับรองโดยทัว่ ไป รวมถึงทบทวนมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเมื่อมีความจาเป็ น หรื อเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม
ข้ อ 17. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ
17.1

บริ ษทั อาจส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื อ หรื อบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณี ที่จาเป็ น
เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งท่านเป็ นคู่สัญญา หรื อเป็ นการกระทาตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อนิติบุคคล
อื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญา หรื อเพื่อป้ องกันหรื อ
ระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อบุคคลอื่น เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการจาเป็ นเพื่อ
ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ

17.2

บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ หรื อคลาวด์ที่ให้บริ การโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรม
หรื อแอปพลิ เคชันของบุคคลอื่นในรู ปแบบของการให้บริ การซอฟท์แวร์ สาเร็ จรู ปและรู ปแบบของการให้บริ การ
แพลตฟอร์มสาเร็ จรู ปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะกาหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการ
คุม้ ครองความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลได้

17.3

ในกรณี ที่มีการส่งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทาให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุม้ ครองและท่านสามารถใช้
สิ ทธิ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริ ษทั จะกาหนดให้ผทู ้ ี่ได้รับข้อมูลมีมาตรการ
ปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น และดาเนินการเพื่อ
ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจโดยมิชอบ

ข้ อ 18. ช่ องทางการติดต่ อบริษัท
หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรี ยนไปยังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
[เลขที่ 99/16-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400]
[dpo_office@arip.co.th]
[02-642-3400 ต่อ 2105]
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ข้ อ 19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริ ษทั อาจปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง หรื อแก้ไขเพิ่มเติ มนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นครั้ งคราว เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยบริ ษทั จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เว็บไซต์ หรื อ
แพลตฟอร์ มที่บริ ษทั จัดให้มีข้ นึ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ บริ ษทั จึงขอแนะนาให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรื อใช้บริ การจากบริ ษทั

นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2565
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