นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นบริษัทชัน้ นาของไทยในการผลิตดิจิทลั คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์
เป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษา บริการสื่อสารการตลาด ทัง้ ทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ ไอที การศึกษา การจัดงานนิทรรศการ
งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทัง้ ผลิตสือ่ อื่นๆ (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ซึง่ ในการดาเนินการดังกล่าว
อาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”)
บริษัทมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะ
จัดการข้อมูลด้วยวิธีการที่ม่นั คงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้คานึงถึงความสาคัญของความเป็ นส่วนตัวของท่าน
จึงได้จดั ทานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ (“นโยบาย”) ซึง่ นโยบายได้ระบุรายละเอียดในการประมวลผล การ
เก็ บรวบรวม ใช้ จัดการ แบ่งปั น และคุ้มครองข้อมูลธุ รกิ จ และข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง ถือ เป็ น ส่ว นหนึ ่ง ของข้อ ก าหนด
และเงื่อ นไขการให้บ ริก าร รวมถึง ได้ระบุแนวปฏิบัติของบริษัท ในการจัดการข้อมูล ที่บริษัทได้รบั ทัง้ จากผูใ้ ช้บริการ
โดยทางตรงและทางอ้อม รวมถึงจากเว็ บไซต์ ซึ่ง https://www.aripplc.com, https://www.thebusinessplus.com,
https://www.commartthailand.com, https://www.techhub.in.th, https://www.theeleader.com, https://wisimo.com
อาจระบุลงิ ก์ตอ่ ไปยังเว็บไซต์อื่น ที่อาจใช้นโยบายการจัดการข้อมูลที่แตกต่างไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ท่านเข้าใจแนว
ปฏิบตั ิของเว็บไซต์ดงั กล่าว และข้อแตกต่างอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายฉบับนี ้ และนโยบายของ
เว็ บ ไซต์อื่ น อย่า งละเอี ย ด โดยในการใช้บ ริก ารแต่ล ะครัง้ ถือ ว่า ท่า นได้อ ่า น ตกลงยอมรับ และได้ร บั ทราบเงื่ อนไข
รายละเอียดนโยบาย ดังต่อไปนี ้
1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 บริษัท เก็บรวบรวม ข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนของท่าน หรืออาจจะระบุตวั ตนของท่านได้ ไม่วา่ ทางตรง
หรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”( ดังต่อไปนี ้
1.1.1

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล อาชีพ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ วันเดือนปี เกิด หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ
ข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือเมื่อท่านเข้าร่วม
กิจกรรม งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ และการประชุม สัมมนา การสารวจข้อมูล การจัดทา
แบบสอบถาม ติดต่อ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ กับบริษัท หรือคูค่ า้ ของบริษัท

1.1.2

ข้อมูลบัญชีผใู้ ช้ เช่น ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่ น หรือที่บริษัท
ได้รบั จากการเผยแพร่ขา่ วสารผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ การจัดทากิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้สทิ ธิ
พิเศษต่าง ๆ ซึง่ อาจเป็ นปั จจัยที่ทา่ นใช้ในการตัดสินใจให้ขอ้ มูลแก่บริษัท หรือคูค่ า้ ของบริษัท

1.1.3

ข้อมูลเครดิตทางการค้าและทางธุรกิจโดยละเอียด รวมถึงประวัติและรู ปแบบวิธีการชาระเงิน และ
ข้อมูลการทาธุรกรรมรวมถึง ราคา วิธีการชาระเงิน และรายละเอียดการชาระเงินอื่น ๆ เมื่อท่าน
สั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

1.1.4

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทเมื่อท่านโต้ตอบกับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขัน การชิงโชค การลงทะเบียนต่าง ๆ การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย การทา
แบบสารวจ การประเมิณความพึงพอใจ การทาแบบสอบถาม การส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นใน
เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

1.1.5

ข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลรัฐบาล และหน่วยงาน
ทางวิชาชีพ สือ่ และเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ

1.1.6

ที่อยู่ไอพี (IP Address) พิกดั ทางภูมิศาสตร์ (Geolocation) และการแสดงความเห็น การซักถาม
การโต้ตอบในสือ่ สังคมออนไลน์

1.1.7

ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เพื่อประมวลผลการชาระเงินของท่าน

1.1.8

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น อีเมล หรือ ช่องทางการติดต่อส่วนตัวที่มิได้ใช้ติดต่อ
ทางธุรกิจ ผ่านตัวแทน พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัท

1.2
การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาโดยมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการ
ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะดาเนินการอย่างจากัดเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การ
ให้บริการ ภายใต้วตั ถุประสงค์ทบี่ ริษัทกาหนดเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ก่อนการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจะให้เจ้าของข้อมูล รับรู ้ ให้
ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสัน้ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท
1.3
บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเกี่ยวกับความสนใจ และบริการที่ท่านใช้ โดยในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่
1.3.1

เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติวา่ ด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งและอาญา เป็ นต้น

1.3.2

เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

1.3.3

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้

1.3.4

เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือนิติบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

1.3.5

เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

1.3.6

เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการ
ดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน้

1.3.7

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจยั การจัดทาสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
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2. ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่มีความอ่อนไหว
2.1
บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลระบุตวั บุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ เช่น เชือ้ ชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา
ปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ เพื่อการให้บริการบางรูปแบบ เมื่อท่านสมัครใจให้
ข้อมูล โดยบริษัทจะใช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่อวัตถุประสงค์ทจี่ ากัดและตามที่ได้รบั อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลเท่านัน้ และบริษัทจะ
ดาเนินขัน้ ตอนตามสมควรในทางการค้า เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอ
2.2
บริษัทจะไม่จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือ
ข้อมูลที่อาจเป็ นผลร้าย ทาให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู ส้ กึ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมหรือความ
ไม่เท่าเทียมกันแก่บคุ คลใด เว้นแต่ (1) ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากท่าน (2) เป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนด (3) เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้ (4) เป็ นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ
หรือความปลอดภัยของท่านและผูใ้ ช้บริการท่านอื่น (5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล (6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรือการจัดทาสถิติ
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ
บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอตั โนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเค
ชัน ผ่านคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเทคโนโลยีอตั โนมัตินีอ้ าจรวมถึงคุกกี ้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และ
เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน ทัง้ นี ้ คุกกีแ้ ละเทคโนโลยีอื่นๆ มีรายละเอียดตามด้านล่าง
1)

ข้อ มูลส่ว นบุค คลที่ใ ห้ไว้ผ่า นทางเว็บ ไซต์ และ/หรือ แอปพลิเ คชั่น ของผลิต ภัณ ฑ์ รวมถึง ชื่ อ ที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ (Social Media Handle)

2)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการทากิจกรรมทางการตลาด บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบนแอปพลิเคชัน
หรือสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือแคมเปญต่าง ๆ หรือรายการอื่นใน
ทานองเดียวกัน เพื่อจัดทาประวัติ

3)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผา่ นการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ที่อยู่ไอพี (IP
Address) เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน หรือระบบปฏิบตั ิการ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และเว็บไซต์ตน้ ทางที่ผเู้ ข้าชม
เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ และ

4)

ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time) จาก
อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ และ บริการที่บอกตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพืน้ ที่ ( LocationBased Service) อาจใช้สญ
ั ญาณจีพีเอส (GPS) สัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) และที่อยู่ไอพี (IP
Address) ร่วมกับจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบสาธารณะ (Wi-Fi Hotspot) และตาแหน่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Cell Tower) และเทคโนโลยีอื่น เพื่อกาหนดตาแหน่งโดยประมาณของ
อุปกรณ์ (ในกรณีที่สามารถกระทาทาได้)
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4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจแบ่งปั นข้อมูลนีก้ บั บุคคลที่สาม คูค่ า้ หรือพันธมิตร ที่เชื่อถือได้ (“คู่ค้า”( เพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์
และตามที่ได้รบั อนุญาต รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
4.1 การให้บริการเว็บไซต์และหรือ/แอปพลิเคชั่น
4.1.1 บริษัท เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล เพื่อให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือแอปพลิเคชั่น วิเคราะห์
ทิศทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ และเพิ่มความถูกต้องแม่นยาของชุดข้อมูลธุรกิจของบริษัท ตลอดจนช่วยให้
บริษัท สามารถจับคูท่ ี่อยูไ่ อพี (IP Address) กับข้อมูลติดต่อทางธุรกิจได้
4.1.2 บริษัท วิเคราะห์ขอ้ มูลผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ของบริษัท และจับคู่ขอ้ มูลธุรกิจจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท และข้อมูลที่ได้รบั จากบุคคลที่สามกับข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท
ธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้าชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ของบริษัท และตัวเลือกเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ของธุรกิจดังกล่าวบน
เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น และธุรกิจของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
4.1.3 บริษัทอาจนาข้อมูลผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ทัง้ หมดมาใช้กาหนดรู ปแบบการใช้งาน
หรือความสนใจของ ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น และผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนทางเทคนิคหรือความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
เพื่อตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั อนุญาต เพื่อตอบคาถามจากท่าน เพื่อการวิจยั ตลาด และเพื่อปรับปรุ งรู ปแบบและ
ฟั งก์ชนั ของผลิตภัณฑ์
4.2 วัตถุประสงค์ทางการตลาด
บริษัท ใช้ขอ้ มูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ซึง่ อาจใช้รว่ มกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคล ซึง่
ได้รบั ข้อมูลมาจากบุคคลที่สาม เพื่อกาหนดรู ปแบบ และปรับปรุ งกิจกรรมทางการตลาดโดยทั่วไปของบริษัท ให้ดียิ่งขึน้
และในกรณีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทาได้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.2.5

เพื่อรวบรวมการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเข้าถึงโดยท่าน เพื่อกาหนดประเภทสินค้า
และบริก ารที่ ท่า นประสงค์ที่ จ ะซือ้ เพื่ อ ปรับ ปรุ ง คุณ ภาพผลิต ภัณฑ์ ส่ง ข้อ มูลเกี่ ย วกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ และน าเสนอการบริ ก ารที่ ท่ า นอาจสนใจ รวมถึ ง การให้ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ทา่ น
เพื่ อ ด าเนิ น การตามค าสั่ง ซื อ้ ช าระเงิ น และการท าธุ ร กรรมอื่ น ๆ บนเว็ บ ไซต์ และ/หรื อ
แอปพลิเคชั่น
เพื่อจัดกิจกรรมชิงโชค ของรางวัลแคมเปญต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันต่าง ๆ
เพื่อส่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆเกี่ยวกับโปรโมชั่น หรือกิจกรรม
พิเศษแก่ทา่ นโดยตรงไปยังท่านบนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น โดยท่านอาจเลือกที่จะไม่
รับข้อความโฆษณาบางประเภทได้โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่ให้ไว้
เพื่อการทาวิจยั หรือวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการพัฒนา ปรับปรุ ง ฟั งก์ชนั ต่าง ๆ บนเว็บไซต์และ/
หรือแอปพลิเคชั่น
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4.2.6

เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่อ สารทางการตลาดที่ เ กี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารจากบริษั ท รวมถึ ง
พันธมิตรของบริษัท และการใช้ขอ้ มูลในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
4.2.7 เพื่อจับคู่กบั แหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน และจัดทาชุดข้อมูลโดยไม่เปิ ดเผยตัวบุคคล
(ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลเชิงพฤติกรรม และข้อมูล
ทางเทคนิคที่สรุปมาจากข้อมูลพืน้ ฐาน) เพื่อการใช้ประโยชน์ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่สาม
4.3 วัตถุประสงค์ทางสถิติ
บริษัท รวบรวมข้อมูลเป็ นครัง้ คราวเกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์และออฟไลน์ และข้อมูลทางทะเบียนสาหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลภายใน เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านัน้ ซึง่ จะไม่ถกู รวมอยูใ่ นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จดั ให้แก่ทา่ น

