ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว สาหรับบุคคลภายนอก
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิความเป็ นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ติดต่อ
หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีจ้ ะแจ้งให้ท่านทราบถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์การดาเนินการ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมู ลส่วนบุคคลให้แก่
บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน ตลอดจนการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการ
ติดต่อ
1. ประกาศฉบับนีใ้ ช้กับใครบ้าง และแหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ประกาศฉบับนีใ้ ช้บงั คับกับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวหมายถึง
คู่คา้ ตัวแทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ ผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั เหมา หากเป็ นนิติบคุ คล ให้หมายความรวมถึงกรรมการผูม้ ีอานาจ ผูแ้ ทน
และผูต้ ิดต่อของบุคคลดังกล่าวนัน้ ด้วย
1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ได้แก่
แหล่งทีม่ า
1) ได้ รั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
จากท่านโดยตรง

ตัวอย่าง
• ขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนคู่คา้ ลงทะเบียนเป็ นคู่คา้ กับ บริษัท ลงนามใน
สัญ ญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบี ย นต่ า ง ๆ หรื อ ขั้น ตอนการยื่ น ข้อ
เรียกร้องหรือคาร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
• การติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
• ขัน้ ตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น ภาพบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV)

2) ได้ รั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของท่านจากแหล่งอื่น

• คู่คา้ ตัวแทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ ที่ท่านมีฐานะเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจ ผูแ้ ทน
หรือพนักงาน
• หน่วยงานราชการ และหน่วยงานผูก้ ากับดูแล เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ
เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่คน้ หาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี ้
ขั้นตอน/กรณี
1) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อคู่
ธุรกิจติดต่อ ขายสินค้า หรือให้บริการใด ๆ แก่บริษัท

ตัวอย่างข้อมูลบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
• ข้อ มูลนามบัต ร เช่ น ชื่ อ นามสกุล ต าแหน่ ง งาน เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล
• ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อนามสกุล เลขที่
และข้อ มู ล บนบั ต รประชาชน รู ป ถ่ า ย และข้อ มู ล ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุตวั ตน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของท่าน เช่น ข้อมูลประวัติ
และการปฏิ บัติ ง าน ข้อ มูลเกี่ ย วกับ การจ้า งงาน และ
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของท่าน รวมทัง้
ข้อมูลบัญชีและการเงินเช่น ค่าตอบแทน หมายเลขบัญชี
ธนาคาร

2) เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพืน้ ที่ของบริษัท

• บริษัทอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ด (CCTV) ทั้งนี ้ บริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทาง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) และบริษัทจะติดป้าย
แจ้ง ให้ท่ า นทราบว่ า มี ก ารใช้ ก ล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปิ ด
(CCTV)ในบริเวณพืน้ ที่ของบริษัท

3) เมื่ อ ท่ า นติ ด ต่ อ บริ ษั ท หรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมใด ๆ กั บ
บริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

• ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี ท่เี กิด รูปถ่าย
หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลข
หนังสือเดินทาง
• ข้อ มูลการติ ด ต่อ เช่ น อี เ มล เบอร์โทรศัพ ท์ ที่ อ ยู่ หรื อ
ข้อมูลโซเชียลมีเดีย

หน้า 2 จาก 8

ขั้นตอน/กรณี

ตัวอย่างข้อมูลบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
• ข้อ มูลเกี่ ย วกับ การร่ว มกิ จ กรรม เช่ น ประวั ติ ก ารร่ว ม
กิจกรรมในครัง้ ก่อน ๆ

4) บริ ษั ท อาจมี ค วามจ าเป็ น ต้อ งเก็ บ รวบรวมและ
ประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ อ่ อ นไหวตามที่
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด เพื่อใช้
งานตามวัต ถุป ระสงค์ท่ี บ ริษั ท แจ้ง ไว้ใ นนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวนี ้ เช่น

• เมื่อบริษัทจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ใน
การรักษาความปลอดภัยของบริษัท เช่น ข้อมูลชีวภาพ
( เ ช่ น ข้ อ มู ล ใ บหน้ า ส า หรั บ ใ ช้ ใ นก า รท า facial
recognition หรือลายนิว้ มือ) เพื่อใช้ในการระบุตวั ตน
• ในบางกรณี บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
เช่น บริษัทอาจจาเป็ นต้องใช้บัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูล
ศาสนาของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านหรือ
ดาเนินการทางภาษี

