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 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Policy) 

 1.  บทนํา 
 บรษัิท  ไฮ  บรดิ  โบ  ลด์  จํากัด  (  ต่อ  ไป  ใน  นโยบาย  นี�  เรยีก  ว่า  “  บรษัิท  ”)  ตระหนัก  ถึง  ความ  สําคัญ  ของ  ข้อมูล  สว่น 

 บุคคล  และ  ข้อมูล  อื�น  อัน  เกี�ยว  กับ  ท่าน  (  รวม  เรยีก  ว่า  “  ข้อมูล  ”)  เพื�อ  ให้  ท่าน  สามารถ  เชื�อ  มั�น  ได้  ว่า  “  บรษัิท  ”  มี  ความ 
 โปรง่ใส  และ  ความ  รบั  ผิด  ชอบ  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  ของ  ท่าน  ตามพ  ระ  ราช  บัญญัติ  คุ้มครอง  ข้อมูล 
 สว่น  บุคคล  พ  .  ศ  .  2562  (  “  กฎหมาย  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ”)  รวม  ถึง  กฎหมาย  อื�น  ที�  เกี�ยวข้อง  นโยบาย  การ  คุ้มครอง 
 ข้อมูล  สว่น  บุคคล  (  “  นโยบาย  ”)  นี�  จึง  ได้  ถูก  จัด  ทํา  ขึ�น  เพื�อ  ชี�แจง  แก่  ท่าน  ถึง  ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กับ  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช ้ หรือ 
 เป�ด  เผย  (  รวม  เรยีก  ว่า  “  ประมวล  ผล  ”)  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ซึ�ง  ดําเนิน  การ  โดย  “  บรษัิท  ”  รวม  ถึง  เจ้า  หน้าที�  และ  บุคคล  ที� 
 เกี�ยวข้องผู้ดําเนินการแทนหรือในนามของ “  บรษัิท  ” โดย  มีเนื�อหาสาระดังต่อไปนี� 

 2.  ขอบเขตการบงัคับใช้นโยบาย 
 นโยบาย  นี�  ใช้  บังคับ  กับ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  บุคคล  ซึ�ง  ม ี ความ  สมัพันธ์  กับ  “  บรษัิท  ”  ใน  ป�จจุบัน  และ  ที�  อาจ  มี 

 ใน  อนาคต  ซึ�ง  ถูก  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  โดย  “  บรษัิท  ”  พนักงาน  ตาม  สัญญา  หนว่ย  ธุรกิจ  หรือ  หนว่ย  งาน  รูป  แบบ 
 อื�น  ที�  ดําเนิน  การ  โดย  “  บรษัิท  ”  และ  รวม  ถึง  คู่  สัญญา  หรือ  บุคคล  ภายนอก  ที�  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  แทน  หรือ  ใน  นาม 
 ของ  “  บรษัิท  ”  (  “  ผู ้ ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ”)  ภาย  ใต้  ผลิตภัณฑ์  และ  บริการ  ต่าง  ๆ   เชน่  เว็บไซต์  ระบบ 
 แอปพลิเคชัน เอกสาร หรอืบรกิารในรูปแบบอื�นที�ควบคุมดูแลโดย “  บรษัิท  ” (รวมเรียกว่า “  บรกิาร  ”) 

 บุคคลมีความสัมพันธ์กับ “  บรษัิท  ” ตามความในวรรคแรก รวม  ถึง 
 1)  ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 2)  เจ้าหน้าที�หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง 
 3)  คู่ค้าและผู้ให้บรกิารซึ�งเป�นบุคคลธรรมดา 
 4)  กรรมการ  ผู้รบั  มอบ  อํานาจ  ผู้  แทน  ตัวแทน  ผู้  ถือ  หุ้น  ลูกจ้าง  หรอื  บุคคล  อื�น  ที�  มี  ความ  สัมพันธ์  ใน  รูป 

 แบบเดียวกันของนิติบุคคลที�มีความสัมพันธ์กับ “  บรษัิท  ” 
 5)  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรอืบริการของ“  บรษัิท  ” 
 6)  ผู้เข้าชมหรอืใช้งานเว็บไซท์ (  www.nawaja.com  และ  www.ณวาจา.com  ) 
 7)  รวมทั�งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรอืชอ่งทางการสื�อสารอื�นซึ�งควบคุมดูแลโดย “  บรษัิท  ” 
 8)  บุคคล  อื�น  ที�  “  บรษัิท  ”  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เชน่  ผู้  สมัคร  งาน  ครอบครัว  ของ  เจ้า  หน้าที�  ผู้  ค�า 

 ประกัน ผู้รบัประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป�นต้น 
 ข้อ 1) ถึง 6) เรยีกรวมกันว่า “  ท่าน  ” 

 นอกจาก  นโยบาย  ฉบับ  นี�  แล้ว  “  บรษัิท  ”  อาจ  กําหนด  ให้  มี  คํา  ประกาศ  เกี�ยว  กับ  ความ  เป�น  สว่น  ตัว  (  “  ประกาศ  ”) 
 สําหรบั  ผลิตภัณฑ์  หรอื  บริการ  ของ  “  บรษัิท  ”  เพื�อ  ชี�แจง  ให้  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ซึ�ง  เป�น  ผู้  ใช้  บริการ  ได้  ทราบ  ถึง  ข้อมูล 
 สว่น  บุคคล  ที�  ถูก  ประมวล  ผล  วัตถุประสงค์  และ  เหตุผล  อัน  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  ใน  การ  ประมวล  ผล  ระยะ  เวลา  ใน  การ  เก็บ 
 รกัษา  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  รวม  ถึง  สิทธิ  ใน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  พึง  มี  ใน  ผลิตภัณฑ์  หรือ  บริการ  นั�น 
 เป�นการเฉพาะเจาะจง 

 ทั�งนี�  ใน  กรณี  ที�  มี  ความ  ขัด  แย้ง  กัน  ใน  สาระ  สําคัญ  ระหว่าง  ความ  ใน  ประกาศ  เกี�ยว  กับ  ความ  เป�น  สว่น  ตัว  และ 
 นโยบายนี� ให้ถือตามความในประกาศเกี�ยวกับความเป�นสว่นตัวของบริการนั�น 

 3.  คํานิยาม 
 -  “  บรษัิท  ”  หมายถึง  บรษัิท ไฮบรดิโบลด์ จํากัด 
 -  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หมาย  ถึง  ข้อมูล  เกี�ยว  กับ  บุคคล  ธรรมดา  ซึ�ง  ทําให้  สามารถ  ระบุ  ตัว  บุคคล  นั�น  ได้  ไม ่ ว่า  ทาง 

 ตรงหรอืทางอ้อม แต่ไมร่วมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 -  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  อ่อน  ไหว  หมาย  ถึง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ตาม  ที�  ถูก  บัญญัติ  ไว้  ใน  มาตรา  26  แหง่  พระ  ราช 

 บัญญัติ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  พ  .  ศ  .  2562  ซึ�ง  ได้แก่  ข้อมูล  เชื�อ  ชาติ  เผา่  พันธุ์  ความ  คิด  เห็น  ทางการ 
 เมือง  ความ  เชื�อ  ใน  ลัทธิ  ศาสนา  หรือ  ปรัชญา  พฤติกรรม  ทาง  เพศ  ประวัติ  อาชญากรรม  ข้อมูล  สุขภาพ 
 ความ  พิการ  ข้อมูล  สหภาพแรงงาน  ข้อมูล  พันธุกรรม  ข้อมูล  ชีวภาพ  หรอื  ข้อมูล  อื�น  ใด  ซึ�ง  กระทบ  ต่อ 
 เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลในทํานองเดียวกันตามที�คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลประกาศ 
 กําหนด 

http://www.nawaja.com/
http://www.nawaja.com/
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 -  การ  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หมาย  ถึง  การ  ดําเนิน  การ  ใด  ๆ   กับ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เชน่  เก็บ  รวบรวม 
 บันทึก  สําเนา  จัด  ระเบียบ  เก็บ  รกัษา  ปรับปรุง  เปลี�ยนแปลง  ใช้  กู้  คืน  เป�ด  เผย  สง่  ต่อ  เผย  แพร ่ โอน  รวม 
 ลบ ทําลาย เป�นต้น 

 -  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หมาย  ถึง  บุคคล  ธรรมดา  ซึ�ง  เป�น  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  “  บรษัิท  ”  เก็บ 
 รวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผย 

