นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
่ จำากััด มหาชน (บริษัท) และนิติบุคคลใดๆที่บริษัทเป็นผู้ถอ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน
ื หุ้นข้างมากัไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือบริษัทมีอำานาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยกัารเป็นกัรรมกัารเสียงข้างมากัในนิติบุคคลนั้น หรือ
โดยสัญญา หรือโดยประกัารอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกัว่า “กัลุม
่ บริษัท”) ตระหนักัถึงความสำาคัญของประเด็นกัารคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีกัารที่บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ปฏิิบัตต
ิ อ
่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น กัาร
เกั็บรวบรวม กัารจัดเกั็บรักัษา กัารใช ้ กัารเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เราจึงได้จด
ั ทำานโยบายความเป็น
ส่วนตัว ซึง่ ครอบคลุมถึงวิธีที่เราเกั็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเกั็บข้อมูลของคุณ โปรดสละเวลาสักัครู่เพือ
่
ทำาความเข้าใจแนวทางปฏิิบต
ั ิด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถาม หากัคุณมีข้อสงสัยใดๆ
กัารเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช ้บริกัาร
1. บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท เคารพและให้ความสำาคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและกัารคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน และตระหนักัดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช ้บริกัารของบริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท ย่อมมีความประสงค์ทจ
ี่ ะได้รับความ
มั่นคงปลอดภััยในกัารใช ้บริกัาร
่ อายุ ทีอ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ได้รับมา เช่น ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
บัตรประชาชน ข้อมูลทางกัารเงิน เป็นต้น ซึง่ สามารถบ่งบอกัตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ ถูกัต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภัาพ จะถูกันำาไปใช ้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กัารดำาเนินงานของบริษัทและ/
หรือกัลุ่มบริษัท เท่านั้น โดยจะดำาเนินมาตรกัารที่เข้มงวดในกัารรักัษาความมั่นคงปลอดภััย ตลอดจนกัารป้องกัันมิให้มี
กัารนำาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช ้โดยมิได้รับอนุญาตจากัท่านกั่อน
วัตถุประสงค์ในกัารเกั็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท เกั็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อกัารดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์กัารดำาเนิน
ิ ธิภัาพมากัยิ่งขึ้นด้วยวิธีกัาร
งานของบริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท และเพือ
่ ปรับปรุงคุณภัาพของกัารให้บริกัารให้มีประสท
ทางอิเล็กัทรอนิกัส์ โดยปกัติแล้วข้อมูลที่บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท จัดเกั็บจะถูกัใช ้โดยบริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท
เท่านั้น เพื่อใช ้ในกัารตอบคำาถามของท่าน ดำาเนินกัารเกัี่ยวกัับคำาขอของท่าน หรืออนุญาตให้ทา่ นเข้าถึงข้อมูลทีม
่ ี
ลักัษณะพิเศษได้
ื่ เสียง ซึง่ มีผลิตภััณฑ์์ หรือกัาร
ในบางโอกัาส บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจให้ที่อยูอ
่ ีเมลของท่านแกั่องค์กัรที่มีชอ
ิ ธิทจ
บริกัารที่บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท พิจารณาว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจต่อท่าน ในกัรณีเหล่านี้ ท่านมีสท
ี่ ะสร้างข้อ
จำากััดในกัารเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากัท่านได้ลงทะเบียนไว้กัับธุรกัิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใด
แห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกันำาไปใช ้โดยบริษัทเหล่านั้นเพือ
่ เสนอสิง่ ที่อยู่ในความต้องกัารทางธุรกัิจของท่าน
เทคโนโลยีทเี่ รียกัว่า คุกักัี้ (Cookie) อาจมีกัารนำามาใช ้เพื่อนำาเสนอข้อมูลที่ได้รับกัารออกัแบบให้ตรงกัับความต้องกัาร
ของท่าน คุกักัีเ้ ป็นองค์ประกัอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน หลังจากันั้น คุกักัี้จะถูกันำาไป
เกั็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึง่ จะทำาให้บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ทราบได้เมื่อท่านกัลับมาเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ในครั้งต่อไป โดยคุกักัีจ
้ ะทำาให้บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท สามารถจัดกัารเกัี่ยว
กัับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม อย่างไรกั็ตาม ท่านสามารถที่จะกัำาหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อ
ท่านได้รับคุกักัี้ได้ กัารใช ้งานคุกักัีจ
้ ะไม่เกัี่ยวโยงกัับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะทีท
่ ่านกัำาลังใช ้งานในเว็บไซต์ของ
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท
ในบางโอกัาส บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจทำากัารสำารวจทางออนไลน์ เพือ
่ ความเข้าใจทีด
่ ีขึ้นต่อความต้องกัารและ
ข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ในกัารดำาเนินกัารสำารวจดังกัล่าว บริษัทและ/หรือกัลุม
่
บริษัท จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าจะนำาข้อมูลของท่านที่ได้กัารจัดเกั็บทางอินเทอร์เน็ต ไปใช ้ดำาเนินกัารอย่างไร

กัารเข้าร่วมกัารสำารวจเหล่านั้นจะเกัิดจากัความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกัทีจ
่ ะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านกั็ได้
2. ในกัรณีที่บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท มีกัารเกั็บรวบรวม จัดเกั็บ ใช ้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพือ
่ ดำาเนินกัารอื่น
ิ ธิในกัารเลือกัว่า จะให้บริษัทและ/หรือกัลุม
นอกัเหนือจากัวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสท
่ บริษัท เกั็บรวบรวม จัด
เกั็บ ใช ้ เปิดเผย หรือไม่ให้เกั็บรวบรวม จัดเกั็บ ใช ้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกัล่าว
3. เพือ
่ วัตถุประสงค์ในกัารวิเคราะห์และติดตามกัารใช ้บริกัาร และวัตถุประสงค์ในกัารตรวจสอบย้อนหลังในกัรณีที่เกัิด
ปัญหากัารใช ้งาน บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท จึงจัดเกั็บบันทึกัข้อมูลกัารเข้าออกัเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดย
ระบบอัตโนมัติ โดยจัดเกั็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
3.1 หมายเลขไอพี (IP Address)
3.2 ประเภัทของโปรแกัรมบราวเซอร์ (Browser)
นอกัจากันี้ บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ยังได้ใช ้บริกัารของหน่วยงานภัายนอกัที่มกั
ี ารจัดเกั็บบันทึกักัารเข้าออกัระบบให้
บริกัารทางเว็บไซต์ตามที่กัฎหมายกัำาหนดด้วย สำาหรับกัรณีทบ
ี่ ริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ใช ้บริกัารหน่วยงานภัายนอกั
ในกัารให้บริกัารเว็บไซต์
4. บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะไม่กัระทำากัารใดๆ แตกัต่างจากัที่ระบุในวัตถุประสงค์ของกัารเกั็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
4.1 ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช ้บริกัารทราบ และได้รับความยินยอมจากัผู้ใช ้บริกัาร
4.2 เป็นกัรณีทกั
ี่ ฎหมายกัำาหนด
กัารเกั็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลทีส
่ ามารถใช ้เพือ
่ ระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท อาจ
ขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดกั็ตามทีค
่ ุณติดต่อบริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจใช ้
ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกััน และใช ้ข้อมูลดังกัล่าวโดยสอดคล้องกัับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกัจากันี้ ยังอาจรวม
ข้อมูลส่วนตัวดังกัล่าวกัับข้อมูลอื่นเพื่อใช ้ในกัารจัดหา และปรับปรุงผลิตภััณฑ์์ บริกัาร เนื้อหา และโฆษณาของ บริษัท
และ/หรือกัลุ่มบริษัท ท่านไม่จำาเป็นต้องระบุขอ
้ มูลส่วนตัวที่ บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ได้ร้องขอ แต่หากัท่านเลือกัไม่
ระบุข้อมูล ในหลายๆกัรณี บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท จะไม่สามารถจัดหาผลิตภััณฑ์์ หรือบริกัารให้กัับท่าน หรือตอบคำา
ถามใดๆแกั่ท่านได้
ต่อไปนี้ คือตัวอย่างของประเภัทข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท เกั็บรวบรวม และวิธีนำาข้อมูลดังกัล่าวไป
ใช ้
1. ในกัารเกั็บรวบรวมข้อมูล และเกั็บรักัษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคณ
ุ ภัาพของท่าน บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท จะใช ้วิธี
กัารทีช
่ อบด้วยกัฎหมายและเป็นธรรมในกัารเกั็บรวบรวมและจัดเกั็บข้อมูล ตลอดจนเกั็บรวบรวม และจัดเกั็บข้อมูลส่วน
บุคคลอย่างจำากััดเพียงเท่าที่จำาเป็นแกั่กัารให้บริกัารธุรกัรรมทางอิเล็กัทรอนิกัส์ หรือบริกัารด้วยวิธีกัารทาง
อิเล็กัทรอนิกัส์อื่นใดภัายใต้วัตถุประสงค์ของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท เท่านั้น
2. บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะขอความยินยอมจากัท่านกั่อนทำากัารเกั็บรวบรวม เว้นแต่