กรณีจาเป็ น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหวของท่านโดยได้รบั ความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านัน้
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถเสนองานจ้างหรือปฏิบตั ิตามคาขอของท่าน
อีกทัง้ บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ทกุ ประการที่บริษัทมีต่อท่านตามสัญญาทางธุรกิจ เช่น สัญญาจ้างทาของ สัญญาซือ้
ขาย สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจ้างเหมาบริการ เป็ นต้น การจ่ายค่าจ้างหรือค่าบริการแก่ท่านความสัมพันธ์ในการจ้าง
ซือ้ ขาย เช่า หรือใช้บริการกับท่าน เป็ นต้น หรือไม่สามารถปฏิบตั ิภาระผูกพันของบริษัทตามกฎหมายได้
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ผูแ้ ทน หัวหน้าผูจ้ ดั การ ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ า้ ประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั ประโยชน์ หรือท่านอาจขอให้
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก
ท่านมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนีใ้ ห้แก่บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความ
ยินยอมจากบุคคลภายนอกนัน้ (หากเป็ นกรณีท่ีตอ้ งได้รบั ความยินยอม) นอกจากนี ้ ท่านยังมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บริษัท
สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศ
ฉบับนีด้ ว้ ย
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อการพิจารณา และ/หรืออนุมตั ิคณ
ุ สมบัติของท่านหรือบุคลากร
ของท่านก่อนการเข้าทาสัญญากับบริษัทและเพื่อการตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิต

•

•
•

2) เพื่อการเข้าทาสัญญาระหว่างบริษัทกับท่านหรือบุคลากรของท่าน

•
•
•

ฐานตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญาหรือการดาเนินการ
ตามคาขอก่อนเข้าทาสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว (ถ้ามี)
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว (ถ้ามี)

3) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่านหรือบุคลากรของ
ท่านในฐานะคูค่ า้ ตัวแทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ ซึง่ รวมถึงการออก
ใบสั่งซือ้ ใบขอซือ้ ใบแจ้งหนี ้ การบันทึกข้อมูลคู่คา้ ตัวแทนจาหน่าย
ผูใ้ ห้บริการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เช่น การอนุญาตให้
เข้าถึงฐานข้อมูล หรือบริเวณสถานที่ของบริษัท) การตรวจรับสินค้า
หรือบริการ และการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คู่คา้ ตัวแทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ

•

4) เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นการฉ้อฉล
การกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติมชิ อบ
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการ
กระทาอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

•

5) เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาที่
เกี่ยวข้องระหว่างท่านหรือบุคลากรของท่านกับบริษัท

•
•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

6) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย
ภาษีอากร เป็ นต้น หรือเมื่อได้รบั หมายเรียก หรือหมายอายัดจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล

•

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

7) เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย

•

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว (ถ้ามี)

•

•

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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วัตถุประสงค์
8) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณสานักงานใหญ่
สานักงานสาขา หรือสถานที่ของบริษัท และการบันทึกวีดีโอของผู้
ที่มาติดต่อ ณ บริเวณสถานที่ของบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV)

•

ฐานตามกฎหมาย
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

9) เพื่ออานวยความสะดวก จัดการ และ/หรือบริหารเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายนอกหรือการตรวจสอบภายใน สาหรับการดาเนินการ
ต่าง ๆ ของบริษัท

•

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

10) เพื่อการจัดเก็บและสารองข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่วา่ ในกรณีเกิดภัย
พิบตั ิหรือไม่ก็ตาม) ของท่านและบุคลากรของท่าน

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว (ถ้ามี)

•
•

11) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

•
•

12) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มมี าตรการรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงระบบไอที สารสนเทศ เช่น การเข้าสู่ระบบ
(Log in) เข้าเว็บไซต์

•

13) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน
หรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน การควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ

•

14) เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และผูใ้ ห้บริการ
สาหรับการดาเนินงานใด ๆ

