ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ") ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และในฐานะที่ บริ ษทั เป็ นผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั มี หน้าที่ ตามกฎหมายในการแจ้ง
เอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการที่บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้
ท่านทราบสิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1. คำนิยำม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น ชื่อ
นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ รู ปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจาตัวประชาชน เลขหนังสื อ
เดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิตหรื อเดบิต อีเมล
ทะเบียนรถยนต์ IP Address, Cookie ID ข้อมูลเสี ยง เป็ นต้น
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่ มเสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
เช่น เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมู ลชี วภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่ งกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“เจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนี้จะหมายถึงบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึงนิติบุคคล
“เจ้ ำหน้ ำที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรื อหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั หรื อผูใ้ ห้บริ การที่
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่มีอานาจในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“พันธมิตรทำงธุรกิจ” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล ที่ร่วมมือกับบริ ษทั หรื อดาเนินธุรกิจร่ วมกันกับบริ ษทั ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อหาประโยชน์ทางการค้าร่ วมกัน เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่ ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของบริ ษทั
“คู่ค้ำ” หมายถึง ผูข้ ายสิ นค้า ผูร้ ับจ้าง และผูใ้ ห้บริ การแก่บริ ษทั ทั้งที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึง ตัวแทน ผูร้ ับ
จ้างช่วงของผูข้ ายสิ นค้า ผูร้ ับจ้าง และผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว (แล้วแต่กรณี )
“ลูกค้ำ” หมายถึง ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั
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2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัท เก็บรวบรวมจำกท่ ำน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั เก็บรวบรวม สามารถจาแนกเป็ นประเภทดังต่อไปนี้
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
รำยละเอียด
1. ข้อมูลระบุตวั ตน (Identity data)
เช่น ชื่อ นามสกุล รู ปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ
เลขประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสื อเดินทาง เลขใบอนุญาต
ขับขี่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ทะเบียนรถยนต์ เป็ นต้น
2. ข้อมูลสาหรับการติดต่อ (Contact data)
เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
3. ข้อมูลการเงิน (Financial data)
เช่ น ข้ อ มู ล การเรี ยกเก็ บ เงิ น เลขบั ต รเครดิ ต หรื อเดบิ ต
รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็ นต้น
4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเข้าร่ วมกิจกรรม
ตลาด (Marketing Data)
ทางการตลาด เป็ นต้น
5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data)
ข้อมูลที่ไม่ระบุตวั ตน เช่น จานวนการเข้าชมเว็บไซต์ จานวน
การให้บริ การ เป็ นต้น
6. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ (Technical data)
เช่น คุกกี้ ที่อยูไ่ อพี ประเภทอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน หรื อ
ระบบปฏิบตั ิการ ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหาและกิจกรรม
ของท่ า นบนเว็ บ ไซต์ แ ละแอปพลิ เ คชั น ของบริ ษัท ที่ เ ก็ บ
รวบรวมจากคุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เป็ นต้น
หมำยเหตุ บริ ษทั ไม่มีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งจัดเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน หากท่าน
มิได้ปกปิ ดข้อมูลด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ถือว่าท่านได้อนุญาตโดยชัดแจ้งให้บริ ษทั ทาการปกปิ ดข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ท่าน และ
ให้ถือว่าข้อมูลที่ท่านส่งมอบมานี้ ซึ่งบริ ษทั ได้จดั การปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวให้แก่ท่านแล้วเป็ นเอกสารที่สมบูรณ์ ใช้บงั คับได้
ตามกฎหมายทุกประการ
3. แหล่งที่มำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้
1. การเก็บข้อมูลโดยตรงจากท่าน
• การที่ท่านติดต่อกับบริ ษทั เพื่อสอบถามข้อมูลเรื่ องการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การ
• การที่ท่านเป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อสมัครเป็ นสมาชิก
• การที่ท่านเป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั
• การที่ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายของบริ ษทั
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริ ษทั
2. บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง ได้แก่
• การที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากหน่วยงานหรื อบุคคลที่สาม (Third Party) ที่เป็ นคู่คา้ (Partner) กับบริ ษทั ซึ่ง
อาจเป็ น e-commerce platform หรื อ marketplace ที่รับข้อมูลลูกค้ามา เพื่อให้บริ ษทั ดาเนิ นการขายผลิตภัณฑ์และ
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บริ การให้กบั ลูกค้านั้น โดยบริ ษทั จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขายผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น และจะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลไปยังบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นโดยมิชอบ
• การที่บริ ษทั ได้รับมอบหมายจากบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นให้ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลในฐานะที่
บริ ษทั เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Processor) ของบุคคลหรื อหน่วยงานนั้น โดยบริ ษทั จะไม่ใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้รับมอบหมาย
4. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็ นลูกค้า คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ ภายใต้ขอบเขตที่กาหนดไว้โดย
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการดังกล่าว