2.1 เป็นกัรณีทกั
ี่ ฎหมายกัำาหนด
2.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และกัารขอความยินยอมไม่อาจกัระทำาได้ในเวลานั้น
2.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกัี่ยวกัับชีวิต สุขภัาพ หรือความปลอดภััยของท่านและผู้ใช ้บริกัารท่านอื่น
2.4 เพือ
่ ประโยชน์แกั่กัารสอบสวนของพนักังานสอบสวน หรือกัารพิจารณาพิพากัษาคดีของศาล
2.5 เพือ
่ ประโยชน์ในกัารศึกัษา วิจัย หรือกัารจัดทำาสถิติ

3. บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะไม่จด
ั เกั็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ เกัี่ยวกัับลักัษณะทางพันธุกัรรม พฤติกัรรมทาง
่ เสียง หรืออาจกั่อให้เกัิดความรู้สกั
ึ เกัี่ยวกัับกัารเลือกัปฏิิบัติโดยไม่เป็น
เพศ หรือข้อมูลทีอ
่ าจเป็นผลร้าย ทำาให้เสียชือ
ธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกัันแกั่บุคคลใด เว้นแต่
3.1 ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากัท่าน
3.2 เป็นกัรณีทกั
ี่ ฎหมายกัำาหนด
3.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และกัารขอความยินยอมไม่อาจกัระทำาได้ในเวลานั้น
3.4 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกัี่ยวกัับชีวิต สุขภัาพ หรือความปลอดภััยของท่าน
3.5 เพือ
่ ประโยชน์แกั่กัารสอบสวนของพนักังานสอบสวนตามประมวลกัฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกัารพิจารณา
พิพากัษาคดีของศาล
3.6 เพือ
่ ประโยชน์ในกัารศึกัษา วิจัย หรือกัารจัดทำาสถิติและได้เกั็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกัารนั้นไว้เป็นความลับ
4. บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากัับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากั
แหล่งอื่นเฉพาะในกัรณีที่มค
ี วามจำาเป็นและได้รับความยินยอมจากัท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพือ
่ ประโยชน์ในกัารปรับปรุงข้อมูล
ิ ธิภัาพของกัารให้บริกัารของ บริษัทและ/หรือ
ส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภัาพและประส ท
กัลุม
่ บริษัท ดียิ่งขึ้น
กัารนำาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช ้
1. บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมือ
่ ได้รับความยินยอมจากัท่านและจะ
ต้องเป็นกัารใช ้ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท เท่านั้น
2. บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะดูแลให้ผู้ปฏิิบัตงิ านของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท มิให้นำาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปเปิดเผย แสดง หรือทำาให้ปรากัฏิในลักัษณะอื่นใด นอกัเหนือไปจากัวัตถุประสงค์ของ บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท
เว้นแต่
2.1 เป็นกัรณีทกั
ี่ ฎหมายกัำาหนด
2.2 ได้รับความยินยอมจากัท่าน
2.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกัี่ยวกัับชีวิต สุขภัาพ หรือความปลอดภััยของท่าน
2.4 เพือ
่ ประโยชน์แกั่กัารสอบสวนของพนักังานสอบสวนตามประมวลกัฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกัารพิจารณา
พิพากัษาคดีของศาล
2.5 เพือ
่ ประโยชน์ในกัารศึกัษา วิจัย หรือกัารจัดทำาสถิติ
3. ในบางกัรณี บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจให้บค
ุ คลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช ้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่
จำาเป็น และเพือ
่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำานาจหน้าที่ของบริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทและ/หรือกัลุ่ม
บริษัท จะต้องได้รับความยินยอมจากัท่านกั่อน
กัารรักัษาความมั่นคงปลอดภััย
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ตระหนักัถึงความสำาคัญของกัารรักัษาความมั่นคงปลอดภััยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จึงกัำาหนดให้มีมาตรกัารในกัารรักัษาความมั่นคงปลอดภััยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะ
สมและสอดคล้องกัับกัารรักัษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัันกัารสูญหาย กัารเข้าถึง ทำาลาย ใช ้ แปลง
ิ ธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกัฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กัำาหนดในนโยบาย
แกั้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสท
และแนวปฏิิบัตใิ นกัารรักัษาความมั่นคงปลอดภััยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท

ความถูกัต้องและกัารเกั็บรักัษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะเกั็บรักัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำาเป็นต่อกัารบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ตามทีไ
่ ด้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกัรณีที่ตอ
้ งเกั็บรักัษาข้อมูลไว้
นานกัว่านี้ตามที่กัฎหมายกัำาหนดหรืออนุญาต
เด็กัและเยาวชน
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท เข้าใจถึงความสำาคัญของกัารใช ้มาตรกัารป้องกัันล่วงหน้าเพือ
่ คุม
้ ครองความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภััยของเด็กัและเยาวชนที่ใช ้ผลิตภััณฑ์์และบริกัารของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท ดังนั้น บริษัทและ/หรือ
กัลุม
่ บริษัท จะไม่เกั็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากัผู้ทอ
ี่ ายุตำ่ากัว่า 13 ปี หรือมีอายุอย่างตำ่าเทียบเท่ากััน
ในเขตอำานาจศาลที่เกัี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากัผู้ปกัครอง หากั บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท พบว่ามีกัารเกั็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อายุตำ่ากัว่า 13 ปีหรือผู้ทม
ี่ ีอายุอย่างตำ่าเทียบเท่ากัันโดยขึ้นอยูกั
่ ับเขตอำานาจศาล โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากัผู้ปกัครองทีส
่ ามารถตรวจสอบยืนยันได้เสียกั่อน บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะดำาเนินกัารเพือ
่
ลบข้อมูลดังกัล่าวโดยเร็วที่สด
ุ เท่าทีจ
่ ะทำาได้
กัารเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและกัารมีสว่ นร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกัต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ โดยล็อกัอินเข้าสู ่
บัญชีของท่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท สำาหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ บริษัทและ/
หรือกัลุ่มบริษัท เกั็บรักัษาไว้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลดังกัล่าวได้จากั Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1331 ไม่ว่าเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดๆกั็ตาม รวมถึงเพือ
่ ร้องขอให้ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท แกั้ไขข้อมูลดังกัล่าวได้ในกัรณีที่ไม่ถกั
ู ต้อง
หรือลบข้อมูลดังกัล่าวในกัรณีที่ไม่จำาเป็นต้องเกั็บรักัษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกัฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกัิจที่
่ งต่อ
ชอบด้วยกัฎหมาย บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท อาจปฏิิเสธทีจ
่ ะปฏิิบัตต
ิ ามคำาร้องขอทีไ
่ ม่ส ำาคัญ/เป็นกัารกั่อกัวน เสีย
ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิิบต
ั ิได้จริงไม่ว่ากัรณีใดๆ
1. ในกัรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกัี่ยวกัับตนเอง ท่านสามารถมีคำาร้องขอตามหลักัเกัณฑ์์และวิธีกัารที่
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท กัำาหนด เมือ
่ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท ได้รับคำาร้องขอดังกัล่าวแล้ว บริษัทและ/หรือกัลุม
่
บริษัท จะรีบดำาเนินกัารแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกัล่าวให้ท่านภัายในระยะเวลาอัน
สมควร
2. หากัท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกัีย
่ วกัับตนไม่ถกั
ู ต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้ง บริษัทและ/หรือกัลุม
่
บริษัท เพือ
่ ให้แกั้ไข เปลีย
่ นแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในกัารนี้ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท จะจัดทำาบันทึกั
คำาคัดค้านกัารจัดเกั็บ ความถูกัต้อง หรือกัารกัระทำาใด ๆ เกัี่ยวกัับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักัฐานด้วย
ิ ธิตรวจดูความมีอยู่ ลักัษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของกัารนำาข้อมูลไปใช ้ และสถานที่ทำากัาร
3. ท่านมีสท
ิ ธิดงั ต่อไปนี้
ของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท นอกัจากันี้ ยังมีสท
3.1 ขอสำาเนา หรือขอสำาเนารับรองถูกัต้องเกัี่ยวกัับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
3.2 ขอแกั้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถกั
ู ต้องสมบูรณ์
้
3.3 ขอระงับกัารใช หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกัีย
่ วกัับตน
3.4 ขอให้ดำาเนินกัารลบ หรือทำาลายข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กัี่ยวกัับตน
3.5 ขอให้เปิดเผยถึงกัารได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกัี่ยวกัับตนในกัรณีที่เป็นข้อมูลซึง่ ผู้ใช ้บริกัารไม่ได้ให้ความยินยอม