5. การแบ่งปั นและโอนข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านที่บริษัทจัดเก็บในปั จจุบนั และที่จะได้
จัดเก็บในอนาคต ให้แก่คคู่ า้ บุคคล หรือ นิติบคุ คลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ ดังนี ้
5.1 บริษัท มีการแบ่งปั นข้อมูลให้กบั ผูร้ บั ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท จะกาหนด
เงื่อนไขตามสัญญาให้ผูร้ บั ข้อมูลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ สาหรับการเปิ ดเผยเท่านัน้ และผูร้ บั ข้อมูลจะต้อง
ทาลาย หรือส่งข้อมูลดังกล่าวคืนเมื่อไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวอีกต่อไป
5.2 บริษัท อาจเปิ ดเผยข้อมูลตามที่ได้รบั การร้องขอ ตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่
บริษัท ถูกซือ้ กิจการ หรือขายกิจการบางส่วนหรือทัง้ หมด ข้อมูลที่ บริษัท เก็บรวบรวมไว้จะถือเป็ นสินทรัพย์ที่สามารถโอน
ให้แก่ผซู้ ือ้ กิจการได้
5.3 บริษั ทอาจเปิ ดเผยข้อมูล ของท่า น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกาหนด ตามค าสั่ง ศาล หมายศาล
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย การไต่สวนโดยหน่วยงานกากับดูแล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกาหนดได้ นอกจากนี ้
บริษัท อาจได้รบั คาร้องขอ อาทิ คาสั่งศาล หมายศาล กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย จากหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลการให้บริการ และในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตาม
กฎหมาย คาสั่ง แนวทาง หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย หรือเป็ นการร้องขอจาก
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่ อ นไขการใช้ของบริษัท โดยไม่มี การขออนุญาตจากท่าน เพื่ อปฏิ บัติ ตามกฎหมาย หรือการบังคับใช้
กฎหมาย ในการดาเนินการตามคาร้องขอดังกล่าว บริษัท จะดาเนิน การ (ก) เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติ ประโยชน์สาธารณะ หรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือ (ข) ตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ หรือคา
พิพากษาคดีที่กาหนดหน้าที่หรือการอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง
5.4 บริษัทอาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าทาข้อสัญญามาตรฐานหรือใช้
กลไกอื่นที่พงึ มีตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลที่ใช้บงั คับ และบริษัทอาจอาศัยสัญญาการโอนข้อมูล หรือกลไกอื่น
ที่ได้รบั การอนุมตั ิ เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก
5.5 บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ค่คู า้ บุคคลภายนอกที่บริษัทให้บริการ หรือในนามของ
บริษัท รวมถึงการปฏิบตั ิตามคาสั่งซือ้ ของท่าน การประมวลผลการชาระเงิน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดโปรโมชั่น การ
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แข่งขัน การจับรางวัลและการชิงโชค การทาวิจยั และวิเคราะห์ทางการตลาด หรือการสารวจความพึงพอใจของท่าน และ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี ้ ซึ่งบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี ้ มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเช่นเดียวกันกับบริษัท
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8

5.5.9

บริษัทในกลุม่ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
ผูใ้ ห้บริการที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท
ลูกจ้างและผูร้ บั จ้างที่มีหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้าหรือผูใ้ ช้งานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูล สาธารณะ และ
ข้อมูลได้รบั จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละราย
คู่คา้ ในเครือข่ายทั่วโลก และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (Business Partners) ที่นาข้อมูลของ
บริษัท ไปใช้เป็ นส่วนหนึง่ ของการให้บริการ
ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของบริษัท
ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั จ้างงานสนับสนุน/ช่วยเหลือ
หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ ศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล
พนักงานสอบสวน อัยการ เป็ นต้น
บุคคลที่สามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ขอให้บริษัท แบ่งปั นข้อมูล

6. หลักกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี ้
6.1
ฐานความยินยอม (Consent) : ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ รักษา
และเปิ ดเผยข้อมูลของตนได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี ้ ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) และข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ โดยบริษัทอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในการนาเสนอสินค้า บริการ
หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงกับความสนใจกับท่าน และให้ท่านได้รบั ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดียิ่งขึน้ และ
สอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงเพื่อให้ท่านได้รบั ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คาแนะนา และข่าวสารต่างๆ
ทัง้ นี ้ ไม่วา่ ข้อมูลดังกล่าวจะได้มาจากการให้ความยินยอมแก่บริษัทเอง หรือแก่บริษัทในกลุม่ คู่คา้ ของบริษัท หรือแก่บคุ คล
ทีบ่ ริษัทเป็ นตัวแทน นายหน้า ผูจ้ าหน่าย หรือแก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ หรือแก่บคุ คลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท ก็
ตาม
6.2
ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจต้องนาส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
การปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายอื่นๆ ที่ บริษัท
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามทัง้ ของในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดย
บริษัทอาจนาส่งข้อมูลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครองครอง
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อยูไ่ ด้ เช่น กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ ศาล เป็ น
ต้น
6.3
ฐานจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล (Legitimate Interest) : ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการประมวลผลข้อมูล ที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทอาจนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทาสถิติซึ่ง
เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องการด าเนิ น งานของบริษั ท การปรับ ปรุ ง คุณ ภาพของการให้บ ริก าร การจัด ท าข่า วสาร
ประชาสัมพันธ์ การใช้คกุ กีท้ ี่จาเป็ นต่อการเข้าชมเว็บไซต์ การบันทึกเสียงทาง Call Center ภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหว
การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าของ
บริษัทด้วยการแจ้งเตือนหรือนาเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับ บริษัทซึ่งเป็ น
ประโยชน์กบั ท่าน การบริหารความเสีย่ ง การกากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัท
ในเครือ การทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ (Anonymous Data) การป้องกัน รับมือ ลด
ความเสีย่ งที่อาจเกิดการกระทาการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการ
จัดประชุม อบรม สันทนาการ การชิงโชค การแข่งขัน หรือออกบูธ การลงทะเบียน เป็ นต้น
7. การใช้คุกกี้
บริษัทใช้คกุ กีเ้ พื่อเก็บข้อมูลการล็อกอิน (Login) และ ล็อกเอาท์ (Logout) หรือข้อมูลอื่นในคอมพิวเตอร์ของท่าน
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทางานของเว็บไซต์ของบริษัท การตลาด และเนือ้ หาในเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการ
ต่าง ๆ เป็ นไปตามความพึงใจและความสนใจของท่าน โดยคุกกีท้ าให้บริษัท สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เว็บไซต์ของบริษัทได้ อาทิ วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม ตลอดจนเว็บไซต์ตน้ ทางที่ ท่าน หรือผูเ้ ข้าชมรายใหม่
เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ ป้องกันและตรวจจับการดาเนินการที่ตอ้ งห้ามหรือไม่ได้รบั อนุญาต สาหรับบริการบางประเภท
บริษัทเสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บข้อมูลรหัสผูใ้ ช้หรือรหัสผ่านไว้ในคุกกีไ้ ด้โดยที่ ท่านไม่จาเป็ นต้องใส่ขอ้ มูลดังกล่าว
อีกเมื่อกลับมายังเว็บไซต์ของบริษัท ในภายหลัง บริษัทอาจใช้แฟลชคุกกี ้ (Flash Cookie) เพื่อแสดงเนือ้ หาตามสิ่งที่ท่านดู
บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อกาหนดลักษณะเฉพาะตัวในการเข้าใช้งาน ทัง้ นี ้ เมื่อท่านเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของ
บริษัท ลงทะเบียนรับข่าวสารหรือการแจ้งทางอีเมล กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ หรือกรอกแบบสอบถาม บริษัท อาจ
พยายามระบุเบราว์เซอร์ของท่าน และนาข้อมูลจากคุกกี ้ และข้อมูลอื่นที่เก็บรวบรวมออนไลน์ไปใช้รว่ มกับข้อมูลอื่นที่อยู่ใน
ความครอบครองของบริษัท
8. โฆษณาของบุคคลที่สาม
บริษัทอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ทัง้ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
เท่าที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนีเ้ ท่านัน้ โดยบริษัทมี
การใช้บริษัทโฆษณาอื่นเพื่อแสดงแถบโฆษณาของบริษัท บนเว็บไซต์ การใช้คกุ กีข้ องบุคคลที่สาม และเทคโนโลยีติดตาม
ตรวจสอบอื่นไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับตามนโยบายฉบับนี ้ และบริษัทไม่มีสทิ ธิเข้าถึง หรือมีอานาจควบคุมการดาเนินการต่าง ๆ
ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด บุคคลที่สามอาจมีการใช้คกุ กีใ้ นคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือใช้เว็บบีคอน (Web Beacon) เพื่อ
เข้าถึงคุกกีท้ ี่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว และติดตามตรวจสอบการใช้งานออนไลน์และรู ปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ บริษัท
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เหล่านีอ้ าจใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็ นที่
สนใจของท่าน และจากนัน้ คัดเลือกเนือ้ หาโฆษณาให้ตรงตามความต้องการของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น
8.1

