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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy Policy)
โดยที ่ “บริษั ท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด ” หรือ “บริษั ท” เปนองค์ กรเอกชน มี วัตถุประสงค์ เพื ่อใหบริการ
ซอฟต์ แวร์บนอินเทอร์ เน็ ต สำหรับ บุ คคล หรือ องค์ กร ทั ้ง ภาครัฐ และเอกชน บริษั ท จึ งไดจั ดทำ “นโยบายการ
คุมครองขอมูล สวนบุคคล” เพื่ อใหเจาหนาที่ พนักงาน ผูรับบริ การ และผูที่ เกี่ยวของกับ กิจการของ บริษัท ได
ทราบ เขาใจ และถือปฏิบัตเิ กี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล ทั้ งที่ บันทึกเปนเอกสาร ฟล์ ม ภาพหรื อเสี ยง หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ บริษัท จัดเก็บไวในสื่อ
ตาง ๆ และมีการเผยแพรสูสาธารณะผานเว็บไซต์ของ บริษัท เพื ่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมู ลสวนบุ คคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเปนการปองกั นไมใหเกิดการละเมิดสิทธิหรื อกอใหเกิด
ความเสียหายแกเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมทั้ งจะทำการดำเนินงานของ บริษัท ที่ เกี ่ยวของกับขอมูลสวนบุ คคล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย
“นโยบายการคุมครองขอมูล สวนบุ คคล” ฉบั บนี ้ จะประกอบดวยสาระสำคัญ ตามที ่ พ ระราชบั ญ ญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว ดังตอไปนี้
1. นิยาม
“บริษัท” หมายความวา บริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด
“บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูล เกี ่ ยวกั บบุ คคลซึ่ ง ทำใหสามารถระบุตั วบุคคลนั้น ได ไมวา
ทางตรงหรือ ทางออม แตไมรวมถึ งขอมูลของผู ถึงแกกรรมโดยเฉพาะ เชน ชื่ อ นามสกุล ชื ่อเลน ที ่อยู หมายเลข
โทรศั พท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดิน ทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุ ญาตขั บขี่ เลขประจำ ตัว
ผูเสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยูอีเมล ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log
File เปนตน อยางไรก็ตาม ขอมูลสวนบุคคลจะไมรวมถึ งขอมูลสำหรับการติ ดตอทางธุรกิจ ที่ไมไดระบุ ถึงตัวบุคคล
เชน ชื่ อนิ ติบุคคล ที ่อยูของนิ ติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ของที่ ทำงาน ที ่อยูอีเมลของนิติ
บุคคล ทั้งนี้หมายรวมถึง ขอมูลผูถึงแกกรรม และขอมูลนิรนาม (Anonymized Data) หรือขอมูลแฝงที่ ถูกทำใหไม
สามารถระบุตัวบุคคลไดอีกโดยวิธีการทางเทคนิค เปนตน
“ขอมู ลสวนบุคคลออนไหว” หมายความวา ขอมูลที่เปนเรื่ องสวนบุคคลโดยแทของบุ คคล แตมี ความ
ละเอียดออนและอาจทำใหเจาของขอมูลสวนบุ คคล (Data Subject) นั ้น มีความเสี่ ยงตอการเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม เชน เชื้อชาติ เผาพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทาง
เพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมู ลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพั นธุ กรรม ขอมูลภาพถายของ
บุคคล และขอมูลชีวภาพตาง ๆ เปนตน
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“เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)” หมายความวา บุคคลที่ขอมูลสวนบุคคลนั้น บงชี้ไปถึง และ
ทำใหสามารถระบุตัวบุ คคลนั้ นได แตไมใชบุคคลที่เปนเจาของสิ ทธิในขอมูลสวนบุคคลหรือบุคคลที่เปนผูสรางหรือ
เก็บรวบรวมขอมู ลสวนบุ คคลนั้น โดยเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) จะเปนบุคคลธรรมดาเทานั้นและ
ไมรวมถึงนิติบุคคล เชน บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด
“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)” หมายความวา บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งมีอำนาจหนาที่
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุ คคล โดย บริษัท ในฐานะที่ เปนนิติบุคคลซึ่ งมีการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลบุคคลเพื่อการดำเนิน งานตามภารกิจตาง ๆ ถือไดวา บริษัท เปนผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดวย
“ผูประมวลผลขอมู ลสวนบุคคล (Data Processor)” หมายความวา บุ คคลหรือนิติ บุค คลซึ่ ง ทำการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในนามหรือ ตามคำสั่งของผูควบคุ มขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ในกรณีที่ บริษัท
มี สัญญาจางบุ คคลอื่ น ในการเก็ บรวบรวม ใช ประมวผล หรือ เปดเผยขอมู ลสวนบุ คคลใหแก บริษั ท จะถือวานิติ
บุ คคลนัน้ เปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหแก บริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล สวน
บุคคล พ.ศ. 2562
2. การเคารพสิทธิสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)
2.1 บริ ษั ท เคารพในสิทธิและเสรี ภาพของสวนบุคคลตามกฎหมาย และตระหนักถึ งความสำคั ญของ
การคุ มครองขอมูลสวนบุ คคลของเจาของขอมูล ดังนั้น บริษัท จะปฏิ บัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เมื่อ บริษัท
มีความจำเปนตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ไมวาในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท อาจเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยตอบุคคลอื่น เชน ชื่อสกุล
อายุ ที ่อยู หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ขอมู ลทางการเงิน บริษทั จะดำเนินการเพื่อใหขอมูลสวน
บุคคลเหลานั้นมีความถูกตอง เปนปจจุบัน มีคุณภาพ และถูกนำไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ
บริษัท เทานั้น ตลอดจนจะดำเนินมาตรการที ่เขมงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของขอมูลสวนบุคคล และ
การปองกันมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยมิชอบดวยฎหมาย
3. การเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทั ้งที ่อยูในรูปแบบเอกสาร ฟล์ ม ภาพหรื อเสีย ง หรือ
ขอมูลอิ เล็ กทรอนิกส์ จะกระทำเทาที่จำเปนและเปนไปตามภารกิ จของ บริษัท เทานั้น โดยใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
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3.1 การเก็บรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
3.1.1 บริษั ท จะใชวิ ธีการที่ ชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและเก็ บรัก ษาขอมูลสวนบุคคล
โดยจะดำเนินการอยางจำกัดเพียงเทาที่จำเปนแกการใหปฏิบัติตามภารกิจของ บริษัท ทั้งที่เปนการดำเนินการทาง
กายภาพและดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใตวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกฎหมายเทานั้น
3.1.2 บริษัท จะขอความยิ นยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) กอนหรือระหวาง
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เวนแต
(1) เพื่ อใหบรรลุ วัตถุประสงค์ ที่เกี่ ยวกับการศึ กษาวิ จั ยหรือ สถิ ติ โดยมี มาตรการปกปองที่
เหมาะสม เพื ่อคุ มครองสิ ทธิ และเสรีภาพของเจาของขอมูล สวนบุคคล (Data Subject) เชน การทำใหขอมู ล
สวนบุคคลกลายเปนขอมูลนิรนาม เปนตน
(2) เพือ่ ปองกันหรือระงั บอัน ตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุ ขภาพของบุคคล ซึ่งเจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject) ไมสามารถใหความยินยอมได
(3) เปนการจำเปนเพื่อประโยชน์โดยชอบดวยกฎหมายของ บริษัท เวนแตประโยชน์ดังกลาว
มีความสำคัญนอยกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)
(4) บริ ษั ท จะไมจั ดเก็ บขอมูล สวนบุค คลออนไหว เชน เชื้อ ชาติ เผาพั น ธุ์ ความคิ ดเห็ น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุ ขภาพ ความ
พิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม และขอมูลชีวภาพ โดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เวนแตขอมูลที่เปนการยกเวนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562
3.1.3 บริษั ท อาจรวบรวมขอมู ลสวนบุ คคลจากเจาของขอมู ลสวนบุ คคล (Data Subject) และ
ผนวกเขากับขอมูลสวนบุ คคลเกี่ยวกั บเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ที่ บริษทั ไดรับมาจากแหลงอื่น
เฉพาะในกรณีที่มคี วามจำเปนและไดรับความยินยอมจากเจาของขอมู ลสวนบุ คคล (Data Subject) เทานั้น ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ในการปรับปรุ งขอมูลสวนบุคคลใหเปนปจจุบัน และคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริ การของ