 -  ผู ้ ควบคมุ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หมาย  ถึง  บุคคล  หรอื  นิติบุคคล  ซึ�ง  มี  อํานาจ  หน้าที�  ตัดสิน  ใจ  เกี�ยว  กับ  การ  เก็บ 
 รวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 -  ผู ้ ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หมาย  ถึง  บุคคล  หรอื  นิติบุคคล  ซึ�ง  ดําเนิน  การ  เกี�ยว  กับ  การ  เก็บ  รวบรวม 
 ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ตาม  คํา  สั�ง  หรอื  ใน  นาม  ของ  ผู้  ควบคุม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ทั�งนี�  บุคคล  หรือ 
 นิติบุคคลซึ�งดําเนินการดังกล่าวไมเ่ป�นผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 

 4.  แหล่งที�มาของข้อมูลสว่นบุคคลที�  “  บรษัิท  ”  เก็บรวบรวม 
 “  บรษัิท  ” เก็บรวบรวมหรอืได้มาซึ�งข้อมูลสว่นบุคคลประเภท  ต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี� 

 1)  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  “  บรษัิท  ”  เก็บ  รวบรวม  จาก  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  โดยตรง  ใน  ชอ่ง  ทาง  ให ้
 บรกิาร  ต่าง  ๆ   เชน่  ขั�น  ตอน  การ  สมัคร  ลง  ทะเบียน  สมัคร  งาน  ลง  นาม  ใน  สัญญา  เอกสาร  ทํา  แบบ  สํารวจ  หรือ  ใช้ 
 งาน  ผลิตภัณฑ์  บริการ  หรอื  ชอ่ง  ทาง  ให้  บริการ  อื�น  ที�  ควบคุม  ดูแล  โดย  “  บรษัิท  ”  หรอื  เมื�อ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น 
 บุคคลติดต่อสื�อสารกับ “  บรษัิท  ” ณ ที�ทําการหรอืผา่นชอ่งทางติดต่ออื�นที�ควบคุมดูแลโดย “  บรษัิท  ” เป�นต้น 

 2)  ข้อมูล  ที�  “  บรษัิท  ”  เก็บ  รวบรวม  จาก  การ  ที�  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เข้า  ใช้  งาน  เว็บไซต์  ผลิตภัณฑ์ 
 หรอื  บริการ  อื�น  ๆ   ตาม  สัญญา  หรอื  ตาม  พันธ  กิจ  เชน่  การ  ติดตาม  พฤติกรรม  การ  ใช้  งาน  เว็บไซต์  ผลิตภัณฑ์  หรือ 
 บรกิาร  ของ  “  บรษัิท  ”  ด้วย  การ  ใช้  คุกกี�  (Cookies)  หรอื  จาก  ซอฟต์แวร ์ บน  อุปกรณ์  ของ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น 
 บุคคล เป�นต้น 

 3)  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  “  บรษัิท  ”  เก็บ  รวบรวม  จาก  แหล่ง  อื�น  นอกจาก  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  โดยที� 

 แหล่ง  ข้อมูล  ดัง  กล่าว  มี  อํานาจ  หน้าที�  มี  เหตุผล  ที�  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  หรอื  ได้  รับ  ความ  ยินยอม  จาก  เจ้าของ  ข้อมูล 
 สว่น  บุคคล  แล้ว  ใน  การ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  แก่  “  บรษัิท  ”  รวม  ถึง  จาก  ความ  จําเป�น  เพื�อ  ให้  บริการ  ตาม  สัญญา  ที�  อาจ  มี 
 การแลกเปลี�ยนข้อมูลสว่นบุคคลกับคู่สัญญาได้ 

 นอกจาก  นี�  ยัง  หมายความ  รวม  ถึง  กรณี  ที�  ท่าน  เป�น  ผู้  ให้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  บุคคล  ภายนอก  แก่  “ 
 บรษัิท  ”  ดังนี�  ท่าน  มีหน้า  ที�  รบั  ผิด  ชอบ  ใน  การ  แจ้ง  ราย  ละเอียด  ตาม  นโยบาย  นี�  หรือ  ประกาศ  ของ  ผลิตภัณฑ์  หรือ 
 บรกิาร  ตาม  แต่  กรณี  ให้  บุคคล  ดัง  กล่าว  ทราบ  ตลอด  จน  ขอ  ความ  ยินยอม  จาก  บุคคล  นั�น  หาก  เป�น  กรณี  ที�  ต้อง  ได้ 
 รบัความยินยอมในการเป�ดเผยข้อมูลแก่“  บรษัิท  ” 

 ทั�งนี�  ใน  กรณี  ที�  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ปฏิเสธ  ไม ่ ให้  ข้อมูล  ที�  มี  ความ  จําเป�น  ใน  การ  ให้  บรกิาร  ของ  “  บรษัิท  ” 
 อาจเป�นผลให้“  บรษัิท  ” ไมส่ามารถให้บรกิารนั�นแก่เจ้าของ  ข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่าวได้ทั�งหมดหรือบางสว่น 

 5.  ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 
 “  บรษัิท  ”  พิจารณา  กําหนด  ฐาน  กฎหมาย  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ตาม  ความ  เหมาะ  สม 

 และ  ตาม  บรบิท  ของ  การ  ให้  บริการ  ทั�งนี�  ฐาน  กฎหมาย  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  “  บรษัิท  ”  ใช้ 
 ประกอบด้วย 

 ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล  รายละเอียด 
 เพื�อการปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมาย  เพื�อ  ให้  “  บรษัิท  ”  สามารถ  ปฏิบัติ  ตาม  ที�  กฎหมาย  ที�  ควบคุม  “ 

 บรษัิท  ”  เชน่ 
 -  การ  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  จราจร  ทาง  คอมพิวเตอร ์ ตามพ  ระ  ราช 
 บัญญัติ  ว่า  ด้วย  การก  ระ  ทําความ  ผิด  เกี�ยว  กับ  คอมพิวเตอร์  พ  .  ศ  . 
 2560 
 - กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
 รวมถึง การดําเนินการตามคําสั�งศาล เป�นต้น 

 เป�นการจําเป�นเพื�อประโยชน์โดยชอบด้วย 
 กฎหมาย 

 เพื�อ  ประโยชน์  โดย  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  ของ  “  บรษัิท  ”  และ  ของ 
 บุคคล  อื�น  ซึ�ง  ประโยชน์  ดัง  กล่าว  มี  ความ  สําคัญ  ไม ่ น้อย  ไป  กว่า 
 สิทธิขั�นพื�นฐานในข้อมูลสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมูลสว่น 
 บุคคล  เชน่  เพื�อ  การ  รักษา  ความ  ปลอดภัย  อาคาร  สถาน  ที�  ของ  “ 
 บรษัิท  ”  หรือ  การ  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เพื�อ  กิจการ 
 ภายในของ“  บรษัิท  ” เป�นต้น 
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 เป�นการจําเป�นเพื�อการป�องกันหรอืระงับ 
 อันตราย  ต่อ  ชีวิต  รา่งกาย  หรอื  สุขภาพ  ของ 
 บุคคล 

 เพื�อ  ป�องกัน  หรือ  ระงับ  อันตราย  ต่อ  ชีวิต  รา่งกาย  หรอื  สุขภาพ 
 ของบุคคล 

 เพื�อการปฏิบัติตามสัญญา  เพื�อ  ให้  “  บรษัิท  ”  สามารถ  ปฏิบัติ  หน้าที�  ตาม  สัญญา  หรอื  ดําเนิน 
 การอันเป�นความจําเป�นต่อการเข้าทําสัญญาซึ�งท่านเป�นคู่ 
 สัญญา  กับ  “  บรษัิท  ”  เชน่  การ  จ้าง  งาน  จ้าง  ทํา  ของ  การ  ทํา 
 บันทึกข้อตกลงความรว่มมือหรือสัญญาในรูปแบบอื�น เป�นต้น 