เว็บบีคอน (Web Beacons(

ในบางกรณี บริษัท มีการใช้เว็บบีคอน เพื่อรวบรวมสถิ ติเกี่ ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บาง
เว็บไซต์ของบริษัท ใช้เว็บบีคอนร่วมกับคุกกี ้ อีเมลของบริษัท บางฉบับอาจมีระบบติดตามที่เรียกว่าพิกเซล (Pixel) หรือรหัส
(Code) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อีเมลและข้อมูลการวิเคราะห์ บริษัทอาจแบ่งปั นการใช้ขอ้ มูลเข้ารหัส
ดังกล่าวกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับอีเมลได้
8.2

ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ท่านอาจลบการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์เพื่อยกเลิกการใช้คกุ กี ้ และยังคงใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ต่อไปได้
ทัง้ นี ้ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์บางลักษณะอาจช้าลงและได้รบั ความสะดวกน้อยลง
8.3

การตลาดทางอีเมล ทางข้อความ หรือทางโทรศัพท์

การให้ขอ้ มูลหมายเลขโทรศัพท์แก่ บ ริษัท ถื อ เป็ นการให้ความยิ นยอมและอนุญาตโดยชัดแจ้งให้
สามารถติดต่อท่านผูใ้ ห้ขอ้ มูลหมายเลขโทรศัพท์นนั้ ได้ดว้ ยวิธีการโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการใช้ระบบติดต่อทาง
โทรศัพท์อตั โนมัติ และหรือที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์/ การส่งข้อความ และการส่งข้อความที่บนั ทึกไว้ลว่ งหน้า และ
เทคโนโลยีอื่นในการติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ และ
บริการต่าง ๆ ของบุคคลที่สาม
ทัง้ นี ้ ในการยกเลิกการรับอีเมลส่งเสริมการขาย ข่าวสาร และข้อมูลล่าสุดของบริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ หรือการทาการตลาดทางโทรศัพท์ ท่านสามารถแจ้งและติดต่อ บริษัทผ่านช่องทางที่
บริษัทกาหนดหรืออาจปฏิบตั ิตามคาแนะนาของบริษัท
8.4

การเสนอขายสินค้าโดยบุคคลที่สาม

หากข้อมูลติดต่อทางธุรกิจอยู่ในสารบบทางการตลาดของบุคคลที่สามแล้ว กรณีที่ท่านต้องการนา
ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจออกจากฐานข้อมูลติดต่อ ท่านกับบุคคลที่สาม ท่านอาจต้องส่งคาร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวไปยัง
บุคคลที่สามรายนัน้ โดยตรง
9. การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับคูค่ ้าหรือหน่วยงานอืน่
9.1
บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่คา้ หรือหน่วยงานอื่น โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน
ก่อน ที่จะทาการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย (1) คูค่ า้ หรือหน่วยงานที่จะทาการเชื่อมโยงข้อมูล
ส่วนบุคคล (2) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล (3) วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล (4) ข้อมูลส่วน
บุคคลที่จะทาการเชื่อมโยง (5) บุคคลผูม้ ีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
9.2
ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับ คู่คา้ หรือหน่วยงานอื่น บริษัทจะแสดงชื่อผูเ้ ก็บรวบรวม บุคคลผูม้ ี
สิทธิ ในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบ นอกจากนี ้ บริษัทจะจัดทาบันทึกการเชื่อมโยง
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ข้อมูลไว้เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดาเนินการ

10. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 บริษัท เคารพสิทธิสว่ นบุคคลของท่าน และเปิ ดโอกาสให้ทา่ นสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการที่
บริษัท ใช้ติดต่อท่าน โดยบริษัทจะปฏิบตั ิตามที่ทา่ นได้รอ้ งขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อคุณภาพของข้อมูล และ
ความถูกต้องของข้อมูล ท่านมี (1) สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
(2) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (3) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(4) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถกู ต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (5) สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (6) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถกู ต้อง และ (7) สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกากับดูแลในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่
หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
10.2 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิ ของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
หากท่านประสงค์ที่จะใช้สทิ ธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางที่ระบุในข้อ
13. โดยบริษัทจะตอบกลับมายังท่านภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทอาจคิดค่าธรรมเนียมสาหรับบริการนีข้ นึ ้ กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยบริษัทจะ
ใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนหรือปั ญหาต่าง ๆ โดยเร็วที่สดุ เท่าที่ทาได้ อย่างไรก็ตามอาจเกิดข้อจากัด
ในการขอใช้สทิ ธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทาการชีแ้ จงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาร้องขอใช้สิทธิ
ของท่านได้ โดยข้อจากัดดังกล่าวเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
10.3 บริษัทอาจปฏิเสธที่จะดาเนินการตามคาร้องขอของท่านได้ หากบริษัท หรือคูค่ า้ มีความจาเป็ นที่
จะต้องเก็บข้อมูลต่อไปเพื่อการกระทาดังต่อไปนี ้
10.3.1 เพื่อทารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ บริษัท เก็ บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อการ
จัด หาสิ น ค้า หรือ บริ ก ารตามที่ ท่ า นร้อ งขอ หรื อ ด าเนิ น การตามสมควรภายในขอบเขต
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัท กับท่าน หรือเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริษัท กับ
ท่าน
10.3.2 เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการกลั่นแกล้ง การ
ฉ้อ ฉล การฉ้อ โกง หรือ การกระท าผิ ด กฎหมาย หรือ ฟ้อ งร้อ งด าเนิ น คดี กับ บุค คลที่ ต ้อ ง
รับผิดชอบต่อการกระทาดังกล่าว
10.3.3 เพื่อตรวจสอบการทางานของผลิตภัณฑ์ เพื่อหาและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทาให้ไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
10.3.4 เพื่ อ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ เชิ ง ประวั ติ หรื อ เชิ ง สถิ ติ โ ดยทั่ว ไป หรื อ โดย
ผูช้ านาญการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยคานึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการ
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คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด เมื่ อการลบข้อมูลนัน้ จะทาให้ไม่สามารถบรรลุ
หรือ ขัดขวางการบรรลุผลสาเร็จในการศึกษาวิจัยอย่างมี นัย สาคัญ หากท่านได้ให้ค วาม
ยินยอมแล้วก่อนหน้านี ้
10.3.5 เพื่ อ ใช้ เ ป็ นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้อ งกั บ ความคาดหมายของ ท่ า นที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท และสอดคล้องกับบริบทที่ทา่ นได้ให้ขอ้ มูลดังกล่าวไว้แต่แรก
และ
10.3.6 เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
11.1 บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางธุรการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ
มาตรฐานที่รบั รองโดยทั่วไป บริษัทกาหนดให้ลกู จ้างของบริษัท เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
สถานะให้แน่ใจว่า คู่คา้ ของบริษัท มีการใช้มาตรการในการเก็บรวบรวม ประมวลผล โอนย้าย จัดการ และรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอในการให้บริการในนามของบริษัท ในการนี ้ บริษัท จะมีการสอบทานและปรับปรุ ง
มาตรการดังกล่าวตามความจาเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11.2 นโยบายและขัน้ ตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้
รับอนุญาตที่บริษัท ดาเนินการมีดงั นี ้
11.2.1 กาหนดนโยบายและขัน้ ตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และตามที่อาจ
กาหนดเพิ่มเติมในสัญญาระหว่างบริษัท กับท่านแต่ละราย
11.2.2 จากัดสิทธิลกู จ้างในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
11.2.3 ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รบั อนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบ
ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจาเป็ น
11.2.4 กาหนดให้คู่คา้ ที่ทาธุรกิ จกับ บริษัท ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบ
ต่า ง ๆ ว่า ด้วยการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ว นบุค คล\ติ ด ตามตรวจสอบเว็ บ ไซต์ของบริษั ท ผ่า น
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยแบบออนไลน์
11.2.5 ตรวจสอบประวัติลกู จ้าง และจัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่
คณะทางานของบริษัท และ
11.2.6 ประเมินผลแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท เป็ นประจา
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12.