•

•

•

•
•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญาหรือการดาเนินการ
ตามคาขอก่อนเข้าทาสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี ้ หลักเกณฑ์ท่ีใช้กาหนดระยะเวลาเก็บรักษา ได้แก่
บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ บริษัทดาเนินความสัมพันธ์การให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการกับท่าน
และบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทาง
กฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อการ
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ยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูข้ องตนสาหรับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกาหนดภายในองค์กร
ของบริษัท
6. การเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในประกาศนี ้ บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี ้
1) ลูกค้าของบริษัท หรือบุคคลภายนอกอื่นตามข้อกาหนดของสัญญา หรือตามข้อกาหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
2) ผูร้ บั โอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท รวมถึงผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากผูร้ บั โอนดังกล่าวให้ดาเนินการ
แทน เช่น การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การ
ซือ้ กิจการ การขายทรัพย์สิน เป็ นต้น
3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสาหรับการดาเนินงานใด ๆ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ที่
ปรึกษากฎหมาย ผูเ้ ชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาใด ๆ
4) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อานาจ
ตามกฎหมาย เช่น ศาล เจ้าหน้าที่ตารวจ กรมสรรพากร
7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ (หากมี)
บริษัทอาจต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็ นต้น ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน
แพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิรฟ์ เวอร์ท่ตี งั้ อยู่ในต่างประเทศ
เมื่อมีความจาเป็ นที่บริษัทต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่สาม ซึ่งมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย บริษัทจะดาเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไป หรือเพื่อให้การโอนนัน้ สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
บังคับ เช่น บริษัท อาจขอให้บคุ คลภายนอกที่ได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปนั้น ตกลงกับ บริษัทเพื่อให้คา
รับรองว่า ข้อมูลนัน้ จะได้รบั ความคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับข้อกาหนดในประเทศไทย
8. การใช้คุกกี้
บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกีแ้ ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
บริษัท รวมถึงการใช้เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันเอมันนี่ (A money)
การเก็บรวบรวมคุกกีแ้ ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถจดจาท่าน ทราบถึงความชื่น
ชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่บริษัทจะเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน รายละเอียดโปรดดู ประกาศเกี่ยวกับ
การใช้ แ ละจั ด การคุ ก กี ้ (Cookies Notice) https://www.amoney.co.th/privacy/cookie_consent และ http://www.airaaiful.co.th/?page_id=1739
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9. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บงั คับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทัง้ นี ้ ท่านสามารถขอเพิกถอนความยินยอม
ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิมเมื่อใดก็ได้ (โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อ สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 ท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวอยู่กบั บริษัท
(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และ
ขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ตนเอง รวมถึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท
(3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(4) สิทธิในการขอให้ลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททาการลบ หรือ
ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคล ด้วยเหตุผลบางประการได้
(5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction) ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลสวนบุคคล
ของตนเอง ด้วยเหตุผลบางประการได้
(6) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to transfer) ท่านมีสิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลสวนบุคคลของ
ตนเองที่ได้ให้ไว้กบั บริษัทไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตนเองได้ ด้วยเหตุผลบางประการ
(7) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ด้วยเหตุผลบางประการได้
10.2 ช่องทางการใช้สิทธิ
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ท่ีสาหนักงานใหญ่ หรือส่งจดหมายผ่านทาง
ไปรษณียต์ ามที่อยู่ของบริษัท พร้อมเอกสารดังต่อไปนี ้
1) แบบฟอร์มคาขอใช้สิทธิพร้อมลงลายมือชื่อ (ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท)
2) สาเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
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10.3 ระยะเวลาการดาเนินการ
บริษัทจะดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิ ของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รับคาขอใช้สิทธิ ท่ีสมบูรณ์พร้อมเอกสาร
ประกอบโดยครบถ้วน โดยที่ระหว่างการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยอยู่
11. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
11.1 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข สูญหาย
ทาลาย หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
11.2 หากบริษั ท เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุค คลแก่ ผู้ป ระมวลผลข้อ มูล บริษั ท จะก ากับ ดูแ ลบุค คลอื่ น ซึ่ง บริษั ท มอบหมายให้
ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
12. รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ดงั นี ้
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (นายยูจิ ฟุคาดะ (Yuji Fukada))
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชั้น 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2117-5000
อีเมล: DPOoffice@aira-aiful.co.th
ทั้ง นี ้ ท่ า นมี สิท ธิ ใ นการร้อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง เมื่ อ บริษั ท ฝ่ าฝื น หรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว
บริษัทอาจพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนีต้ ามความเหมาะสมอยู่เป็ นระยะเพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม หากประกาศนีม้ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบผ่านเว็บไซต์หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
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