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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรับบุคคลบุคคลภายนอก/ ผู้รับเหมา/ คู่สัญญา
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เคำรพและให้ควำมสำคัญในสิ ทธิ ควำมเป็ นส่ วนตัวและกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอก ผูร้ ับเหมำ คู่สัญญำหรื อนำยหน้ำ โดยบริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะดำเนินกำรคุม้ ครองข้อมูลของท่ำน
รวมถึงชี้แจงรำยละเอียดในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ส่ง และ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลอื่น ปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนจำกกำรถูกนำไปใช้ในทำงที่ผิดและรักษำข้อมูลดังกล่ำวให้ปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล บริ ษทั จึงได้จดั ทำนโยบำย
ควำมเป็ นส่วนตัว (“นโยบำย”) ฉบับนี้ข้ นึ ดังมีขอ้ ควำมต่อไปนี้
1. คานิยาม
ในนโยบำยฉบับนี้ คำหรื อข้อควำมสำมำรถนิยำมได้ดงั นี้
กฎหมำยคุ้ ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่สัญญำ
เจ้ำ หน้ ำ ที่ คุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั
บุคคลภำยนอก

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล
ผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล
เว็บไซต์

พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และ
คำสัง่ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูล
ของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
คู่คำ้ ผูร้ ่ วมงำน ซัพพลำยเออร์ หรื อบุคคลอื่นใดที่ทำสัญญำกับ บริ ษทั ซึ่ งเป็ นพันธมิตรของบริ ษทั หรื อ
ทำงำนร่ วมกับบริ ษทั
เจ้ำหน้ำที่ซ่ ึ งได้รับกำรแต่งตั้งโดยผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อให้ทำหน้ำที่เป็ นเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัดและ บริ ษทั ได้เงิน
ดอทคอม จำกัด
บุคคลภำยนอกบริ ษทั ซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดำ และมีควำมสัมพันธ์โดยตรงหรื อโดยอ้อมกับ บริ ษทั รวมถึง
กำรใช้บริ กำรเว็บไซต์หรื อผลิตภัณฑ์ หรื อบริ กำรอื่น ๆ ของบริ ษทั โดยบุคคลภำยนอกสำหรับบริ ษทั ได้แก่
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรำชกำรหรื อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมของบริ ษทั ที่ปรึ กษำของบริ ษทั ผูเ้ ข้ำ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ผูต้ ิดต่อ หรื อบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
บริ ษทั ซึ่ งมีอำนำจตัดสิ นใจเกี่ยวกับ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ๆ ซึ่ งบริ ษทั ได้
ข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอก ผูร้ ับเหมำ หรื อคู่สัญญำ หรื อต้องทำหรื อปฏิบตั ิตำมสัญญำกับบุคคล
ดังกล่ำว
บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่ งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่ง
หรื อในนำมผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ ซึ่งบริ ษทั เป็ นเจ้ำของหรื อให้บริ กำรแล้วแต่กรณี
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2. บททั่วไป
นโยบำยฉบับนี้จดั ทำขึ้นเพื่อแจ้งรำยละเอียดและวิธีกำรคุม้ ครองและจัดกำรข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภำยนอก ผูร้ ับเหมำ หรื อ
คู่สัญญำของบริ ษทั โดยบริ ษทั อำจดำเนินกำรปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ไม่ว่ำบำงส่ วนหรื อทั้งหมดเป็ นครั้งครำว
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และหลักเกณฑ์ของกฎหมำยที่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ท่ำนจึงควร
ติดตำมรำยละเอียดนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว ที่กำหนดนี้ อยู่เสมอ อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั จะเผยแพร่ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัวในหน้ำเว็บไซต์ และในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเพื่อนำไปใช้สำหรับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่ำงจำกัดและเป็ นไปเพียงเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและตำม
บทบัญญัติของกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั มีกำรจัดเก็บ