บริษัท ใหดียิ่งขึ้น
3.2 การนำไปใชประโยชน์
3.2.1 บริษั ท จะใชประโยชน์ หรื อ เปดเผยขอมู ลสวนบุ คคลของเจาของขอมูล สวนบุคคล (Data
Subject) ไดตอเมื่ อไดรับความยินยอมจากเจาของขอมู ลสวนบุคคล (Data Subject) และจะตองเปนการใชตาม
วัตถุประสงค์ของ บริษัท หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นรองรับเทานั้น
3.2.2 บริษัท จะดูแลใหผูปฏิบัติงานของ บริษัท ไมนำขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุ คคล
(Data Subject) ไปใชประโยชน์ หรือเปดเผย แสดง หรื อทำใหปรากฏในลักษณะอื่นใดแกบุ คคลอื่นนอกเหนื อไป

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด

จากวั ตถุ ประสงค์ในการดำเนินงานตามภารกิจของ บริษัท เวนแตมีขอยกเวนที ่เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
3.3 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุค คลแกบุคคลภายนอก
3.3.1 ในกรณี ที่ บริษัท มีค วามจำเปนตองเชื่ อมโยงระบบสารสนเทศเพื่ อเปดเผยขอมูลสวนบุ คคล
แกบุคคลภายนอกหรื อองค์ก รที ่ไมเกี่ยวของกั บผูรับบริ การ บริษัท จะแจงและขอความยิน ยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุ คคล (Data Subject) กอนดำเนินการ โดยมีรายละเอียดของขอมูลที ่จะแจงและขอคำยิน ยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) อยางนอยตองประกอบดวย
(1) บุคคลหรือหนวยงานที่จะทำการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
(2) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
(3) วิธกี ารเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
(4) ขอมูลสวนบุคคลที่จะเปดเผยผานการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศนั้น
(5) บุคคลซึ่งมีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
3.3.2 ในการเชื่ อมโยงระบบสารสนเทศเพื ่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุ คคลภายนอก บริษัท
จะแสดงชื่อผูเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและบุคคลซึ่งมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลนั้นอยางชัดเจน เพื่อให
เจาของขอมูลสวนบุ คคล (Data Subject) ไดรับทราบ นอกจากนี้ บริษั ท จะจั ด ใหมี การบั น ทึก ขอมู ลเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไวเปนหลักฐานดวย
3.3.3 ในกรณีที่ มีการเปลี ่ ยนแปลงการเชื ่อ มโยงระบบสารสนเทศเพื ่ อเปดเผยขอมู ลสวนบุ คคล
บริษัท จะแจงใหเจาของขอมูลสวนบุ คคล (Data Subject) ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และขอความยินยอม
กอนการดำเนินการทุกครั้ง
4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูล
บริษั ท ในฐานะเปนผู ประมวลผลขอมู ลสวนบุ คคล ไดตระหนัก ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัยของขอมู ลสวนบุคคล ดังนั้ น บริษัท จึงกำหนดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
สวนบุ คคลอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการรักษาความลับของขอมู ลสวนบุคคลเพื่ อปองกั นการสูญหาย การ
เขาถึง ทำลาย ใช แปลง แกไขหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยผูที่ไมมีสิทธิหรือโดยมิชอบดวยกฎหมาย
5. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคลที่ชัดเจน
5.1 บริษั ท จะเก็ บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล สวนบุ ค คลของเจาของขอมู ล สวนบุคคล (Data
Subject) เพื ่อการดำเนิน งานในพั นธกิจตาง ๆ ของ บริษทั รวมทั้ งเพื ่อการศึกษาวิจ ัยหรื อการจัดทำสถิ ติ ที่เปนไป
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ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ บริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริหารงาน
และการใหบริการของ บริษัท
5.2 ในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษัท
จะแจงและขอความยิน ยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) กอน โดยบริษัท จะจัด ใหมีการบันทึ ก
ความยินยอมไวเปนหลักฐาน
5.3 ในกรณี ที่ บริ ษ ั ท มี การเก็ บ รวบรวม ใช และเป ดเผยขอมู ล สวนบุ ค คล เพื ่ อ ดำเนิ น การอื่ น
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดขางตน เจาของขอมูลสวนบุ คคล (Data Subject) มีสิทธิในฐานะที ่เปน