 ความยินยอมของท่าน  เพื�อ  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ใน  กรณี  ที� 
 “  บรษัิท  ”  จําเป�น  ต้อง  ได้  รับ  ความ  ยินยอม  จาก  ท่าน  โดย  ได้  มี  การ 
 แจ้ง  วัตถุประสงค์  ของ  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล 
 สว่น  บุคคล  ก่อน  การ  ขอ  ความ  ยินยอม  แล้ว  เชน่  การ  เก็บ  รวบรวม 
 ข้อมูลสว่นบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที�ไมเ่ป�นไปตามข้อ 
 ยกเว้น  มาตรา  24  หรือ  26  แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ  คุ้มครอง  ข้อมูล 
 สว่น  บุคคล  พ  .  ศ  .  2562  หรอื  การนํา  เสนอ  ประชาสัมพันธ ์
 ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่สัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแก่ 
 ท่าน เป�นต้น 

 ใน  กรณี  ที�  “  บรษัิท  ”  มี  ความ  จําเป�น  ต้อง  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  เพื�อ  การ  ปฏิบัติ  ตาม  สัญญา  การ 
 ปฏิบัติ  หน้าที�  ตาม  กฎหมาย  หรอื  เพื�อ  ความ  จําเป�น  ใน  การ  เข้า  ทํา  สัญญา  หาก  ท่าน  ปฏิเสธ  ไม ่ ให้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หรือ 
 คัดค้าน  การ  ดําเนิน  การ  ประมวล  ผล  ตาม  วัตถุประสงค์  ของ  กิจกรรม  อาจ  มี  ผล  ทําให้  “  บรษัิท  ”  ไม ่ สามารถ  ดําเนิน  การ 
 หรอืให้บรกิารตามที�ท่านรอ้งขอได้ทั�งหมดหรอืบางสว่น 

 6.  ประเภทของข้อมูลสว่นบุคคลที�  “  บรษัิท  ”  เก็บรวบรวม 
 “  บรษัิท  ”  อาจ  เก็บ  รวบรวม  หรอื  ได้  มา  ซึ�ง  ข้อมูล  ดัง  ต่อ  ไป  นี�  ซึ�ง  อาจ  รวม  ถึง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ทั�งนี�  ขึ�น 

 อยู ่ กับ  บรกิาร  ที�  ท่าน  ใช้  หรือ  บรบิท  ความ  สัมพันธ์  ที�  ท่าน  มี  กับ  “  บรษัิท  ”  รวม  ถึง  ข้อ  พิจารณา  อื�น  ที�  มี  ผล  กับ  การ  เก็บ  รวบรวม 
 ข้อมูล  สว่น  บุคคล  โดย  ประเภท  ของ  ข้อมูล  ที�  ระบุ  ไว้  ดัง  ต่อ  ไป  นี�  เป�น  เพียง  กรอบ  การ  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  “ 
 บรษัิท  ”  เป�นการ  ทั�วไป  ทั�งนี�  เฉพาะ  ข้อมูล  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  ผลิตภัณฑ์  หรือ  บริการ  ที�  ท่าน  ใช้  งาน  หรือ  มี  ความ  สัมพันธ์  ด้วย 
 เท่านั�นที�จะมีผลบังคับใช้ 

 ประเภทข้อมูลสว่นบุคคล  รายละเอียดและตัวอยา่ง 
 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล  ข้อมูลระบุชื�อเรียกของท่านหรอืข้อมูลจากเอกสารราชการที�ระบุข้อมูล 

 เฉพาะ  ตัว  ของ  ท่าน  เชน่  คํานํา  หน้า  ชื�อ  ชื�อ  นามสกุล  ชื�อ  กลาง  ชื�อ  เล่น 
 ลายมือ  ชื�อ  เลข  ที�  บัตร  ประจํา  ตัว  ประชาชน  สัญชาติ  เลข  ที�  ใบ  ขับขี�  เลข  ที� 
 หนังสือเดินทาง  ข้อมูล  ทะเบียน  บ้าน  หมายเลข  ใบ  ประกอบ  การ 
 หมายเลข  ใบ  อนุญาต  การ  ประกอบ  วิชาชีพ  (  สําหรบั  แต่ละ  อาชีพ  ) 
 หมายเลขประจําตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม เป�นต้น 

 ข้อมูลเกี�ยวกับคุณลักษณะของบุคคล  ข้อมูล  ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กับ  ตัว  ท่าน  เชน่  วัน  เดือน  ป�  เกิด  เพศ  สว่น  สูง  น�า 
 หนัก  อายุ  สถานภาพ  การ  สมรส  สถานภาพ  การ  เกณฑ์  ทหาร  รูป  ถ่าย 
 ภาษา  พูด  ข้อมูล  พฤติกรรม  ความ  ชื�น  ชอบ  ข้อมูล  การ  เป�น  บุคคล  ล้ม 
 ละลาย  ข้อมูล  การ  เป�น  คน  ไร้  ความ  สามารถ  หรอื  คน  เสมือน  ไร้  ความ 
 สามารถ เป�นต้น 

 ข้อมูลสําหรบัการติดต่อ  ข้อมูล  เพื�อ  การ  ติดต่อ  ท่าน  เชน่  เบอร ์ โทรศัพท์  บ้าน  เบอร์  โทรศัพท์ 
 เคลื�อนที�  หมายเลข  โทรสาร  อีเมล  ที�  อยู ่ ทาง  ไปรษณีย์  บ้าน  ชื�อ  ผู้  ใช้  งาน  ใน 
 สังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที�ตั�งของที�พัก เป�นต้น 

 ข้อมูลเกี�ยวกับการทํางานและการ 
 ศึกษา 

 ราย  ละเอียด  การ  จ้าง  งาน  รวม  ถึง  ประวัติการ  ทํางาน  และ  ประวัติการ  ศึกษา 
 เชน่  ประเภท  การ  จ้าง  งาน  อาชีพ  ยศ  ตําแหนง่  หน้าที�  ความ  เชี�ยวชาญ 
 สถานภาพ  ใบ  อนุญาต  ทํางาน  ข้อมูล  บุคคล  อ้างอิง  หมายเลข  ประจํา  ตัวผู้ 
 เสีย  ภาษี  ประวัติการ  ดํารง  ตําแหนง่  ประวัติการ  ทํางาน  ข้อมูล  เงิน  เดือน 
 วัน  เริ�ม  งาน  วัน  ออก  จาก  งาน  ผล  การ  ประเมิน  สวัสดิการ  และ  สิทธิ 
 ประโยชน์  พัสดุ  ใน  ครอบ  ครอง  ของ  ผู้  ปฏิบัติ  งาน  ผล  งาน  หมายเลข  บัญชี 
 ธนาคาร  สถาบัน  การ  ศึกษา  วุฒิ  การ  ศึกษา  ผล  การ  ศึกษา  วัน  ที�  สําเร็จ  การ 
 ศึกษา เป�นต้น 
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 ข้อมูลเกี�ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย  ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กับ  กรมธรรม์  ประกัน  ภัย  ผู้  ปฏิบัติ  งาน  เชน่  ผู้รับ  ประกัน 
 ภัย  ผู้  เอา  ประกัน  ภัย  ผู้รับ  ประโยชน์  หมายเลข  กรมธรรม ์  ประเภท 
 กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี�ยวกับการเคลม เป�นต้น 

 ข้อมูลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม  ข้อมูล  ความ  สัมพันธ์  ทาง  สังคม  ของ  ท่าน  เชน่  สถานภาพ  ทางการ  เมือง 
 การ  ดํารง  ตําแหนง่  ทางการ  เมือง  การ  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  ความ 
 สัมพันธ์  กับ  ผู้  ปฏิบัติ  งาน  ของ  “  บรษัิท  ”  ข้อมูล  การ  เป�น  ผู้  มี  สัญญา  จ้าง  กับ 
 “  บรษัิท  ”  ข้อมูล  การ  เป�น  ผู้  มี  สว่น  ได้  เสีย  ใน  กิจการ  ที�  ทํา  กับ  “  บรษัิท  ” 
 เป�นต้น 

 ข้อมูล  เกี�ยว  กับ  การ  ใช้  บรกิาร  ของ  “ 
 บรษัิท  ” 

 ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กับ  ผลิตภัณฑ์  หรอื  บริการ  ของ  “  บรษัิท  ”  เชน่  ชื�อ  บัญชี  ผู้ 
 ใช้  งาน  รหัส  ผา่น  หมายเลข  PIN  ข้อมูล  Single  Sign-on  (SSO  ID)  รหัส 
 OTP  ข้อมูล  การ  จราจร  ทาง  คอมพิวเตอร ์ ข้อมูล  ระบุ  พิกัด  ภาพถ่าย  วีดีโอ 
 บันทึก  เสียง  ข้อมูล  พฤติกรรม  การ  ใช้  งาน  (  เว็บไซต์  ที�  อยู ่ ใน  ความ  ดูแล  ของ 
 “  บรษัิท  ” เชน่ (  www.nawaja.com  และ  www.ณวาจา.com  ) 
 หรอื  แอปพลิเคชัน  ต่าง  ๆ   )  ประวัติการ  สืบค้น  คุกกี�  หรือ  เทคโนโลยี  ใน 
 ลักษณะ  เดียวกัน  หมายเลข  อุปกรณ์  (Device  ID)  ประเภท  อุปกรณ์  ราย 
 ละเอียด  การ  เชื�อม  ต่อ  ข้อมูล  Browser  ภาษา  ที�  ใช้  งาน  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  ที� 
 ใช้งาน เป�นต้น 

 ข้อมูลสว่นบุคคลที�มีความละเอียดอ่อน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  มี  ความ  ละเอียด  อ่อนข  อง  ท่าน  เชน่  เชื�อ  ชาติ  ข้อมูล 
 ศาสนา  ข้อมูล  ความ  พิการ  ข้อมูล  ความ  เห็น  ทางการ  เมือง  ประวัติ 
 อาชญากรรม  ข้อมูล  ชีวภาพ  (  ข้อมูล  ภาพ  จําลอง  ใบหน้า  )  ข้อมูล  เกี�ยว  กับ 
 สุขภาพ เป�นต้น 

 7.  คกุกี� 
 “  บรษัิท  ”  เก็บ  รวบรวม  และ  ใช้  คุกกี�  รวม  ถึง  เทคโนโลยี  อื�น  ใน  ลักษณะ  เดียวกัน  ใน  เว็บไซต์  ที�  อยู ่ ภาย  ใต้  ความ  ดูแล 

 ของ “  บรษัิท  ” เชน่ (  www.nawaja.com  และ  www.ณวาจา.com  ) 
 หรอื  บน  อุปกรณ์  ของ  ท่าน  ตาม  แต่  บรกิาร  ที�  ท่าน  ใช้  งาน  ทั�งนี�  เพื�อ  การ  ดําเนิน  การ  ด้าน  ความ  ปลอดภัย  ใน  การ  ให ้

 บรกิาร  ของ  “  บรษัิท  ”  และ  เพื�อ  ให้  ท่าน  ซึ�ง  เป�น  ผู้  ใช้  งาน  ได้  รับ  ความ  สะดวก  และ  ประสบการณ ์ ที�  ดี  ใน  การ  ใช้  งาน  บริการ  ของ 
 “  บรษัิท  ”  และ  ข้อมูล  เหล่า  นี�  จะ  ถูก  นํา  ไป  เพื�อ  ปรบัปรุง  เว็บไซต์  ของ  “  บรษัิท  ”  ให้  ตรง  กับ  ความ  ต้องการ  ของ  ท่าน  มาก  ยิ�ง 
 ขึ�น  โดย  ท่าน  สามารถ  ตั�ง  ค่า  หรือ  ลบ  การ  ใช้  งาน  คุกกี�  ได้  ด้วย  ตนเอง  จาก  การ  ตั�ง  ค่า  ใน  เว็บ  เบราว์เซอร์  (Web  Browser)  ของ 
 ท่าน 

 8.  ข้อมูลสว่นบุคคลของผูเ้ยาว์ คนไรค้วามสามารถและคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
 กรณี  ที�  “  บรษัิท  ”  ทราบ  ว่า  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  จําเป�น  ต้อง  ได้  รบั  ความ  ยินยอม  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม  เป�น  ของ 

 เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ซึ�ง  เป�น  ผู้  เยาว์  คน  ไร ้ ความ  สามารถ  หรือ  คน  เสมือน  ไร้  ความ  สามารถ  “  บรษัิท  ”  จะ  ไม ่ ทําการ  เก็บ 
 รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลนั�นจนกว่าจะได้รบัความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองที�มีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ 
 หรอืผู้อนุบาล หรอืผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั�งนี� เป�นไปตามเงื�อนไขที�กฎหมายกําหนด 

 กรณี  ที�  “  บรษัิท  ”  ไม ่ ทราบ  มา  ก่อน  ว่า  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เป�น  ผู้  เยาว์  คน  ไร้  ความ  สามารถ  หรือ  คน  เสมือน 
 ไร ้ ความ  สามารถ  และ  มา  พบ  ใน  ภาย  หลัง  ว่า  “  บรษัิท  ”  ได้  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  ของ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ดัง  กล่าว  โดย 
 ยัง  มิได้  รบั  ความ  ยินยอม  จาก  ผู้  ใช้  อํานาจ  ปกครอง  ที�  มี  อํานาจ  กระทํา  การ  แทน  ผู้  เยาว์  หรอื  ผู้  อนุบาล  หรอื  ผู้  พิทักษ์  ตาม  แต่ 
 กรณี  ดังนี�  “  บรษัิท  ”  จะ  ดําเนิน  การ  ลบ  ทําลาย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  นั�น  โดย  เร็ว  หาก  “  บรษัิท  ”  ไมม่ี  เหตุ  อัน  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย 
 ประการอื�นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลดังกล่าว 

 9.  วัตถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 
 “  บรษัิท  ”  ดําเนิน  การ  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  เพื�อ  วัตถุประสงค์  หลาย  ประการ  ซึ�ง  ขึ�น  อยู ่ กับ 

 ประเภท  ของ  ผลิตภัณฑ์  หรือ  บรกิาร  หรือ  กิจกรรม  ที�  ท่าน  ใช้  บริการ  ตลอด  จน  ลักษณะ  ความ  สัมพันธ์  ของ  ท่าน  กับ  “  บรษัิท  ” 
 หรอื  ข้อ  พิจารณา  ใน  แต่ละ  บรบิท  เป�น  สําคัญ  โดย  วัตถุประสงค์  ที�  ระบุ  ไว้  ดัง  ต่อ  ไป  นี�  เป�น  เพียง  กรอบ  การ  ใช ้ ข้อมูล  สว่น 
 บุคคล  ของ  “  บรษัิท  ”  เป�นการ  ทั�วไป  ทั�งนี�  เฉพาะ  วัตถุประสงค์  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  ผลิตภัณฑ์  หรือ  บริการ  ที�  ท่าน  ใช้  งาน  หรือ  มี 
 ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั�นที�จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน 

 1)  เพื�อ  ให้  บรกิาร  และ  บรหิาร  จัดการ  บริการ  ของ  “  บรษัิท  ”  ทั�ง  บริการ  ภาย  ใต้  สัญญา  ที�  มี  ต่อ  ท่าน  หรือ  ตาม 
 พันธกิจของ “  บรษัิท  ” 

 2)  เพื�อการดําเนินการทางธุรกรรมของ “  บรษัิท  ” 
 3)  ควบคุม  ดูแล  ใช้  งาน  ติดตาม  ตรวจ  สอบ  และ  บริหาร  จัดการ  บริการ  เพื�อ  อํานวย  ความ  สะดวก  และ 

 สอดคล้องกับความต้องการของท่าน 

http://www.nawaja.com/
http://www.nawaja.com/
http://www.nawaja.com/
http://www.nawaja.com/
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 4)  เพื�อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี�ยวกับท่าน รวมทั�งเอกสารที�มีการกล่าวอ้างถึงท่าน 
 5)  จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลตามที�กฎหมายกําหนด 
 6)  วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขป�ญหาที�เกี�ยวกับบรกิารของ “  บรษัิท  ” 
 7)  เพื�อ  ดําเนิน  การ  ตาม  ที�  จําเป�น  ใน  การ  บริหาร  จัดการ  ภายใน  องค์กร  รวม  ถึง  การ  รับ  สมัคร  งาน  การ 

 สรรหากรรมการหรอืผู้ดํารงตําแหนง่ต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
 8)  ป�องกัน  ตรวจ  จับ  หลีก  เลี�ยง  และ  ตรวจ  สอบ  การ  ฉ้อโกง  การ  ละเมิด  ความ  ปลอดภัย  หรือ  การก  ระ  ทํา  ที� 

 ต้องห้าม หรอืผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั�ง “  บรษัิท  ” และเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 
 9)  การ  ยืนยัน  ตัว  ตน  พิสูจน์  ตัว  ตน  และ  ตรวจ  สอบ  ข้อมูล  เมื�อ  ท่าน  สมัคร  ใช้  บริการ  ของ  “  บรษัิท  ”  หรือ 