โดยบริ ษทั ได้สรุ ปการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนสาหรับการลงทะเบียนการใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั .และเพื่อสมัคร
เข้าเรี ย นคอร์ สฝึ กอบรมออนไลน์ (Online Education) ให้ แ ก่ ท่ า น ตลอดจนเพื่ อ ใช้ใ นการติ ด ต่ อ ประสานงาน
ประชาสัมพันธ์ หรื อให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ การแจ้งเตือนชาระหนี้ หรื อ
การติดตามทวงถามหนี้
2. เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และนาเสนอบริ การใด ๆ ของลูกค้าของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่เป็ นผูจ้ าหน่าย เป็ น
ตัวแทน หรื อพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการให้บริ การตอบข้อ ซักถาม
การให้บริ การอื่นใดตามคาขอของท่าน
3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริ การตามสัญญา การเข้าทาสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อความผูกพันระหว่าง
ท่ านกับ บริ ษ ัท และ/หรื อ ที่ เกี่ ย วกับ การใช้ข้อมู ล ในเชิ ง พาณิ ชย์ที่ไ ม่ ข ัดต่ อ กฎหมายและ/หรื อ เพื่ อ ปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ทั้งปัจจุบนั และอนาคต
4. เพื่อประโยชน์ในการจัดส่ง คูปอง ข่าวสาร ตัวอย่างสิ นค้า ของรางวัล และข้อมูลอื่น ๆเกี่ยวกับโปรโมชัน่ หรื อสิ ทธิ
พิเศษแก่ท่าน โดยท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความโฆษณาบางประเภทได้โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่ให้ไว้
5. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรื อวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนา ปรับปรุ ง ฟังก์ชนั ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม รวมถึง
การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่เกี่ยวกับบริ การของบริ ษทั และพันธมิตรของบริ ษทั
6. เพื่อจัดทาชุดข้อมูลโดยไม่เปิ ดเผยตัวบุคคล (ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลเชิง
พฤติกรรม และข้อมูลทางเทคนิคที่สรุ ปมาจากข้อมูลพื้นฐาน) เพื่อการใช้ประโยชน์ของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่
สาม เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรื อเสนอบริ การใหม่ ๆ แก่ท่าน รวมถึงเพื่อส่ งข้อความโฆษณาไปยังลูกค้า
บนเว็บไซต์และบริ การของบุคคลอื่นได้ โดยที่ชุดข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเปิ ดเผย หรื อแสดงข้อมูลส่วนบุคคลแต่
อย่างใด
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7. เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านในการใช้บริ การของบริ ษทั เช่น การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจ
และประกาศผลข้อสอบ การออกใบรับรองการฝึ กอบรมออนไลน์ (Certification) เมื่อท่านมีจานวนชัว่ โมงเรี ยนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป และสามารถสอบวัดผลผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แต่ละคอร์สกาหนด
5. หลักกฎหมำยที่ใช้ ในกำรประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้
ฐำนควำมยินยอม (Consent): ท่านให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ รักษา และเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน
ได้ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การแต่ละรายการ โดยบริ ษทั อาจ
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงกับความสนใจกับท่าน
และให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงเพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ
สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษ คาแนะนา และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาจากการให้ความยินยอมแก่บริ ษทั เอง
หรื อจากคู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั
ฐำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Legal Obligation): บริ ษทั อาจต้องนาส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ิตามคาสั่ง
ของผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายอื่นๆ ที่บริ ษทั จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามทั้งของ
ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดยบริ ษทั อาจนาส่ งข้อมูลให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่ วยงานรั ฐที่มีอานาจตามกฎหมายในการเรี ยกข้อมูลที่บริ ษทั ครองครองอยู่ได้ เช่ น กรมสรรพากร
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ ศาล เป็ นต้น
ฐำนจำเป็ นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมำย (Legitimate Interest): ท่านให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการประมวลผล
ข้อมูลที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริ ษทั อาจนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อการประมวลผล
การวิจยั หรื อการจัดทาสถิติซ่ ึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานของบริ ษทั การปรับปรุ งคุณภาพของการให้บริ การ
การจัดทาข่าวสารประชาสัมพันธ์ การใช้คุกกี้ที่จาเป็ นต่อการเข้าชมเว็บไซต์ การบันทึกเสี ยงทาง Call Center ภาพถ่ายหรื อ
ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร การจัดการข้อร้องเรี ยน การประเมินความพึงพอใจ การ
ดูแลลูกค้าของบริ ษทั ด้วยการแจ้งเตือนหรื อนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กบั บริ ษทั ซึ่ง
เป็ นประโยชน์กบั ท่าน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับตรวจสอบ การบริ หารจัดการภายในองค์กร การทาให้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ (Anonymous Data) การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดการกระทาการ
ทุจริ ต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสี ยงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ การชิงโชค
การแข่งขัน หรื อออกบูธ การลงทะเบียน เป็ นต้น
ฐำนสั ญญำ (Contract): บริ ษทั ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อ
การปฏิบตั ิตามหน้าที่และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา หรื อที่บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
เพื่อให้การทาสัญญา ตอบข้อซักถาม ยืนยันตัวตนในการใช้บริ การระหว่างท่านกับบริ ษทั หรื อระหว่างท่านกับคู่คา้ ของบริ ษทั
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการปฏิบตั ิตามสัญญา และเพื่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การตามคาขอโดยหากท่านไม่ตกลงให้
ข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลให้การทาสัญญา หรื อนิติกรรมต่าง ๆ ที่ทาขึ้นระหว่างท่านกับบริ ษทั ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