เจาของขอมูลสวนบุคคลที่จะยิน ยอมหรือไมใหความยินยอมให บริษัท ดำเนิน การดังกลาวก็ได
5.4 เพื่ อวัตถุประสงค์ในการวิ เคราะห์ และติดตามการใชบริการทางเว็บ ไซต์ และวั ตถุประสงค์ ในการ
ตรวจสอบยอนหลังในกรณี ที ่ เกิ ดปญหาการใชงาน บริษัท จึ งจั ดใหมี การบัน ทึ กขอมูลการเขาออกเว็ บไซต์ ของ
เจาของขอมู ลสวนบุ คคล (Data Subject) ดวย Log Files หรือดวยเทคโนโลยีอื่ นที่เหมาะสม โดยจั ดเก็ บขอมูล
อยางนอย ดังตอไปนี้
(1) หมายเลขไอพี (IP Address)
(2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
ทั้ งนี้ บริษัท อาจใชบริการหนวยงานภายนอกเพื่อใหจัดเก็ บบัน ทึก การเขาออกระบบใหบริการทาง
เว็บไซต์ดวยก็ได โดย บริษัท จะไมกระทำการใด ๆ ที่เกินขอบเขตตามวัตถุประสงค์ และตามนโยบายดาน Cookies
ในความเปนขอมูลสวนบุคคล เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) กอน
6. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล
6.1 บริษทั จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) โดยตรงเทานัน้ เวนแตเปน
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data
Subject) หรือ ผูควบคุมขอมูล (Data Controller) ตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
6.2 ในกรณี ที่ บริษัท มีเหตุผลความจำเปนอยางอื่นทำให บริษัท ตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจาก
แหลงอื่ นที่ไมใชเจาของขอมู ลสวนบุคคล (Data Subject) โดยตรง บริษัท จะตองแจงเหตุผลความจำเปนตองเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอืน่ ที่ไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) โดยตรงใหเจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject) ทราบเพื่ อขอความยินยอมให บริษั ท ดำเนิน การดั งกลาวโดยเร็ว ทั้ งนี้ ตองไมเกิ น
30 วัน นับแตวันเริ่มดำเนิน การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เวนแตการเก็ บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในกรณีตาม
ขอยกเวนที่ตามนั ยกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุ คคล พ.ศ. 2562 บริษัท ไมตองขอความยิ นยอมจาก
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)
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7. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ในฐานะที่ บริษัท ทำหนาที่เปนผูประมวลผลขอมูล (Data Processor) เมื่อ บริษัท ไดรับขอมูลสวนบุคคล
จากแหลงที ่มาของขอมู ลสวนบุ คคล หรือจากผู ควบคุ มขอมู ล (Data Controller) แลว บริษั ท จะบริหารจัดการ
ขอมูลสวนบุคคลภายใตหลักการและการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
7.1 เจาหนาทีแ่ ละพนักงาน รวมทัง้ ผูทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลสวนบุคคลของ บริษทั จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เป ดเผยขอมู ล สวนบุ ค คลตามค ำสั ่ ง อั น ชอบดวยกฎหมายที ่ ได รั บ จากผู ควบคุ ม ข อมู ล สวนบุ ค คลหรื อ
เจาพนักงานที่มีอำนาจหนาที่ในการสั่งการตามกฎหมายเทานั้น
7.2 บริษัท จัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อปองกันการ
สูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ ยนแปลงหรือแกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบดวย
กฎหมาย
7.3 บริษัท จะจัดใหมีบันทึก รายการกิจ กรรมการเก็ บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไวเพื่อให
สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
7.4 ในกรณีที่ผ ูประมวลผลขอมูลสวนบุ คคลเปนบุคคลภายนอก ผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตอง
ปฏิ บัติตามขอกำหนดที่ ไดรับ แจงจาก บริ ษั ท เทานั้น ทั้ งนี ้ บริษั ท จะจัดใหมี ข อตกลงระหวาง บริษั ท กับผู
ประมวลผลขอมูล เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามหนาที่ของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย
8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บริ ษั ท จะจัดใหมี ระบบการตรวจสอบเพื่ อ ดำเนินการลบหรื อทำลายขอมู ลสวนบุ คคลเมื่ อพนกำหนด
ระยะเวลาการเก็ บรั ก ษา หรื อที่ไ มเกี ่ ยวของหรื อ เกิ น ความจำเปนตามวั ตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมขอมู ล