 ติดต่อใช้บริการ หรอืใช้สิทธิตามกฎหมาย 
 10)  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
 11)  การประเมินและบริหารจัดการความเสี�ยง 
 12)  สง่การแจ้งเตือน การยืนยันการทําคําสั�ง ติดต่อสื�อสารและแจ้งขา่วสารไปยังท่าน 
 13)  เพื�อจัดทําและสง่มอบเอกสารหรือข้อมูลที�มีความเกี�ยวข้องและจําเป�น 
 14)  ยืนยันตัวตน ป�องกันการสแปม หรือการกระทําที�ไมไ่ด้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
 15)  ตรวจ  สอบ  ว่า  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เข้า  ถึง  และ  ใช้  บริการ  ของ  “  บรษัิท  ”  อยา่งไร  ทั�ง  ใน  ภาพ  รวม 

 และรายบุคคล และเพื�อวัตถุประสงค์ที�เกี�ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ 
 16)  ดําเนิน  การ  ตาม  ที�  จําเป�น  เพื�อ  ปฏิบัติ  ตาม  หน้าที�  ที�  “  บรษัิท  ”  มี  ต่อ  หนว่ย  งาน  ที�  มี  อํานาจ  ควบคุม  หนว่ย 

 งานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ “  บรษัิท  ” 
 17)  ดําเนิน  การ  ตาม  ที�  จําเป�น  เพื�อ  ประโยชน์  ที�  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  ของ  “  บรษัิท  ”  หรือ  ของ  บุคคล  อื�น  หรือ 

 ของนิติบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องกับการการดําเนินการของ“  บรษัิท  ” 
 18)  ป�องกัน  หรือ  หยุด  ยั�ง  อันตราย  ต่อ  ชีวิต  รา่งกาย  หรือ  สุขภาพ  ของ  บุคคล  ซึ�ง  รวม  ถึง  การ  เฝ�า  ระวัง  โรค 

 ระบาด 
 19)  เพื�อ  การ  ปฏิบัติ  ตาม  กฎหมาย  ประกาศ  คํา  สั�ง  ที�  มี  ผล  บังคับ  ใช้  หรอื  การ  ดําเนิน  การ  เกี�ยว  กับ  คดี  ความ 

 การดําเนินการเกี�ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี�ยวกับข้อมูลของท่าน 

 10.  ประเภทบุคคลที�  “  บรษัิท  ”  เป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 
 ภาย  ใต้  วัตถุประสงค์  ที�  ได้  ระบุ  ไว้  ใน  ข้อ  9  ข้าง  ต้น  “  บรษัิท  ”  อาจ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ให ้ แก่  บุคคล 

 ดัง  ต่อ  ไป  นี�  ทั�งนี�  ประเภท  ของ  บุคคล  ผู้รบั  ข้อมูล  ที�  ระบุ  ไว้  ดัง  ต่อ  ไป  นี�  เป�น  เพียง  กรอบ  การ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  “ 
 บรษัิท  ”  เป�นการ  ทั�วไป  เฉพาะ  บุคคล  ผู้รบั  ข้อมูล  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  ผลิตภัณฑ์  หรือ  บริการ  ที�  ท่าน  ใช้  งาน  หรือ  มี  ความ  สัมพันธ์ 
 ด้วยเท่านั�นที�จะมีผลบังคับใช้ 

 ประเภทบุคคลผู้รบัข้อมูล  รายละเอียด 
 พันธมิตรทางธุรกิจ  “  บรษัิท  ”  อาจ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  ของ  ท่าน  แก่  บุคคล  ที�  รว่ม  งาน  กับ  “  บรษัิท 

 ”  เพื�อ  ประโยชน์  ใน  การ  ให้  บรกิาร  แก่  ท่าน  เชน่  หนว่ย  งาน  ผู้  ให้  บริการ 
 ที�  ท่าน  ติดต่อ  ผา่น  บริการ  ของ  “  บรษัิท  ”  ผู้  ให้  บริการ  ด้าน  การ  ตลาด  สื�อ 
 โฆษณา  สถาบัน  การ  เงิน  ผู้  ให้  บริการ  แพลตฟอร์ม  ผู้  ให้  บริการ 
 โทรคมนาคม เป�นต้น 

 ผู้ให้บรกิาร  “  บรษัิท  ”  อาจม  อบ  หมาย  ให้  บุคคล  อื�น  เป�น  ผู้  ให้  บรกิาร  แทน  หรือ 
 สนับสนุน  การ  ดําเนิน  การ  ของ  “  บรษัิท  ”  เชน่  ผู้  ให้  บริการ  ด้าน  การ  จัด 
 เก็บ  ข้อมูล  (  เชน่  คลา  วด์  โกดัง  เอกสาร  )  ผู้  พัฒนา  ระบบ  ซอฟต์แวร์ 
 แอปพลิเคชัน  เว็บไซต์  ผู้  ให้  บรกิาร  จัด  สง่  เอกสาร  ผู้  ให้  บริการ  ด้าน  การ 
 ชําระ  เงิน  ผู้  ให้  บริการ  อินเทอร์เน็ต  ผู้  ให้  บริการ  โทรศัพท์  ผู้  ให้  บรกิาร 
 ด้าน  Digital  ID  ผู้  ให้  บรกิาร  สื�อ  สังคม  ออนไลน์  ผู้  ให้  บริการ  ด้าน  การ 
 บริหารความเสี�ยง ที�ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บริการขนสง่ เป�นต้น 

 ผู้รบัข้อมูลประเภทอื�น  “  บรษัิท  ”  อาจ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  ของ  ท่าน  ให้  แก่  บุคคล  ผู้รับ  ข้อมูล  ประเภท 
 อื�น  เชน่  ผู้  ติดต่อ  “  บรษัิท  ”  สมาชิก  ใน  ครอบครวั  มูลนิธิ  ที�  ไม ่ แสวงหา 
 กําไร  วัด  โรง  พยาบาล  สถาน  ศึกษา  หรอื  หนว่ย  งาน  อื�น  ๆ   เป�นต้น  ทั�งนี� 
 เพื�อ  การ  ดําเนิน  การ  เกี�ยว  กับ  บริการ  ของ  “  บรษัิท  ”  การ  ฝ�ก  อบรม  การ 
 รับรางวัล การรว่มทําบุญ บริจาค เป�นต้น 

 การเป�ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  “  บรษัิท  ”อาจเป�ดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีที�  จําเป�น 
 เชน่  การ  ดําเนิน  การ  ที�  กําหนด  ให้  “  บรษัิท  ”  ต้อง  ประกาศ  ลง  ใน  ราช  กิจ 
 จานุเบกษาหรอืมติคณะรัฐมนตรี เป�นต้น 
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 11.  การสง่หรอืโอนข้อมูลสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
 ใน  บาง  กรณี  “  บรษัิท  ”  อาจ  จําเป�น  ต้อง  สง่  หรือ  โอน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไป  ยัง  ต่าง  ประเทศ  เพื�อ  ดําเนิน 

 การ  ตาม  วัตถุประสงค์  ใน  การ  ให้  บรกิาร  แก่  ท่าน  เชน่  เพื�อ  สง่  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ไป  ยัง  ระบบ  คลา  วด์  (Cloud)  ที�  มี 
 แพลตฟอรม์  หรอื  เครื�อง  แม ่ ขา่ย  (Server)  อยู ่ ต่าง  ประเทศ  (  เชน่  ประเทศ  สิงคโปร์  หรือ  สหรัฐอเมริกา  เป�นต้น  )  เพื�อ 
 สนับสนุน  ระบบ  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  ที�  ตั�ง  อยู ่ นอก  ประเทศไทย  ทั�งนี�  ขึ�น  อยู ่ กับ  บริการ  ของ  “  บรษัิท  ”  ที�  ท่าน  ใช ้ งาน  หรือ 
 มีสว่นเกี�ยวข้องเป�นรายกิจกรรม 