3.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภำยใต้นโยบำยฉบับนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่ำนให้
ไว้กับ บริ ษทั โดยตรง หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ได้รับมำจำกบุคคลภำยนอกหรื อบริ ษทั ได้รับมำจำกแหล่งที่มำอื่น
สำมำรถแบ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดงั นี้
3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไปที่บริ ษทั จัดเก็บ เช่น
(1) ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่ อ นำมสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อำยุ เพศ รู ปถ่ำย ลำยมือชื่ อ สถำนที่ทำงำน ตำแหน่ งงำน
ประวัติกำรศึกษำ ข้อมูลกำรทำงำน ประวัติกำรฝึ กอบรม ข้อมูลผลงำนต่ำงๆ ข้อมูลตำมสำเนำเอกสำรที่ออก
โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น สำเนำบัตรประชำชน สำเนำหนังสื อเดินทำง สำเนำทะเบียนบ้ำน เป็ นต้น
(2) ข้อมูลกำรติ ดต่อ เช่ น ที่ อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อ มูลผูท้ ี่ สำมำรถติ ดต่อได้ และข้อมูลอื่นที่ บริ ษทั
สำมำรถติดต่อได้ เป็ นต้น
(3) ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลตำมสำเนำสมุดบัญชีธนำคำร เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี
(4) ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็ นหลักฐำน หรื อในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรำกฏในสำเนำบัตร
ประชำชน สำเนำหนังสื อเดินทำง สำเนำใบเปลี่ยนชื่อนำมสกุล สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำใบอนุญำตขับขี่
สำเนำใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เลขทะเบียนรถยนต์ สำเนำโฉนดที่ดิน สำเนำหนังสื อมอบอำนำจ สำเนำ
หนังสื อรับรองบริ ษทั ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็ จรับเงิน ใบสำคัญจ่ำย และสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพหรื อ
ธุรกิจ เป็ นต้น
(5) ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี เช่ น ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) หมำยเลขประจำเครื่ องคอมพิวเตอร์ (IP
Address) ข้อ มู ล ต ำแหน่ ง ที่ ต้ ัง ทำงภู มิ ศ ำสตร์ (Location) โดยใช้เ ทคโนโลยี ร ะบุ ต ำแหน่ ง ประเภทของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เปิ ดดู เว็บไซต์ (Browser) ข้อมูลบันทึ กกำรเข้ำออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่
ผูใ้ ช้งำนเข้ำถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติกำรใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกกำรเข้ำสู่
ระบบ (Login Log) ข้อมูลรำยกำรกำรทำธุ รกรรม (Transaction Log) สถิ ติกำรเข้ำเว็บไซต์ เวลำที่ เยี่ยมชม
เว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ถูกค้นหำหรื อเข้ำชม ข้อมูลกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กำรใช้
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ฟั ง ก์ชัน ต่ ำง ๆ ในเว็บ ไซต์ และข้อ มู ล ที่ บ ริ ษทั ได้เก็ บรวบรวมผ่ำ นคุ ก กี้ (Cookie) หรื อ เทคโนโลยีอื่นที่
คล้ำยกัน เป็ นต้น
(6) บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวผ่ำนกล้องวงจรปิ ด (CCTV) บันทึกเสี ยงกำรสนทนำ หรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่
สำมำรถระบุตวั ตนบุคคลได้
3.1.2

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่ งหมำยถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นเรื่ องส่ วนตัวโดยแท้
ของเจ้ำของข้อมูล ตำมมำตรำ 26 แห่ งพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น ข้อมูลชี วภำพ
ข้อมูลลำยพิมพ์นิ้วมือ ภำพสแกนใบหน้ำ (Face Scan / Face Recognition) ข้อมูลศำสนำหรื อหมู่เลือดตำมที่ปรำกฏ
รวมอยู่ในสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (หำกมี) ข้อมูลประวัติอำชญำกรรมรวมถึงควำมผิดที่ถูกกล่ำวหำหรื อ
ฟ้องร้องดำเนินคดี ข้อมูลสุ ขภำพ ข้อมูลเชื้อชำติ เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีนโยบำยจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ น
ข้อมูลอ่อนไหวของท่ำน เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน หรื อกรณี อื่นใดตำมที่
กฎหมำยกำหนด