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6. กำรเปิ ดเผยหรื อแบ่ งปันข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก กรณี ที่กฎหมายอนุญาตเพื่อความจาเป็ นในการปฏิบตั ิงานใน
กรณี ต่อไปนี้
1. เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้คู่คา้ หรื อพันธมิตรทางธุ รกิจ ที่ท่านให้ความยินยอม หรื อด้วยเหตุอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนด
2. เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานผูม้ ีอานาจหรื อบุคคลใด ๆ เมื่อกฎหมายกาหนดหรื อให้
อานาจ รวมถึงการปฏิบตั ิตามคาสั่งศาล
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษทั จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามสัญญาเพื่อผลประโยชน์ของ
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งบุคคลหรื อนิติบุคคลในข้อนี้ ได้แก่
• ผูใ้ ห้บริ การด้านการขนส่ง
• ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน
• ผูใ้ ห้บริ การทางด้านเทคโนโลยี และจัดทาโปรแกรมหรื อระบบไอทีต่าง ๆ
• ที่ปรึ กษาวิชาชีพ
• ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
• บุคคลอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนินธุรกิจและให้บริ การแก่ท่าน
บริ ษทั กาหนดให้บุคคลหรื อนิติบุคคลภายนอกที่บริ ษทั เปิ ดเผยหรื อแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ไปข้างต้นต้องรักษา
ความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนด
และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อนิติบุคคลภายนอก
นั้น เพื่ อ ป้ อ งกัน การเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลโดยมิ ช อบ และป้ อ งกัน การใช้ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นนอกเหนื อ จาก
วัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้
6. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ การแต่
ละประเภท ตามระยะเวลาสัญญาหรื อตามกฎหมายที่บงั คับใช้ระหว่างท่านและบริ ษทั
2. บริ ษทั จะดาเนิ นการลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ตามมาตรฐานการทาลายข้อมูลของบริ ษทั เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรื อ
บริ ษทั ไม่มีสิทธิหรื อไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
7. มำตรกำรในกำรเก็บรักษำและประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกาหนด และด้วยระบบที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการสู ญหายการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิชอบ เช่น ปกป้องด้วยไฟร์ วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่น ๆ สาหรับ
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การเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จากัดบุคคลที่สามารถ
เข้าถึงได้สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบเอกสาร
2. บริ ษทั จากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่คา้ หรื อบุคคลภายนอก การเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทาได้ตามเท่าที่กาหนดไว้หรื อตามคาสัง่ ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมี
หน้าที่ในการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. กำรโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ ำงประเทศ
บริ ษทั อาจมีการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์หรื อคลาวด์ของผูใ้ ห้บริ การที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรื อแอปพลิเคชันสาเร็ จรู ปของผูใ้ ห้บริ การในต่างประเทศอย่างไรก็ตาม ในการส่ งหรื อโอนข้อมูล
ดังกล่าวไม่ว่ากรณี ใด ๆ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. กำรใช้ คุกกี้ (Cookies)
บริ ษทั ใช้คุกกี้ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการทางานของเว็บไซต์ เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์
และบริ ษทั มีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุ งเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะไม่ใช้คุกกี้
ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิ ดใช้งานคุกกี้ดงั กล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบาย
การใช้คุกกี้ของบริ ษทั
10. สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ร้องขอให้ บริ ษทั ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่
กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้ ดังนี้
1. สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิ ในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่
ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริ ษทั ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั
2. สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของ ท่านและขอให้ บริ ษทั ทาสาเนา
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ
บริ ษทั ให้แก่ท่านได้
3. สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิในการขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อ เพิ่มเติม
ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้บริ ษทั ทาการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
5. สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิ ในการ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบาง
ประการได้
6. สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิ ในการโอนย้าย ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ
บริ ษทั ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรื อ ตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้
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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
7. สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านด้วยเหตุบางประการได้
8. สิ ทธิ ในการร้องเรี ยน: ท่านมีสิทธิ ในการร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกากับดูแล ในกรณี ที่ท่านเห็นว่าบริ ษทั หรื อลูกจ้าง
หรื อผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
11. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาให้เกิดการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ดีข้ นึ โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
12. ช่ องทำงกำรติดต่ อ
ท่านสามารถติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูล สอบถามหรื อใช้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/16-20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
อีเมล : dpooffice@arip.co.th โทร : 02 642 3400 ต่อ 2105

ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2565
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