 อยา่งไร  ก็ตาม  ใน  ขณะ  ที�  จัด  ทํา  นโยบาย  ฉบับ  นี�  คณะ  กรรมการ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ยัง  มิได้  มี  ประกาศ 
 กําหนด  รายการ  ประเทศ  ปลาย  ทาง  ที�  มี  มาตรฐาน  การ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  เพียง  พอ  ดังนี�  เมื�อ  “  บรษัิท  ”  มี  ความ 
 จําเป�น  ต้อง  สง่  หรอื  โอน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไป  ยัง  ประเทศ  ปลาย  ทาง  “  บรษัิท  ”  จะ  ดําเนิน  การ  เพื�อ  ให ้ ข้อมูล  สว่น 
 บุคคล  ที�  สง่  หรอื  โอน  ไป  มี  มาตรการ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  อยา่ง  เพียง  พอ  ตาม  มาตรฐาน  สากล  หรือ  ดําเนิน  การ  ตาม 
 เงื�อนไขเพื�อให้สามารถสง่หรอืโอนข้อมูลนั�นได้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

 1)  เป�นการ  ปฏิบัติ  ตาม  กฎหมาย  ที�  กําหนด  ให้  “  บรษัิท  ”  ต้อง  สง่  หรือ  โอน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ไป  ต่าง 
 ประเทศ 

 2)  ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รบัความยินยอมจากท่านในกรณีที�ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ 
 คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  ไม ่ เพียง  พอ  ทั�งนี�  ตาม  ประกาศ  ราย  ชื�อ  ประเทศ  ที�  คณะ  กรรมการ  คุ้มครอง 
 สว่นบุคคลประกาศกําหนด 

 3)  เป�นการ  จําเป�น  เพื�อ  ปฏิบัติ  ตาม  สัญญา  ที�  ท่าน  เป�น  คู่  สัญญา  กับ  “  บรษัิท  ”  หรอื  เป�นการ  ทํา  ตาม  คําขอ 
 ของท่านก่อนการเข้าทําสัญญานั�น 

 4)  เป�นการกระทําตามสัญญาของ “  บรษัิท  ” กับบุคคลหรือนิติบุคคล  อื�น เพื�อประโยชน์ของท่าน 
 5)  เพื�อ  ป�องกัน  หรอื  ระงับ  อันตราย  ต่อ  ชีวิต  รา่งกาย  หรอื  สุขภาพ  ของ  ท่าน  หรือ  ของ  บุคคล  อื�น  เมื�อ  ท่าน 

 ไมส่ามารถให้ความยินยอมในขณะนั�นได้ 
 6)  เป�นการจําเป�นเพื�อดําเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะที�สําคัญ 

 12.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 
 “  บรษัิท  ”  จะ  เก็บ  รกัษา  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไว้  ใน  ระยะ  เวลา  เท่า  ที�  ข้อมูล  นั�น  ยัง  มี  ความ  จําเป�น  ตาม 

 วัตถุประสงค์  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  เท่านั�น  ตาม  ราย  ละเอียด  ที�  ได้  กําหนด  ไว้  ใน  นโยบาย  ประกาศ  หรือ  ตาม  กฎหมาย  ที� 
 เกี�ยวข้อง  ทั�งนี�  เมื�อ  พ้น  ระยะ  เวลา  และ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  สิ�น  ความ  จําเป�น  ตาม  วัตถุประสงค์  ดัง  กล่าว  แล้ว  “ 
 บรษัิท  ”  จะ  ทําการ  ลบ  ทําลาย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  หรือ  ทําให้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไม ่ สามารถ  ระบุ  ตัว  ตน  ได้ 
 ต่อ  ไป  ตาม  รูป  แบบ  และ  มาตรฐาน  การ  ลบ  ทําลาย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  คณะ  กรรมการ  หรือ  กฎหมาย  จะ  ได้  ประกาศ  กําหนด 
 หรอื  ตาม  มาตรฐาน  สากล  อยา่งไร  ก็ดี  ใน  กรณี  ที�  มี  ข้อ  พิพาท  การ  ใช้  สิทธิ  หรือ  คดี  ความ  อัน  เกี�ยวข้อง  กับ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล 
 ของ  ท่าน  “  บรษัิท  ”  ขอ  สงวน  สิทธิ  ใน  การ  เก็บ  รกัษา  ข้อมูล  นั�น  ต่อ  ไป  จนกว่า  ข้อ  พิพาท  นั�น  จะ  ได้  มี  คํา  สั�ง  หรือ  คํา  พิพากษา 
 ถึงที�สุด 

 13.  การใหบ้รกิารโดยบุคคลที�สามหรอืผูใ้หบ้รกิารช่วง 
 “  บรษัิท  ”  อาจ  มี  การ  มอบ  หมาย  หรือ  จัด  ซื�อ  จัด  จ้าง  บุคคล  ที�  สาม  (  ผู้  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  )  ให้  ทําการ 

 ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  แทน  หรอื  ใน  นาม  ของ  “  บรษัิท  ”  ซึ�ง  บุคคล  ที�  สาม  ดัง  กล่าว  อาจ  เสนอ  บรกิาร  ใน  ลักษณะ  ต่าง 
 ๆ   เชน่  การ  เป�น  ผู้  ดูแล  (Hosting)  รบั  งาน  บรกิาร  ชว่ง  (Outsourcing)  หรอื  เป�น  ผู้  ให้  บริการ  คลา  วด์  (Cloud  computing 
 service/provider) หรือเป�นงานในลักษณะการจ้างทําของในรูปแบบอื�น 

 การมอบหมายให้บุคคลที�สามทําการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 
 นั�น  “  บรษัิท  ”  จะ  จัด  ให้  มี  ข้อ  ตกลง  ระบุ  สิทธิ  และ  หน้าที�  ของ  “  บรษัิท  ”  ใน  ฐานะ  ผู้  ควบคุม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  และ  ของ  บุคคล 
 ที�  “  บรษัิท  ”  มอบ  หมาย  ใน  ฐานะ  ผู้  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ซึ�ง  รวม  ถึง  กําหนด  ราย  ละเอียด  ประเภท  ข้อมูล  สว่น 
 บุคคล  ที�  “  บรษัิท  ”  มอบ  หมาย  ให้  ประมวล  ผล  รวม  ถึง  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ใน  การ  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  และ  ข้อ 
 ตกลง  อื�น  ๆ   ที�  เกี�ยวข้อง  ซึ�ง  ผู้  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  มีหน้า  ที�  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ตาม  ขอบเขต  ที�  ระบุ  ใน 
 ข้อตกลงและตามคําสั�งของ “  บรษัิท  ” เท่านั�นโดยไมส่ามารถ  ประมวลผลเพื�อวัตถุประสงค์อื�นได้ 

 ใน  กรณี  ที�  ผู้  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  มี  การ  มอบ  หมาย  ผู้  ให้  บริการ  ชว่ง  (  ผู้  ประมวล  ผล  ชว่ง  )  เพื�อ  ทําการ 
 ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  แทน  หรอื  ใน  นาม  ของ  ผู้  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ดังนี�  “  บรษัิท  ”  จะ  กํากับ  ให ้ ผู้ 
 ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  จัด  ให้  มี  เอกสาร  ข้อ  ตกลง  ระหว่าง  ผู้  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  กับ  ผู้  ประมวล  ผล  ชว่ง  ใน 
 รูปแบบและมาตรฐานที�ไมต่�ากว่าข้อตกลงระหว่าง “  บรษัิท  ”กับผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

 14.  การรกัษาความมั�นคงปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคล 
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 “  บรษัิท  ”  มี  มาตรการ  ปกป�อง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  โดย  การ  จํากัด  สิทธิ�  การ  เข้า  ถึง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ให ้ สามารถ 
 เข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที�เฉพาะรายหรอืบุคคลที�มีอํานาจหน้าที�หรือได้รับมอบหมายที�มีความจําเป�นต้องใช้ข้อมูลดัง 
 กล่าว  ตาม  วัตถุประสงค์  ที�  ได้  แจ้ง  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ไว้  แล้ว  เท่านั�น  ซึ�ง  บุคคล  ดัง  กล่าว  จะ  ต้อง  ยึด  มั�น  และ  ปฏิบัติ  ตาม 
 มาตรการ  ปกป�อง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  “  บรษัิท  ”  อยา่ง  เครง่ครัด  ตลอด  จน  มีหน้า  ที�  รกัษา  ความ  ลับ  ของ  ข้อมูล  สว่น 
 บุคคล  ที�  ตนเอง  รบั  รู้  จาก  การ  ปฏิบัติ  การ  ตาม  อํานาจ  หน้าที�  โดย  “  บรษัิท  ”  มี  มาตรการ  รักษา  ความ  ปลอดภัย  ข้อมูล  ทั�ง  ใน 
 เชิง  องค์กร  หรอื  เชิง  เท  คนิก  ที�  ได้  มาตรฐาน  สากล  และ  เป�น  ไป  ตาม  ที�  คณะ  กรรมการ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ประกาศ 
 กําหนด 

