บมจ. ไอรา แอนด ไอฟ�ล

หนังส�อใหความยินยอมเก็บรวบรวมใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ขาพเจา (“ผูก ”ู ) ตกลงใหความยินยอมแกบร�ษทั ไอรา แอนด ไอฟ�ล จำกัด (มหาชน) (“ผูใ หก”ู ) ในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา เชน ชือ่ นามสกุล,
เลขประจำตัวประชาชน, วัน เดือน ปเกิด, สถานภาพ, ทีอ่ ยู, อีเมล, เบอรโทรศัพท, ขอมูลทางการเง�น, ขอมูลเครดิตหร�อขอมูลอืน่ ใดทีส่ ามารถระบุถงึ ตัวขาพเจาได ไมวา ทางตรง
หร�อทางออมทีใ่ หไวแกผใู หกู ภายใตขอ กำหนดและเง�อ่ นไข ดังตอไปนี้

1. การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บ
การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
ผูก จู ะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลทัง้ ในรูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส และอาจใชบร�การสารสนเทศของผูใหบร�การซึง่ เปนบุคคลภายนอกเพ�อ่ ใหดำเนินการเก็บรักษาขอมูล
สวนบุคคล ซึง่ ผูใ หบร�การนัน้ จะตองมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย โดยหามดำเนินการเก็บรวบรวม ใชหร�อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนอกเหนือจากทีผ่ ใู หกกู ำหนด
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
ผูใ หกจู ะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลอยางนอย 10 ป หร�อตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด เชน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น กฎหมายวาดวยสถาบัน
การเง�น กฎหมายวาดวยภาษีอากร กฎหมายวาดวยการบัญชี ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย หร�อมาตรฐาน หร�อแนวปฏิบตั ติ ามทีก่ ำหนดโดยหนวยงานทีค่ วบคุมกำกับ
ดูแลธุรกิจของผูใหกู เปนตน

2. วัตถุประสงคการเก็บรวบรวม ใช หร�อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
• เพ�อ่ การเขาทำสัญญา การว�เคราะห การอนุมตั สิ น� เชือ่ การทบทวนส�นเชือ่ การจัดการส�นเชือ่ การดำเนินการตามคำรอง หร�อคำขอ การแกไขขอมูล
หร�อธุรกรรมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
• เพ�อ่ การตรวจสอบ ยืนยันตัวตน
• เพ�อ่ การประมวลผลขอมูล อันไดแก การปฏิบตั กิ ารใดๆ กับขอมูลไมวา จะเปนการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดเร�ยง การเก็บรักษา การแกไข เพ�ม� เติม การใช
การนำกลับมาใช การเปดเผย การพ�มพ การทำใหเขาถึง การลบ หร�อการทำลายขอมูล การจัดทำและการเปดเผยคะแนนเครดิต และรายงานเชิงสถิติ
• เพ�อ่ วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของผูใ หกู สนับสนุนการใหบร�การรวมถึงการบร�หารจัดการภายใตการดำเนินธุรกิจของผูใ หกู
• เพ�อ่ การกำกับดูแล การจัดการความเส�ย่ ง ดำเนินการตรวจสอบความนาเชือ่ ถือทางการเง�น และความสามารถในการชำระหนี้ การประเมิน การตรวจหา
กางปองกันไมใหเกิดข�น้ หร�อการแกไขเยียวยาการฉอโกง การทุจร�ต หร�อการกระทำทีผ่ ดิ กฎหมาย เปนตน
• เพ�อ่ การจัดสงเอกสาร หร�อขอมูลใหกบั ผูก ู
• เพ�อ่ วัตถุประสงคในการการติดตามทวงถามหนี,้ การรับชำระหนี้
ผลกระทบของการไมใหขอ มูล
ผูก จู ำเปนตองใหขอ มูลสวนบุคคลแกผใู หกเู พ�อ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หร�อการเขาทำสัญญา หร�อการปฏิบตั ติ ามสัญญา หร�อดำเนินการตามคำรองขอของผูก กู รณีผกู ไู มให
ขอมูลสวนบุคคล หร�อการไมใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวอาจทำใหผกู ถู กู จำกัดส�ทธิการใหบร�การบางอยางของผูก ู
หร�อสงผลใหผูใหกูไมสามารถใหบร�การแกผกู ูไดเลยหากขอมูลดังกลาวจำเปนในการใหบร�การผูก ู

3. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ผูใหกจู ะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูก ตู ามความยินยอมของผูก ู โดยจะตองไปตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หร�อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังทีก่ ลาวขางตน
เทานัน้ โดยผูก ยู นิ ยอมใหผใู หกเู ปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกพนักงาน ลูกจาง สำนักงานสาขา ผูถ อื หุน กรรมการ ผูร บั จาง ผูแ ทนตัวแทน คูส ญ
ั ญา คูค า บร�ษทั ในเคร�อ ผูต รวจสอบ
ภายในและภายนอก และผูป ระกอบว�ชาชีพในการใหคำปร�กษาดานตางๆ ผูร บั โอนส�ทธิ และ/หร�อหนาทีข่ องผูใ หกู ทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ เวนแตเปนขอมูลสวนบุคคลที่
ไดรบั ยกเวนไมตอ งขอความยินยอมตามกฎหมายวาดวยการคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลกำหนด
4. การสงหร�อโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
ผูใ หกอู าจจะสงหร�อโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางหร�อองคการระหวางประเทศทีร่ บั ขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
ทีเ่ พ�ยงพอและเปนไปตามหลักเกณฑการใหความคุม ครองขอมูลสวนบุคคลตามทีค่ ณะกรรมการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
ประกาศกำหนด
5. ส�ทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
1) ขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หร�อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ที่ไดใหไวกบั ผูใ หกู ตลอดระยะเวลาทีข่ อ มูลสวนบุคคลอยูก บั ผูใ หกู
2) ขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน หร�อขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึง่ ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวทีต่ นไมไดใหความยินยอม
3) ขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถกู ตอง เปนป�จจ�บนั สมบูรณ และไมกอ ใหเกิดความเขาใจผิด
4) ขอใหลบหร�อทำลาย หร�อทำใหขอ มูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุถงึ ตัวผูก ดู ว ยเหตุบางประการได
5) ขอใหระงับการใชขอ มูลสวนบุคคลดวยเหตุบางประการได
6) ขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลทีใ่ หไวกบั ผูใ หกไู ปยังผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลอืน่ โดยตรง หร�อตัวผูก เู อง ดวยเหตุบางประการได
7) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หร�อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุบางประการได
6. การถอนความยินยอมและผลของการเพ�กถอนความยินยอม
ผูก อู าจถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หร�อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ที่ไดใหไวกบั ผูใ หกู เมือ่ ใดก็ได โดยแจงใหผใู หกทู ราบตามว�ธกี ารทีผ่ ใู หกกู ำหนด ทัง้ นีก้ ารถอน
ความยินยอมดังกลาว จะไมสง ผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช หร�อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทีผ่ กู ูไดใหความยินยอมไปแลวกอนหนานัน้ ในการถอนความยินยอมอาจ
ทำใหผใู หกไู มสามารถใหบร�การผูก ไู ดอกี ตอไป
7. ชองทางติดตอ
ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ บร�ษทั ไอรา แอนด ไอฟ�ล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิล� ยู ทาวเวอร ชัน้ 34 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวางเขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 เบอรโทรศัพท 02-004-5000 E-mail cs@aira-aiful.co.th
ขาพเจาทราบวาขาพเจามีสท� ธิทจ่ี ะใหความยินยอมหร�อไมก็ได และเมือ่ ใหความยินยอมแลวขาพเจาจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ได
โดยติดตอทางขางตน