สวนบุคคล หรือพนระยะเวลาของสั ญญาในการใหบริการ หรือตามที่เจาของขอมูลสวนบุ คคล (Data Subject)
หรือตามผูควบคุมขอมู ล (Data Controller) รองขอ หรือทีเ่ จาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ไดเพิ กถอน
ความยินยอม เวนแตการเก็บรักษาไวเพื่อวั ตถุประสงค์ในการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ ยวกับการจัดทำเอกสารประวั ตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุ หรือเพื อ่ ประโยชน์สาธารณะ หรือ เพื่ อ
การศึ กษาวิจัยหรือสถิ ติ หรือเพื ่อการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัท จะไดจั ดใหมี มาตรการที่เหมาะสม
เพื่อคุมครองสิทธิของเจาขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ดวย
9. นโยบายดาน Cookies หรือเทคโนโลยีอื่นที่ใชในการติดตามเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)
9.1 “คุกกี้ (Cookies)” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกส์เกีย่ วกับการเขาชมเว็บไซต์ของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject) ที่ เว็ บไซต์ เครื่ อ งแมขายสงไปเก็ บไวในเครื ่อ งคอมพิวเตอร์ ที่ เจาของขอมูล สวนบุ คคล (Data
Subject) ใชในการเขาชมเว็บไซต์ เพื่อชวยใหเว็บไซต์สามารถจดจำขอมูลการเขาชมเว็บไซต์ ของเจาของขอมูลสวน
บุคคล (Data Subject) ได
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9.2 บริษัท และบุคคลอื่ นอาจใชเทคโนโลยีเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชงานของคุ ณที่เกิดขึ้นบน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่บริษัทใหบริการ
9.3 บริษั ท อาจใชคุก กี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยี อื ่ น อื ่ นในทำนองเดี ย วกั น เพื ่ อ ใชในการติด ตาม
พฤติกรรมของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ในการใชงานเว็ บไซต์ของ บริษทั เพื่อวัตถุประสงค์ ในการ
บัน ทึ กการใหบริการและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใชบริการเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการใช
งานเว็ บไซต์ของ บริษทั แกเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เชน การบันทึก ภาษาที่เลือกใช หรือการตั้ง
คาอื่น ๆ เมื่อ เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เขาชมเว็ บไซต์ในครั ้งถัดไป โดยเว็ บไซต์ จะจดจำวาเปนผูที่
เคยเขาใชบริการแลว และตั้งคาเพื่ อใหบริการตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) กำหนด จนกวา
เจาของขอมู ลสวนบุ คคล (Data Subject) จะลบคุ กกี้ (Cookies) หรือยกเลิ กการอนุ ญาตใหใชคุ กกี ้ (Cookies)
หรื อเทคโนโลยี อื ่น ในทำนองเดี ยวกัน ทั้ ง นี้ เจาของขอมูลสวนบุ คคล (Data Subject) สามารถยอมรับ หรื อ ไม
ยอมรับใหมีการใชคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นในทำนองเดียวกันนั้นก็ ได และในกรณี ที่เลื อกไมยอมรั บใหมี
การใชคุ กกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ในทำนองเดียวกั นนั้น เว็บไซต์ของ บริษัท อาจจะไมสามารถใหบริ การ
หรือไมสามารถแสดงผลในทุกกรณีไดอยางสมบูรณ์
9.4 บริษัทอาจใชวิธกี ารอัตโนมัติในการอานหรือบัน ทึกขอมูลอุปกรณ์ของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data
Subject) ซึ่งรวมถึ งคุกกี้ (Cookies) เว็ บเบราว์เซอร์ หรือปลั๊ กอินตาง ๆ เชน ที่ เก็ บ HTML5 หรือฐานขอมูลแบบ
Flash เปนตน โดยเจาของขอมูล สวนบุ คคล (Data Subject) อาจเลือ กตั ้ งคาเว็ บเบราว์เซอร์ ใหปฏิ เสธการให
จั ด เก็ บ คุก กี้ (Cookies) บางประเภท หรื อใหแจงเตื อ นในกรณีท ี่ ม ี ก ารสงคุก กี้ (Cookies) บางประเภทได
ซึ ่ งเว็บ เบราว์เซอร์ บางตั วอาจถู กตั ้ งคาที่ คลายกันได อยางไรก็ตาม ในกรณี ที่ เจาของขอมู ลสวนบุคคล (Data
Subject) เลื อ กไมยอมรั บ ใหมี การใชคุ กกี ้ (Cookies) หรื อ เทคโนโลยี อ ื ่น ในทำนองเดี ย วกั น นั ้ น เว็ บ ไซต์ห รื อ
แอพพลิเคชันของ บริษัท อาจจะไมสามารถใหบริการหรือไมสามารถแสดงผลในทุกกรณีไดอยางสมบูรณ์
9.5 ในการบริหารจั ดการความเปนสวนตั วเกี ่ยวกับอุปกรณ์ สื่อสารไรสายของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject) จะเปนไปตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการความเปนสวนตั ว ตามที ่ระบบปฏิบัติก ารของ