3.2 ในกรณี กำรทำธุรกรรมหรื อกำรทำสัญญำ หำกท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล หรื อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ น
ปั จจุบนั แก่บริ ษทั อำจส่ งผลกระทบต่อ ท่ำนที่อำจไม่สำมำรถทำธุ รกรรมกับ บริ ษทั หรื ออำจไม่ได้รับควำมสะดวกหรื อไม่
ได้รับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำที่มีอยูก่ บั บริ ษทั และอำจทำให้ท่ำนได้รับควำมเสี ยหำยหรื อเสี ยโอกำส และอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยใดๆ ที่ท่ำนหรื อบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำม
3.3 แหล่งที่มำของข้อมูลส่วนบุคคล
แหล่งที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั มีกำรเก็บรวบรวมและได้รับข้อมูล มีดงั นี้
(1) บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น เมื่อท่ำนกรอกแบบฟอร์ มต่ำง ๆ โดยผ่ำนเว็บไซต์บริ ษทั หรื อ
ช่องทำงอื่นที่บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ เมื่อท่ำนเข้ำทำสัญญำกับบริ ษทั เมื่อท่ำนส่งมอบเอกสำรและสำเนำเอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งมี
ข้อมูลส่วนบุคคลปรำกฏอยูม่ ำให้กบั บริ ษทั หรื อเมื่อท่ำนสอบถำมข้อมูล ให้ควำมเห็น หรื อคำติชม หรื อส่งข้อร้องเรี ยน
ต่อบริ ษทั ทำงโทรศัพท์ อีเมล โทรสำร ทำงไปรษณี ย ์ ข้อมูลกำรใช้งำนเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั กำรใช้คกุ กี้
(Cookies) ที่อยูไ่ อพี เป็ นต้น
(2) บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอกหรื อจำกแหล่งที่มำอื่น เช่น หน่ วยงำนรำชกำร เว็บไซต์กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ เว็บไซต์กรมสรรพำกร เว็บไซต์อื่น ๆ เป็ นต้น
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เท่ำนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั อำจมีวตั ถุประสงค์ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่กรณี ดังนี้
4.1 บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำและกำรบริ หำรจัดกำรสัญญำระหว่ำงบริ ษทั กับคู่สัญญำใด ๆ รวมถึงกำรดำเนินกำร
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมสัญญำ
(2) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง หรื อกำรลงทะเบียนคู่สัญญำรำยใหม่ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึง
กัน ตลอดจนกำรดำเนินกำรตำมคำขอต่ำง ๆ ขอคู่สัญญำ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
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(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