 นอกจาก  นี�  เมื�อ  “  บรษัิท  ”  มี  การ  สง่  โอน  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  แก่  บุคคล  ที�  สาม  ไม ่ ว่า  เพื�อ  การ  ให ้ บริการ 
 ตาม  พันธ  กิจ  ตาม  สัญญา  หรือ  ข้อ  ตกลง  ใน  รูป  แบบ  อื�น  “  บรษัิท  ”  จะ  กําหนด  มาตรการ  รกัษา  ความ  ปลอดภัย  ข้อมูล  สว่น 
 บุคคล  และ  การ  รกัษา  ความ  ลับ  ที�  เหมาะ  สม  และ  เป�น  ไป  ตาม  ที�  กฎหมาย  กําหนด  เพื�อ  ยืนยัน  ว่า  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  “  บรษัิท 
 ” เก็บรวบรวมจะมีความมั�นคงปลอดภัยอยูเ่สมอ 

 15.  การเชื�อมต่อเว็บไซท์หรอืบรกิารภายนอก 
 บรกิาร  ของ  “  บรษัิท  ”  อาจ  มี  การ  เชื�อม  ต่อ  ไป  ยัง  เว็บ  ไซท์  หรอื  บริการ  ของ  บุคคล  ที�  สาม  ซึ�ง  เว็บ  ไซท์  หรือ  บริการ  ดัง 

 กล่าว  อาจ  มี  การ  ประกาศ  นโยบาย  การ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  มี  เนื�อหา  สาระ  แตก  ต่าง  จาก  นโยบาย  นี�  “  บรษัิท  ”  ขอ 
 แนะนํา  ให้  ท่าน  ศึกษา  นโยบาย  การ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  เว็บ  ไซท์  หรือ  บริการ  นั�น  ๆ   เพื�อ  ทราบ  ใน  ราย  ละเอียด 
 ก่อน  การ  เข้า  ใช้  งาน  ทั�งนี�  “  บรษัิท  ”  ไมม่ี  ความ  เกี�ยวข้อง  และ  ไมม่ี  อํานาจ  ควบคุม  ถึง  มาตรการ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล 
 ของ  เว็บ  ไซท์  หรอื  บรกิาร  ดัง  กล่าว  และ  ไม ่ สามารถ  รับ  ผิด  ชอบ  ต่อ  เนื�อหา  นโยบาย  ความ  เสีย  หาย  หรือ  การก  ระ  ทํา  อัน  เกิด 
 จากเว็บไซท์หรือบรกิารของบุคคลที�สาม 

 16.  เจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
 “  บรษัิท  ”  ได้  แต่ง  ตั�ง  เจ้า  หน้าที�  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เพื�อ  ทํา  หน้าที�  ตรวจ  สอบ  กํากับ  และ  ให้  คํา  แนะนํา  ใน 

 การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  รวม  ถึง  การ  ประสาน  งาน  และ  ให้  ความ  รว่ม  มือ  กับ  สํานักงาน  คณะ 
 กรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล เพื�อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

 17.  สทิธิของท่านตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

 พระ  ราช  บัญญัติ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  พ  .  ศ  .  2562  ได้  กําหนด  สิทธิ  ของ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ไว้  หลาย 
 ประการ  ทั�งนี�  สิทธิ  ดัง  กล่าว  จะ  เริ�ม  มี  ผล  บังคับ  ใช้  เมื�อ  กฎหมาย  ใน  สว่น  ของ  สิทธิ  นี�  มี  ผล  ใช้  บังคับ  โดย  ราย  ละเอียด  ของ  สิทธิ 
 ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 1)  สทิธิ  ใน  การ  ขอ  เข้า  ถึง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ท่าน  มี  สิทธิ  ขอ  เข้า  ถึง  รบั  สําเนา  และ  ขอ  ให้  เป�ด  เผย  ที�มา  ของ 
 ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  “  บรษัิท  ”  เก็บ  รวบรวม  ไว้  โดย  ปราศจาก  ความ  ยินยอม  ของ  ท่าน  เว้น  แต่  กรณี  ที�  “  บรษัิท  ” 
 มี  สิทธิ  ปฏิเสธ  คําขอ  ของ  ท่าน  ด้วย  เหตุ  ตาม  กฎหมาย  หรอื  คํา  สั�ง  ศาล  หรือ  กรณี  ที�  การ  ใช้  สิทธิ  ของ  ท่าน  จะ  มี  ผลก 
 ระทบที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น 

 2)  สทิธิ  ใน  การ  ขอ  แก้ไข  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ให ้ ถกู  ต้อง  สมบูรณ์  และ  เป�น  ป�จจุบนั  หาก  ท่าน  พบ  ว่า  ข้อมูล 
 สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไม ่ ถูก  ต้อง  ไม ่ ครบ  ถ้วน  หรือ  ไม ่ เป�น  ป�จจุบัน  ท่าน  มี  สิทธิ  ขอ  ให้  แก้ไข  เพื�อ  ให ้ มี  ความ  ถูก  ต้อง 
 เป�นป�จจุบัน สมบูรณ์ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

 3)  สทิธิ  ใน  การ  ลบ  หรอื  ทําลาย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ท่าน  มี  สิทธิ  ขอ  ให้  “  บรษัิท  ”  ลบ  หรือ  ทําลาย  ข้อมูล  สว่น 
 บุคคล  ของ  ท่าน  หรือ  ทําให้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไม ่ สามารถ  ระบุ  ตัว  บุคคล  ที�  เป�น  เจ้าของ  ข้อมูล  ได้  ต่อ  ไป 
 ทั�งนี� การใช้สิทธิลบหรอืทําลายข้อมูลสว่นบุคคลนี�จะต้องอยูภ่ายใต้เงื�อนไขตามที�กฎหมายกําหนด 

 4)  สทิธิ  ใน  การ  ขอ  ให ้ ระงับ  การ  ใช้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ท่าน  มี  สิทธิ  ขอ  ให้  ระงับ  การ  ใช้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ 
 ท่าน ทั�งนี� ในกรณีดังต่อไปนี� 

 1)  เมื�อ  อยู ่ ใน  ชว่ง  เวลา  ที�  “  บรษัิท  ”  ทําการ  ตรวจ  สอบ  ตาม  คําร้อง  ขอ  ของ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล 
 ให้แก้ไขข้อมูลสว่นบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป�นป�จจุบัน 

 2)  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ถูก  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  โดย  มิ  ชอบ  ด้วย 
 กฎหมาย 

 3)  เมื�อข้อมูลสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลหมดความจําเป�นในการเก็บรักษาไว้ตาม 
 วัตถุประสงค์  ที�  “  บรษัิท  ”  ได้  แจ้ง  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม  แต่  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ประสงค์  ให้  “ 
 บรษัิท  ” เก็บรักษาข้อมูลนั�นต่อไปเพื�อประกอบการใช้สิทธ ิ ตามกฎหมาย 
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 4)  เมื�อ  อยู ่ ใน  ชว่ง  เวลา  ที�  “  บรษัิท  ”  กําลัง  พิสูจน ์ ถึง  เหตุ  อัน  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม 
 ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หรือ  ตรวจ  สอบ  ความ  จําเป�น  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม 
 ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เพื�อ  ประโยชน์  สาธารณะ  อัน  เนื�อง  มา  จาก  การ  ที�  เจ้าของ  ข้อมูล 
 สว่นบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 5)  สทิธิ  ใน  การ  คัดค้าน  การ  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ท่าน  มี  สิทธิ  คัดค้าน  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ 
 เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  เกี�ยว  กับ  ท่าน  เว้น  แต่  กรณี  ที�  “  บรษัิท  ”  มี  เหตุ  ใน  การ  ปฏิเสธ  คําขอ  โดย  ชอบ  ด้วย 
 กฎหมาย  (  เชน่  “  บรษัิท  ”  สามารถ  แสดง  ให้  เห็น  ว่าการ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ 
 ท่าน  มี  เหตุ  อัน  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  ยิ�ง  กว่า  หรอื  เพื�อ  การ  ก่อ  ตั�ง  สิทธิ  เรยีก  ร้อง  ตาม  กฎหมาย  การ  ปฏิบัติ  ตาม  หรือ 
 การใช้สิทธิเรยีกรอ้งทางกฎหมาย หรอืเพื�อประโยชน์สาธารณะของ “  บรษัิท  ”) 