อุปกรณ์สื่อสารไรสายนั้ น ๆ กำหนดไว เชน การตั ้งคาความเปนสวนตัวสำหรับ การระบุอุปกรณ์และตำแหนงทาง
ภูมิศาสตร์ไดดวยตนเองที่เว็บไซต์ของผูผลิตอุปกรณ์สื่อสารไรสาย เปนตน
10. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิในการดำเนินการดังตอไปนี้
10.1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) : เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) มี
สิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เคยใหไว
แก บริษัท ได
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10.2. สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right of Access) : เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)
มี สิทธิ ในการเขาถึ งขอมู ลสวนบุ คคลของตนเอง และอาจขอให บริษัท ทำสำเนาขอมูลสวนบุ คคลดัง กลาวใหแก
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) รวมถึงขอให บริษทั เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุค คลที่เจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject) ไมไดใหความยินยอมตอ บริษทั
10.3. สิทธิใ นการแกไขขอมูลสวนบุ คคลใหถู กตอง (Right to Rectification) : เจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject) มีสิทธิขอให บริษัท แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตองใหถูกตองได หรือ ขอใหเพิ่มเติม
ขอมูลสวนบุคคลที่ไมสมบูรณ์ใหสมบูรณ์ขึ้นได
10.4. สิทธิใ นการลบขอมูลสวนบุคคล (Right to Erasure) : เจาของขอมูลสวนบุ คคล (Data Subject)
มีสิทธิขอให บริษัท ลบขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ดวยเหตุบางประการได
10.5. สิทธิใ นการระงับการใชขอมู ลสวนบุ คคล (Right to Restriction of Processing) : เจาของขอมู ล
สวนบุ คคล (Data Subject) มีสิ ทธิขอให บริษทั จำกัดการใชขอมู ลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data
Subject) ดวยเหตุบางประการได
10.6. สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Right to Object) : เจาของขอมูลสวนบุ คคล
(Data Subject) มีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ดวย
เหตุบางประการได
เจาของขอมู ลสวนบุคคล (Data Subject) หรือ ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) สามารถ
ติดตอเจาหนาที่หรื อพนักงานที่เปนตัวแทนของ บริษัท หรือทางที่ บริษัท แตงตั้งใหเปนผู คุมครองขอมูลสวนบุ คคล
(DPO) เพื ่อยื่นคำรองขอ ให บริษัท ดำเนิ นการตามสิทธิ ของเจาของขอมูลสวนบุ คคล (Data Subject) ขางตนได
ทั ้ง นี ้ สามารถศึ กษาหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการใชสิ ทธิ ตาง ๆ ไดที่ TDPG 2.0 หรือเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th
ทั้ง นี้ เจาของขอมูล สวนบุ คคล (Data Subject) หรื อ ผู ควบคุ มขอมู ล (Data Controller) ไมตองเสี ย
คาใชจายในการใชสิทธิขางตนทั้งสิ้น โดย บริษัท จะพิจารณาคำรองขอและแจงผลการพิจ ารณาใหทราบภายใน 30
วัน นับแตวันที่ บริษัท ไดรับคำรองขอดังกลาว
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัท จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการคุมครองขอมู ลสวนบุคคลเปนระยะๆ เพื ่อใหสอดคลองกับ
กฎหมาย หรือขอกำหนดและขอบังคับที่เกี่ ยวของตางๆ ในกรณีที่ มี การเปลี่ย นแปลงนโยบายการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลที ่เปนสาระสำคัญ บริษั ท จะแจงใหเจาของขอมู ลสวนบุคคล (Data Subject) และกรณี ที่ลูก คาเปนผู
ควบคุ มขอมูลสวนบุ คคล (Data Controller) และผู ใชบริ การทราบดวยการ Update ขอมู ล ลงในเว็บ ไซต์ ของ
บริษัท
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12. ชองทางการติดตอ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer)
บริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0 331 38010
E-Mail : dpo@aos.in.th
Website : www.aos.in.th
Facebook : www.facebook.com/Allosoft-Co-Ltd-248448162362040

บริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด
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