เพื่อบันทึกกำรตั้งเจ้ำหนี้ของบริ ษทั กำรออกใบแจ้งหนี้ กำรออกใบกำกับภำษี กำรทำเครดิตบูโรของบริ ษทั กำรทำ
กำรเบิกจ่ำยเงิน รวมถึงกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ และกำรดำเนินกำรทำงบัญชีของบริ ษทั
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรยืนยันหรื อระบุตวั ตนของท่ำน กรณี เข้ำใช้งำนบริ กำรต่ำง ๆ กำรทำสัญญำ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ตำมสัญญำ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรให้บริ กำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว รวมถึงกำรสื่ อสำรทั้งหมดของบริ ษทั มีควำมปลอดภัยและ
เป็ นควำมลับ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อสื่ อสำรหรื อประสำนงำนในกำรดำเนินงำนหรื อภำรกิจของบริ ษทั กับบุคคลภำยนอก
ผูร้ ับเหมำ หรื อคู่สัญญำ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และคำสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรจดทะเบียนทำงธุรกิจต่ำง ๆ ต่อ กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กำรแจ้งขึ้นทะเบียนบุคลำกรหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำย กำรจัดทำรำยงำนภำษียื่นต่อกรมสรรพำกร
กำรตรวจสอบทำงบัญชี โดยผูส้ อบบัญชี กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ ม กำรประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย เป็ นต้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่ำวสำร กิจกรรมของบริ ษทั เช่น กำรอบรม กำรจัดประชุม กำร
สัมมนำ โครงกำรของบริ ษทั กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็ นต้น
เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม ผูเ้ ข้ำร่ วมอบรม หรื อผูเ้ ข้ำร่ วมสัมมำของ
บริ ษทั รวมถึงกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและสำรวจพฤติกรรมของบุคคลดังกล่ำว
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสุ ขภำพ อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยของผูร้ ับเหมำ กำรจัดให้มีกำร
ตรวจสุ ขภำพประจำปี ทั้งกำรตรวจสุ ขภำพทัว่ ไปและกำรตรวจสุ ขภำพอำชีวอนำมัย (กำรตรวจสุ ขภำพตำมปั จจัย
เสี่ ยง) กำรทำประกันสุ ขภำพ และกำรประเมินควำมพร้อมด้ำนสุ ขภำพ รวมถึงใช้เป็ นข้อมูลสำหรับกำรรำยงำน กำร
สอบสวน กำรวิเครำะห์หำสำเหตุหรื อพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสุ ขภำพเชิ งป้องกัน (Preventive Health) และ
กำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขป้องกันอุบตั ิกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อป้องกันด้ำนสุ ขภำพจำกโรคติดต่ออันตรำยที่อำจแพร่ เข้ำมำภำยในบริ ษทั โดยกำรคัดกรองบุคคลที่เข้ำและออก
ในสถำนที่ รวมถึงกำรติดตำมและจัดให้มีกำรรำยงำนกำรเดินทำงที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงในกำรแพร่ กระจำย
ของโรคได้
เพื่อกำรตรวจสอบและกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริ เวณอำคำรหรื อสถำนที่ของบริ ษทั และกำรประเมินควำม
เสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงกำรเข้ำและออกเพื่อปฏิบตั ิงำนในสถำนที่ของบริ ษทั กำรแลกบัตรเข้ำออกอำคำร
หรื อสถำนที่ของบริ ษทั และกำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำออกสถำนที่ของบริ ษทั และกำรบันทึกภำพภำยในอำคำรหรื อ
บริ ษทั หรื อบริ เวณพื้นที่โดยรอบด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
เพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสู ้
สิ ทธิ เรี ยกร้ องตำมกฎหมำย กำรดำเนิ นคดีต่ำง ๆ ตลอดจนกำรดำเนิ นกำรเพื่อบังคับคดี ตำมกฎหมำย เช่ น กำร
สอบสวนและ/หรื อกำรไต่สวนโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐ กำรเตรี ยมคดี กำรดำเนินคดี และ/หรื อกำรต่อสู ้คดีในชั้นศำล เป็ น
ต้น
เพื่อกำรตรวจสอบหรื อตรวจประเมินภำยในของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนในกำรดำเนิน งำนและให้เป็ นไป
ตำมข้อกำหนดหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรข้อมูลภำยในบริ ษทั และกำรเฝ้ำระวังด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยในระบบของบริ ษทั
เพื่อดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน และตรวจสอบใบอนุญำตดังกล่ำว

POL-LEG-02.3
4.2 บริ ษทั จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ บริ ษทั ได้แจ้งไว้
เว้นแต่
(1)

เป็ นกรณี เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ โดยบริ ษทั ได้แจ้งวัตถุประสงค์
ใหม่ดงั กล่ำวให้ท่ำนทรำบ และบริ ษทั ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนแล้ว

(2)