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อดาเนินการตามคาขอของท่าน โดยบริษัท จะเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ภายใต้ระยะเวลา ดังนี ้
12.1

กรณีที่ทา่ นให้ขอ้ มูลแก่บริษัทในฐานะสมาชิก บริษัทจะเก็บข้อมูลท่านไว้ตราบเท่าที่ทา่ นเป็ นสมาชิกของ

บริษัท
12.2 กรณีที่ท่านให้ขอ้ มูลแก่บริษัทในฐานะที่ท่านเป็ นลูกค้า ผูใ้ ช้บริการ บริษัทจะเก็บข้อมูลท่านไว้ตราบ
เท่าที่จาเป็ นเพื่อให้บริการแก่ทา่ น และจะเก็บต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี นับแต่วนั ที่สนิ ้ สุดการให้บริการ
12.3 กรณีที่ทา่ นให้ขอ้ มูลแก่บริษัทในฐานะที่ทา่ นเป็ นคู่สญ
ั ญา บริษัทจะเก็บข้อมูลท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ น
เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา และจะเก็บต่อไปอีกตามอายุความ 10 (สิบ) ปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาสิน้ สุด
12.4

กรณีการเข้าชมเว็บไซต์ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ 10 (สิบ) ปี นับแต่ที่ท่านเข้าใช้บริการบน

เว็บไซต์
12.5 กรณีภาพข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ 10 (สิบ) ปี นับแต่ที่ลง
ข่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
12.6

กรณีขอ้ มูลบนแอปพลิเคชั่น บริษัทจะเก็บไว้จนกว่าท่านจะลบบัญชี

เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ 12.1 -12.5 บริษัทจะทาตามขัน้ ตอนการลบเพื่อดูแลให้มีการนาข้อมูลของท่าน
ทัง้ หมดออกจากเซิรฟ์ เวอร์ของบริษัทอย่างปลอดภัยหรือเก็บรักษาไว้ในรู ปแบบที่ทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้า ของข้อ มูลได้เ ท่า นั้น อย่างไรก็ ต ามบริษั ท จะเก็ บรัก ษาข้อ มูลบางอย่า งไว้น านกว่า ที่ร ะบุขา้ งต้น หากจ าเป็ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติ
มิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน
13. ช่องทางการติดต่อบริษัท
หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 ท่านมีสทิ ธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
[ที่อยู]่ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) เลขที่ 99/16-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
[อีเมล] dpooffice@arip.co.th
[หมายเลขโทรศัพท์] 02-642-3400 ต่อ 2105
14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
หากบริษัท มีการเปลีย่ นแปลงในสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะ
ปรับปรุ งและแก้ไขนโยบายฉบับนี ้ และแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้
จัดการ เปิ ดเผย และคุม้ ครองข้อมูล
วันที่มีผลใช้บงั คับของนโยบาย ฉบับนี ้ 19 สิงหาคม 2563
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