DATA PRIVACY & SECURITY
True implements data security policies to enable effective business operations and
customer service. It has an Information Security Management (ISM) system based
on the ISO 27001 standard and follows the security principles of Confidentiality,
Integrity, and Availability (C.I.A). There are a total of seven policies directly related
to access of data, and every year they are reviewed for improvement.

Policies for Data Security

Policies for
Data Security

In 2019, No data was breached and customer data was misused. Moreover, True
Group has adopted Data Privacy Protection Policy and built a robust Cyber Security
Management System to protect personal data against cyber-attacks and data breach
or misuse
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การร ักษาความปลอดภ ัยของข้อมูลสว่ นบุคคล
เราด าเนินนโยบายด ้านความปลอดภั ย ของข ้อมูล ที่ช ่ว ยให ้การด าเนิน ธุร กิจ และการ
ิ ธิภ าพ มีร ะบบการจั ด การความปลอดภั ย ส าหรั บ ข ้อมู ล
ให ้บริก ารลูก ค ้าเป็ นไปอย่า งมีป ระส ท
สว่ นตัวและสารสนเทศ (Information Security Management : ISM) ตามมาตรฐาน ISO
27001 เราปฏิบัตต
ิ ามแนวทาง การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสารสนเทศ (C.I.A.)
ิ ธรรมจรรยา (Integrity)
ได ้แก่การตระหนักรู ้ความสาคัญของข ้อมูล (Confidentiality) ความมีศล
และ ความพร ้อมในการให ้บริการ (Availability) โดยมี 7 นโยบายหลักทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรงกับ
การเข ้าถึงข ้อมูล

นโยบายหล ักด้านความปลอดภ ัยของข้อมูล

บริษัท ทดสอบระบบข ้อมูล ด ้วยการตรวจสอบเป็ นประจาทุก ปี พร ้อมทั ง้ เพิม
่ มาตรการ
เสริมสาหรับป้ องกันระบบรักษาความปลอดภัยพืน
้ ฐาน (Infrastructure assurance) เพือ
่ ให ้มี
้
ความคล่องตัวในการใชงานโดยกระจายฐานข ้อมูลหลัก (Decentralized process) ออกเป็ น
้
ไซต์หลักและไซต์สารอง หากระบบฐานข ้อมูลของไซต์หลักเกิดปั ญหาในการใชงานก็
สามารถ
้
ดึงข ้อมูล จากไซด์ส ารองมาใช งานได
้ทั นที โดยไม่ต ้องมีก ระบวนการกู ้คืน ข ้อมูล (Recovery
ี่ งและลดปั ญหาความล่าชาในการด
้
process) ซงึ่ ชว่ ยลดความเสย
าเนินธุรกิจลงได ้
อย่างไรก็ตามบริษัทมีการเฝ้ าระวังเหตุเกีย
่ วกับการรั่วไหลของข ้อมูลทีอ
่ าจเกิดขึน
้
ตลอดเวลา ซงึ่ ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ไม่ได ้คาดคิดขึน
้ บริษัทพร ้อมให ้ความร่วมมืออย่างดี
ี หาย
ทีส
่ ด
ุ เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาและมีมาตรการเยียวยาให ้แก่ผู ้เสย
ในปี 2562 สามารถป้ องกันไม่ให ้ข ้อมูลรั่วไหลและป้ องกันการนาข ้อมูลสว่ นบุคคลของ
้
ลูกค ้าไปใชงานในทางมิ
ชอบ 100% นอกจากนี้ มีนโยบายการรักษาข ้อมูลของลูกค ้า และระบบ
บริหารจัดการให ้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการจูโ่ จมทางระบบ
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