เป็ นกรณี ที่กฎหมำยกำหนดและบริ ษทั สำมำรถดำเนินกำรได้

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนภำยใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนดและตำมวัตถุประสงค์ที่ได้มีกำรแจ้งไว้แก่
บุคคลหรื อหน่วยงำน ดังนี้
(1) ผูใ้ ห้บริ กำร และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั มอบหมำยหรื อว่ำจ้ำงให้ทำหน้ำที่บริ หำรจัดกำร/ประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บริ ษทั ในกำรให้บริ กำรต่ำง ๆ เช่น กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล กำรให้บริ กำรด้ำนควำม
ปลอดภัย กำรให้บริ กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรตรวจสอบทำงบัญชี หรื อบริ กำรอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั หรื อบริ กำรที่อำจเป็ นประโยชน์ต่อท่ำน
(2) ที่ปรึ กษำของบริ ษทั ที่ปรึ กษำกฎหมำย ทนำยควำม ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจประเมินภำยนอก วิทยำกร หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญ
อื่นใดทั้งภำยในและภำยนอกของบริ ษทั เป็ นต้น
(3) หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรื อหน่วยงำนอื่นตำมที่มีอำนำจตำมกฎหมำย รวมถึงเจ้ำพนักงำน
หรื อหน่วยงำนที่มีหน้ำที่หรื อใช้อำนำจตำมกฎหมำย เช่น บริ ษทั คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงบประมำณ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ศำล ตำรวจ กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กรมพัฒนำ
ฝี มือแรงงำน สำนักพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ กรมส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กรมสรรพำกร
บริ ษทั ประกันสังคม กรมกำรขนส่ ง กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย บริ ษทั ตรวจคนเข้ำเมือง บริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ตำรวจแห่ งชำติ บริ ษทั
อัยกำรสู งสุ ด ศำล และกรมบังคับคดี เป็ นต้น
(4) คู่คำ้ ผูร้ ับเหมำ คู่สัญญำของบริ ษทั ที่ท่ำนเป็ นผูต้ ิดต่อสื่ อสำรหรื อเกี่ยวข้องกับหน้ำที่หรื อตำแหน่งของท่ำน หรื อบุคคล
อื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
(5) ธนำคำร สถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(6) บริ ษทั ประกัน หรื อโรงพยำบำลสำหรับกำรดำเนินงำนใด ๆ ของบริ ษทั
(7) บุคคลหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ท่ำนให้ควำมยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรื อหน่วยงำนนั้น ๆ
(8) คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
5.2 บริ ษทั อำจมีกำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศ โดยหำกเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ต้องขอควำมยินยอมจำก
ท่ำนสำหรับกำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ บริ ษทั จะดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน
และบริ ษทั จะดำเนินกำรตรวจสอบว่ำประเทศปลำยทำง องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรื อผูร้ ับข้อมูลในต่ำงประเทศมีมำตรฐำน
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

POL-LEG-02.3
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อท่ำนหรื อตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ โดยในกรณี ที่ท่ำนยุติควำมสัมพันธ์หรื อสิ้ นสุ ดสัญญำกับบริ ษทั หรื อไม่มีกำรใช้บริ กำร
หรื อกำรทำธุ รกรรมบริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไว้ตำมระยะเวลำที่กำหนดหลังจำกนั้น หรื อจัดเก็บตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด หรื อตำมอำยุควำม หรื อเพื่อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุ ดระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูล
ส่ วนบุคคลดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนินกำรลบ หรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั
บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลได้ ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลจะเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
(Data Retention Policy) ของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั อำจเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนนำนกว่ำที่กำหนดได้ในกรณี ที่เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด
7. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1

ในกรณี ที่ท่ำนประสงค์จะทรำบหรื อขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่ งอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริ ษทั หรื อ

ขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยกำรได้มำซึ่ งข้อมูลที่ ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม ท่ำนสำมำรถมีคำร้องขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ บริ ษทั
กำหนด
7.2

ในกรณี ที่ท่ำนเห็นว่ำข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปัจจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรื ออำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

ผิด ท่ำนสำมำรถขอให้บริ ษทั ดำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ โดยทำ
คำร้องขอต่อบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนด ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ดำเนินกำรตำมคำร้องขอของท่ำน บริ ษทั จะจัดทำ
บันทึกคำร้องขอของท่ำน พร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็ นหลักฐำนเพื่อให้ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้
7.3

ท่ำนมีสิทธิ ขอเพิกถอนควำมยินยอมที่ให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ เว้น

แต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้ จำกัดโดยกฎหมำยหรื อสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน เช่น ท่ำนยังมีสัญญำกับบริ ษทั หรื อท่ำน
ยังมีภำระหนี้หรื อภำระผูกพันตำมกฎหมำยอยู่กบั บริ ษทั เป็ นต้น ทั้งนี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมดังกล่ำวอำจทำให้ท่ำนไม่สำมำรถ
รับบริ กำรหรื อทำธุรกรรมกับบริ ษทั ได้ หรื ออำจทำให้บริ กำรที่จะได้รับจำกบริ ษทั ไม่มีประสิ ทธิภำพเท่ำที่ควร
7.4

ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจำกบริ ษทั ได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่ นรู ปแบบที่

สำมำรถอ่ำน หรื อ ใช้งำนโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรื อเปิ ดเผยได้ดว้ ย
วิธีกำรอัตโนมัติ รวมทั้งท่ำนมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น เมื่อ
สำมำรถทำได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ หรื อขอรับข้อมูลที่บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
อื่นโดยตรง เว้นแต่สภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้
7.5

ท่ำนมีสิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

(2)

กรณี ที่เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ดว้ ยเหตุจำเป็ นเพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริ ษทั หรื อ
เหตุจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั เว้นแต่ บริ ษทั แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมำย
ที่สำคัญยิ่งกว่ำ หรื อ เป็ นไปเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำม หรื อกำรใช้สิทธิ เรี ยกร้องตำม
กฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
กรณี ที่เป็ นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง
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(3)

กรณี ที่ เ ป็ นกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เ กี่ ย วกับ กำรศึ กษำวิ จัย ทำง
วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรื อสถิติ เว้นแต่กำรจำเป็ นเพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริ ษทั

7.6

ท่ำนมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ลบ หรื อ ทำลำย หรื อ ทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของ

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
7.7

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
เมื่ อ ท่ ำนถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุคคล และบริ ษทั ไม่ มีอ ำนำจตำม
กฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
เมื่อท่ำนคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมข้อ 7.5 (1) และบริ ษทั ไม่อำจปฏิเสธคำขอ
คัดค้ำน หรื อเป็ นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ท่ำนมีสิทธิขอให้บริ ษทั ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

(4)

เมื่อบริ ษทั อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมที่ ท่ำนร้องขอให้ดำเนิ นกำรให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนถูกต้อง เป็ น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ หรื อไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
เมื่อเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตอ้ งลบหรื อทำลำย เพรำะเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย แต่ท่ำนขอให้ระงับกำรใช้แทน
เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล แต่
ท่ำนมีควำมจำเป็ นต้องขอให้เก็บรักษำไว้เพื่อใช้ในกำรก่อตั้งสิ ทธิ ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำม หรื อกำรใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อ กำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
เมื่อบริ ษทั อยู่ในระหว่ำงกำรพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมำยที่สำคัญยิ่งกว่ำ หรื อกำรก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำม หรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
ในกรณี ที่ท่ำนใช้สิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูล

7.8 ท่ำนมีสิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรผูเ้ ชี่ยวชำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่ บริ ษทั หรื อผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้ำงหรื อผูร้ ับจ้ำงของบริ ษทั หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ฝ่ ำฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว ได้ที่
บริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชั้ น 7 อ ำ ค ำ ร รั ฐ ป ร ะ ศ ำ ส น ภั ก ดี ศู น ย์ ร ำ ช ก ำ ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 8 0 พ ร ร ษ ำ ถ น น แ จ้ ง วั ฒ น ะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหำนคร 10210
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรพิจำรณำคำร้องขอใช้สิทธิ ดงั กล่ำวและดำเนิ นกำรตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลกำหนด
8. มาตรการความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเคร่ งครัด ดังนั้นบริ ษทั จึงมีมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัย รวมถึงมีระบบเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมำะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล

POL-LEG-02.3
ของท่ำนสู ญหำย ถูกใช้ในทำงที่ไม่ชอบ เข้ำถึง เปลี่ยนแปลง หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต ทั้งนี้ บริ ษทั จะจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่ำนเฉพำะบุคคลที่ได้รับอนุ ญำตให้เข้ำถึงข้อมูล เท่ำนั้น โดยบุคคลเหล่ำนี้จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
ภำยใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนดเท่ำนั้น
บริ ษทั จะจัดให้มีมำตรกำรรั กษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งครอบคลุมถึ งมำตรกำรป้ องกันด้ำนกำรบริ ห ำร
จัดกำร มำตรกำรป้องกันด้ำนเทคนิค และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพในเรื่ องกำรเข้ำถึงหรื อควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลส่ วนบุคคล อัน
ประกอบไปด้วยกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ เป็ นอย่ำงน้อย
(1) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึ งถึงกำรใช้งำนและ
ควำมมัน่ คงปลอดภัย
(2) กำรกำหนดเกี่ยวกับกำรอนุญำตหรื อกำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(3) กำรบริ หำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้งำนเพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะผูท้ ี่ได้รับอนุญำตแล้ว
(4) กำรกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูใ้ ช้งำนเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิ ดเผย
หรื อกำรลักลอบทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล หรื อกำรลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อข้อมูลส่วนบุคคล และ
(5) กำรจัดให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่ วนบุคคล ให้
สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่ อที่ใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
อนึ่ง บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่ำนผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล และให้เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด และในกรณี ที่บริ ษทั จะว่ำจ้ำงบริ ษทั บุคคลภำยนอกให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริ ษทั จะคัดเลือก
บริ ษทั ที่มีระบบกำรคุม้ ครองข้อมูลที่ได้มำตรฐำนและจัดทำข้อตกลงที่เกี่ยวกับกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นไปตำมนโยบำย
เช่นเดียวกัน
ในกรณี ที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเกิดขึ้น บริ ษทั จะแจ้งให้บริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่
ชักช้ำภำยใน 72 ชัว่ โมง นับแต่ทรำบเหตุเท่ำที่สำมำรถกระทำได้ เว้นแต่กำรละเมิดดังกล่ำวไม่มีควำมเสี่ ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิและ
เสรี ภำพของท่ำน ในกรณี ที่กำรละเมิดมีควำมเสี่ ยงสู งที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพของท่ำน บริ ษทั จะแจ้งเหตุกำรณ์ละเมิดให้
ท่ำนทรำบพร้อมกับแนวทำงกำรเยียวยำโดยไม่ชกั ช้ำ
9. การเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของบริ ษทั อำจมีลิงก์เชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอก ซึ่ งบุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคลบำงอย่ำงเกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรของท่ำน โดยบริ ษทั ไม่สำมำรถรับผิดชอบในควำมปลอดภัยหรื อควำมเป็ นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ
ของท่ำนที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกดังกล่ำว ท่ำนควรใช้ควำมระมัดระวังและตรวจสอบนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว
ของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรของบุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นด้วย
10. การทบทวนนโยบาย
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้มีผลใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย และท่ำนตกลงให้
บริ ษทั มีสิทธิในกำรเก็บรวบรวม และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หำกมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนที่บริ ษทั เก็บรวบรวมในปัจจุบนั และที่จะได้เก็บรวมรวมในอนำคต ไปใช้ หรื อเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่นภำยในขอบเขตตำมที่ระบุ
ไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้

POL-LEG-02.3
บริ ษทั และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะทบทวนนโยบำยฉบับนี้ อย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครั้ง คณะกรรมกำรของบริ ษทั จะนำนโยบำยฉบับ
ปรับปรุ งมำใช้ตำมควำมจำเป็ นหรื อตำมควำมเหมำะสม
11. กฎหมายที่ใช้ บังคับและเขตอานาจศาล
นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว นี้อยู่ภำยใต้กำรบังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรพิจำรณำข้อ
พิพำทใดที่อำจเกิดขึ้น
12. ช่ องทางการติดต่ อ
หำกท่ำนประสงค์จะติดต่อ หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อต้องกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิ ของท่ำนนโยบำยฉบับนี้ หรื อต้องกำรยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อกรณี ที่พบว่ำมี กำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปในทำงที่ไม่ชอบ ท่ำนสำมำรถติ ดต่อ บริ ษทั ทำง
ช่องทำงดังต่อไปนี้
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล :
(Data Protection Officer)
สถำนที่ติดต่อ :

นำยรุ่ งเรื อง สัมฤทธิ์ทรัพย์
E-mail address : dpooffice@asnbroker.co.th
โทร. 02-494-8388
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 388 ชั้น 16 บี อำคำรไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิ น แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุ งเทพมหำนคร 10400