 6)  สทิธิ  ใน  การ  ขอ  ถอน  ความ  ยนิยอม  ใน  กรณี  ที�  ท่าน  ได้  ให้  ความ  ยินยอม  แก่  “  บรษัิท  ”  ใน  การ  เก็บ 
 รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  (  ไม ่ ว่า  ความ  ยินยอม  นั�น  จะ  ได้  ให้  ไว้  ก่อน  หรอื  หลัง  พระ  ราช  บัญญัติ 
 คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  พ  .  ศ  .  2562  มี  ผล  ใช้  บังคับ  )  ท่าน  มี  สิทธิ  ถอน  ความ  ยินยอม  เมื�อ  ใด  ก็ได้  ตลอด  ระยะ 
 เวลา  ที�  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ถูก  เก็บ  รักษา  โดย  “  บรษัิท  ”  เว้น  แต่  มี  ข้อ  จํากัด  สิทธิ  โดย  กฎหมาย  ให้  “  บรษัิท 
 ” จําเป�นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ “  บรษัิท  ”ที�ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู ่

 7)  สทิธิ  ใน  การ  ขอรบั  สง่  หรอื  โอน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ท่าน  มี  สิทธิ  ใน  การ  ขอรับ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน 
 จาก  “  บรษัิท  ”  ใน  รูป  แบบ  ที�  สามารถ  อ่าน  หรอื  ใช้  งาน  โดย  ทั�วไป  ได้  ด้วย  เครื�อง  มือ  หรอื  อุปกรณ์  ที�  ทํางาน  ได้  โดย 
 อัตโนมัติ  และ  สามารถ  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ได้  โดย  วิธี  การ  อัตโนมัติ  รวม  ถึง  อาจ  ขอ  ให้  “  บรษัิท  ” 
 สง่  หรอื  โอน  ข้อมูล  ใน  รูป  แบบ  ดัง  กล่าว  ไป  ยัง  ผู้  ควบคุม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ราย  อื�น  ทั�งนี�  การ  ใช้  สิทธิ  นี�  จะ  ต้อง  อยู ่
 ภายใต้เงื�อนไขตามที�กฎหมายกําหนด 

 18.  โทษของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
 การ  ไม ่ ปฏิบัติ  ตาม  นโยบาย  อาจ  มี  ผล  เป�น  ความ  ผิด  และ  ถูก  ลงโทษ  ทาง  วินัย  ตาม  กฎ  เกณฑ์  ของ  “  บรษัิท  ”  ( 

 สําหรบั  เจ้า  หน้าที�  หรอื  ผู้  ปฏิบัติ  งาน  ของ  “  บรษัิท  ”)  หรือ  ตาม  ข้อ  ตกลง  การ  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  (  สําหรับ  ผู้ 
 ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  )  ทั�งนี�  ตาม  แต่  กรณี  และ  ความ  สัมพันธ์  ที�  ท่าน  มี  ต่อ  “  บรษัิท  ”  และ  อาจ  ได้  รับ  โทษ  ตาม  ที� 
 กําหนด  โดย  พระ  ราช  บัญญัติ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  พ  .  ศ  .  2562  รวม  ทั�ง  กฎหมาย  ลําดับ  รอง  กฎ  ระเบียบ  คํา  สั�ง  ที� 
 เกี�ยวข้อง 

 19.  การรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานผูม้อํีานาจกํากับดูแล 
 ใน  กรณี  ที�  ท่าน  พบ  ว่า  “  บรษัิท  ”  มิได้  ปฏิบัติ  ตาม  กฎหมาย  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ท่าน  มี  สิทธิ  ร้อง  เรียน  ไป  ยัง 

 คณะ  กรรมการ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หรือ  หนว่ย  งาน  ที�  มี  อํานาจ  กํากับ  ดูแล  ที�  ได้  รับ  การ  แต่ง  ตั�ง  โดย  คณะ  กรรมการ 
 คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หรอื  ตาม  กฎหมาย  ทั�งนี�  ก่อน  การ  รอ้ง  เรยีน  ดัง  กล่าว  “  บรษัิท  ”  ขอ  ให้  ท่าน  โปรด  ติดต่อ  มายัง  “ 
 บรษัิท  ”  เพื�อ  ให้  “  บรษัิท  ”  มี  โอกาส  ได้  รบั  ทราบ  ข้อ  เท็จ  จรงิ  และ  ได้  ชี�แจง  ใน  ประเด็น  ต่าง  ๆ   รวม  ถึง  จัดการ  แก้ไข  ข้อ  กังวล 
 ของท่านก่อนในโอกาสแรก 

 20.  การปรบัปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
 “  บรษัิท  ”  อาจ  พิจารณา  ปรบัปรุง  แก้ไข  หรอื  เปลี�ยนแปลง  นโยบาย  นี�  ตาม  ที�  เห็น  สมควร  และ  จะ  ทําการ  แจ้ง 

 ให้ท่านทราบผา่นชอ่งทางเว็บไซต์(  www.nawaja.com  และ  www.ณวาจา.com  ) 
 โดย  มี  วัน  ที�  มี  ผล  บังคับ  ใช้  ของ  แต่ละ  ฉบับ  แก้ไข  กํากับ  อยู ่  อยา่งไร  ก็ดี  “  บรษัิท  ”  ขอ  แนะนํา  ให้  ท่าน  โปรด 

 ตรวจ  สอบ  เพื�อ  รบั  ทราบ  นโยบาย  ฉบับ  ใหม ่ อยา่ง  สม�าเสมอ  ผา่น  แอป  พลิ  เคชั�น  หรอื  ชอ่ง  ทาง  เฉพาะ  กิจกรรม  ที�  “ 
 บรษัิท  ” ดําเนินการ โดยเฉพาะก่อนที�ท่านจะทําการเป�ดเผย  ข้อมูลสว่นบุคคลแก่ “  บรษัิท  ” 

 การ  เข้า  ใช้  งาน  ผลิตภัณฑ์  หรือ  บรกิาร  ของ  “  บรษัิท  ”  ภาย  หลัง  การ  บังคับ  ใช้  นโยบาย  ใหม ่  ถือ  เป�นการ  รับ 
 ทราบ  ตาม  ข้อ  ตกลง  ใน  นโยบาย  ใหม ่ แล้ว  ทั�งนี�  โปรด  หยุด  การ  เข้า  ใช้  งาน  หาก  ท่าน  ไม ่ เห็น  ด้วย  กับ  ราย  ละเอียด  ใน 
 นโยบายฉบับนี�และโปรดติดต่อมายัง “  บรษัิท  ” เพื�อชี�แจง  ข้อเท็จจริงต่อไป 

 21.  การติดต่อสอบถามหรอืใช้สทิธิ 

 หาก  ท่าน  มี  ข้อ  สงสัย  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรอื  ข้อ  กังวล  เกี�ยว  กับ  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  และ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  “ 
 บรษัิท  ”  หรอื  เกี�ยว  กับ  นโยบาย  นี�  หรอื  ท่าน  ต้องการ  ใช้  สิทธิ  ตาม  กฎหมาย  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ท่าน  สามารถ  ติดต่อ 
 สอบถามได้ที� 

 1)  ผูค้วบคมุข้อมูลสว่นบุคคล (Data Controller) 

http://www.nawaja.com/
http://www.nawaja.com/


 บ��ท ไฮบ�ดโบล� ��ด (��กงานให�) 
 เลข��เ�ยภา� 0105556156424  : โทร 02-4028888 

 -  ชื�อ: บรษัิท ไฮบริดโบลด์ จํากัด 
 -  สถานที�ติดต่อ: เลขที� 6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั�นที� 18 ถนนนราธิวาสราชนคริทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 -  ชอ่งทางการติดต่อ อีเมล :  datacontrol@gofarall.com 
 Contact Center : 02-4028888 

 2)  เจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
 -  สถานที�ติดต่อ: เลขที� 6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั�นที� 18 ถนนนราธิวาสราชนคริทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 -  ชอ่งทางการติดต่อ อีเมล :  datacontrol@gofarall.com 
 Contact Center : 02-4028888 

mailto:datacontrol@gofarall.com
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