ในกัารรวบรวมหรือจัดเกั็บ อย่างไรกั็ตาม บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท อาจปฏิิเสธสิทธิของท่านได้ในกัรณีทกั
ี่ ฎหมาย
่ หรือสิง่ บอกัลักัษณะอันสามารถระบุตวั ท่านได้อีกั
กัำาหนด หรือในกัรณีทข
ี่ ้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกัทำาให้ไม่ปรากัฏิชือ

กัารเปิดเผยข้อมูลแกั่บุคคลภัายนอกั
ในบางครั้ง บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้กัับพันธมิตรทางกัลยุทธ์ซงึ่ ทำางานร่วม
กัับ บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ในกัารจัดหาผลิตภััณฑ์์และให้บริกัาร หรือช่วย บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท จำาหน่าย
้ และเปิดใช ้โทรศัพท์มอ
ผลิตภััณฑ์์แกั่ผุ้ใช ้บริกัาร ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซือ
ื ถือของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท ท่านได้
อนุญาตให้ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท แลกัเปลีย
่ นข้อมูลทีท
่ ่านได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนกัารเปิดใช ้เครือ
่ ง เพือ
่ ใช ้ใน
กัารให้บริกัารแกั่ทา่ น หากัท่านได้รับอนุมต
ั ิให้ใช ้บริกัาร บัญชีของท่านจะอยู่ภัายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท
และ/หรือกัลุ่มบริษัท โดย บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ
่ วัตถุประสงค์ในกัารจัดหาหรือ
ปรับปรุงผลิตภััณฑ์์ บริกัาร และโฆษณาของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท เท่านั้น และจะไม่มีกัารเปิดเผยข้อมูลดังกัล่าว
แกั่บค
ุ คลภัายนอกัเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านกัารตลาด
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแกั่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริกัารต่างๆ เช่น กัารประมวลผลข้อมูล กัาร
่ กัารดำาเนินคำาสัง่ ซือ
้ ของผู้ใช ้บริกัาร กัารนำาส่งผลิตภััณฑ์์ให้แกั่ผู้ใช ้บริกัาร กัารจัดกัารและ
ขยายระยะเวลาสินเชือ
ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช ้บริกัาร กัารให้บริกัารลูกัค้าสัมพันธ์ กัารประเมินความสนใจของท่านในผลิตภััณฑ์์และบริกัารของ
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท และกัารดำาเนินกัารศึกัษาวิจัย หรือกัารสำารวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ใน
กัารคุ้มครองข้อมูลของท่าน
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจจำาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกัฎหมาย กัระบวนกัารทางกัฎหมาย กัาร
ฟ้องร้องดำาเนินคดี และ/หรือกัารร้องขอจากัหน่วยงานเอกัชนและหน่วยงานภัาครัฐภัายในหรือนอกัประเทศที่ทา่ นอาศัย
อยู่ นอกัจากันี้ บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกัีย
่ วกัับท่าน หากั บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท เห็น
ว่ากัารเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำาเป็นหรือมีความเหมาะสม เพือ
่ วัตถุประสงค์ดา้ นความมั่นคงของชาติ กัารบังคับใช ้
กัฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดทีม
่ ีความสำาคัญต่อส่วนรวม
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจจำาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกัี่ยวกัับท่านหากั บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท เห็นว่ากัารเปิด
เผยข้อมูลนั้นมีความจำาเป็นตามสมควรในกัารบังคับใช ้ข้อกัำาหนดและเงื่อนไขของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท หรือเพือ
่
คุ้มครองกัารปฏิิบัตงิ านหรือผู้ใช ้ของ บริษัทและ/หรือกัลุม
่ บริษัท นอกัจากันี้ ในกัรณีที่มีกัารปรับโครงสร้างองค์กัร กัาร
ควบรวมบริษัท หรือกัารขายกัิจกัาร บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่ บริษัท
และ/หรือกัลุ่มบริษัท เกั็บรวบรวมไว้ไปยังกัลุม
่ บริษัทที่เกัีย
่ วข้อง
กัารเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพือ
่ ให้สอดคล้องกัับกัารเปลีย
่ นแปลงของ
กัารให้บริกัาร กัารดำาเนินงานของ บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท รวมถึงข้อแสนอแนะและความคิดเห็นจากัท่าน โดย
บริษัทและ/หรือกัลุ่มบริษัท จะประกัาศแจ้งกัารเปลีย
่ นแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนกั่อนจะเริ่มดำาเนินกัารเปลีย
่ นแปลง
หรืออาจส่งประกัาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง
ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกัำาหนดและเงือ
่ นไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกัลงยินยอมทีจ
่ ะปฏิิบัตต
ิ ามข้อ
กัำาหนดและเงือ
่ นไขข้างต้นทุกัประกัาร

