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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. บทนำ
บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “องคกร”) ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูล
สวนบุคคลและขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพื่อใหทานสามารถเชื่อมั่นไดวา องคกรมี
ความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรื อเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
นโยบายการคุ มครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้ จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแกทานถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย
องคกรรวมถึงเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ ยวของผู ดำเนินการแทนหรือในนามของ องคกรโดยมีเนื้อหาสาระ
ดังตอไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย
นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับ องคกรในปจจุบันและที่อาจ
มีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย องคกรเจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือ
หนวยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดย องคกรและรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลแทนหรือในนามของ องคกร(“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ
เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย องคกร(รวมเรียกวา
“บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธกับ องคกร ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) ลูกคาบุคคลธรรมดา
2) เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง
3) คูคาและผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใน
รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับ องคกร
5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ องคกร
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6) ผู เขาชมหรือผูใชงานเว็บไซต www.coolinnotech.com และ www.smilefreezer.com
รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือชองทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย องคกร
7) บุคคลอื่นที่ องคกร เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาที่
ผูค้ำประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน
ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน”
นอกจากนโยบายฉบั บ นี้ แ ลว องคกร อาจกำหนดใหมี ค ำประกาศเกี่ ย วกั บ ความเปนสวนตั ว
(“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการของ องคกร เพื่อชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการ
ไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีใน
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและ
นโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น
3. คำนิยาม
- องคกร หมายถึง บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด
- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไม
วาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
- ขอมูล สวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมู ลสวนบุคคลตามที่ ถูกบั ญญัติ ไวในมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ
คิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ความเชื ่ อ ในลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวั ติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ
หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด
- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ
รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กู คืน เปดเผย สงตอ
เผยแพร โอน รวม ลบ ทำลาย เปนตน
- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย
- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
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- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่งดำเนินการเกี ่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
4. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวม
องคกร เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
1) ขอมู ลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง
ใหบริการตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบ
สำรวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย องคกร หรือเมื่ อ
เจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ องคกร ณ ที่ทำการหรือผานชองทางติดตออื่นที่ควบคุมดูแล
โดย องคกร เปนตน
2) ขอมูลที่ องคกร เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ
หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ
หรือบริการของ องคกร ดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูล
สวนบุคคล เปนตน
3) ขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยที่
แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก องคกร เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงาน
ของรัฐในการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับ
ขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอื่นในฐานะที่ องคกร มีหนาที่ตามพันธกิจในการดำเนินการ
จัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการ
ประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเปนเพื่อใหบริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก
องคกร ดังนี้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ
หรือบริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณี
ที่ตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก องคกร
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลทีม่ ีความจำเปนในการใหบริการของ องคกร
อาจเปนผลให องคกร ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
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องคกร พิจ ารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็ บรวบรวมขอมูลสวนบุ คคลของทานตามความ
เหมาะสมและตามบริ บทของการใหบริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมู ลสวนบุคคลที่
องคกร ใช ประกอบดวย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล
รายละเอียด
เพื ่ อ การดำเนิ น ภารกิ จ เพื ่ อ ประโยชน เพื่อให องคกร สามารถใชอำนาจรัฐและดำเนินภารกิจเพื่อ
สาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐที่ องคกร ประโยชนสาธารณะตามพันธกิจ องคกร ซึ่งกำหนดไวตาม
ไดรับ
กฎหมาย เชน
- พระราชกฤษฎีก าจัดตั ้งสำนั กงานพัฒนารัฐบาลดิ จ ิ ทัล
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ
ผานระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562
รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
เปนตน
เพื่อการปฏิบัตหิ นาที่ตามกฎหมาย
เพื่ อให องคกร สามารถปฏิบัติตามที ่กฎหมายที ่ ควบคุ ม
องคกร เชน
- การเก็ บ รวบรวมขอมู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร ตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ว าด วยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราขบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
- กฎหมายวาดวยภาษีอากร
รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เปนตน
เปนการจำเปนเพื่ อ ประโยชนโดยชอบ เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ องคกร และของ
ดวยกฎหมาย
บุคคลอื่น ซึ่งประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวา
สิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน
บุคคล เชน เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ
องคกร หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อกิ จ การ
ภายในของ องคกร เปนตน
เปนการจำเปนเพื่อการปองกันหรือระงับ เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
อั น ตรายตอชีว ิ ต รางกาย หรื อสุ ขภาพ ของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝาระวั ง
ของบุคคล
โรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน
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เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

เพื ่ อ ให องคกร สามารถปฏิ บ ั ต ิ ห นาที่ ต ามสั ญ ญา หรื อ
ดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซึ่งทาน
เปนคูสัญญากับ องคกร เชน การจางงาน จางทำของ การ
ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอื่น
เปนตน
เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัย เพื ่ อให องคกร สามารถจั ด ทำหรื อสนั บสนุ นการจั ด ทำ
หรือสถิติที่สำคัญ
เอกสารประวั ติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามที่ องคกร อาจ
ไดรั บมอบหมาย เชน การจัดทำทำเนียบผู ดำรงตำแหนง
ผู อำนวยการ หรื อ คณะกรรมการ การจั ดทำสถิ ติการใช
บริการดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล เปนตน
ความยินยอมของทาน
เพื่ อการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมู ลสวนบุคคลใน
กรณีที่ องคกร จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดย
ไดมี การแจงวัตถุ ป ระสงคของการเก็ บ รวบรวม ใช หรื อ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงค
ที ่ ไ ม เป นไปตามข อยกเว นมาตรา 24 หรื อ 26 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ
การนำเสนอ ประชาสัมพั นธผลิ ต ภั ณ ฑและบริ การของ
คูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแกทาน เปนตน
ในกรณีที่ องคกร มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ
คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำให องคกร ไมสามารถดำเนินการ
หรือใหบริการตามที่ทานรองขอไดทั้งหมดหรือบางสวน
6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวม
องคกร อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับบริการที่ทานใชหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับ องคกร รวมถึงขอพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของ องคกร เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี
ความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล

รายละเอียดและตัวอยาง
ขอมูลระบุช ื่อเรียกของทานหรื อขอมูลจากเอกสารราชการที ่ร ะบุ
ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง
ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขั บขี่ เลขที่หนังสื อเดิ นทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต
ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม
เปนตน
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง
น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูป
ถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล
ลมละลาย ขอมู ลการเปนคนไรความสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร
ความสามารถ เปนตน
ขอมูลสำหรับการติดตอ
ข อมู ล เพื ่ อ การติ ด ต อท าน เช น เบอร โทรศั พ ทบ าน เบอร
โทรศัพทเคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณีย บาน
ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่
พัก เปนตน
ข อมู ล เกี ่ ย วกั บ การทำงานและ รายละเอี ยดการจางงาน รวมถึ งประวั ติ การทำงานและประวั ติ
การศึกษา
การศึ กษา เชน ประเภทการจางงาน อาชี พ ยศ ตำแหนง หนาที่
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง
หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการ
ทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน
ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผล
การศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เปนตน
ขอมูลเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับ กรมธรรมประกั นภัยผู ปฏิบ ัติงาน เชน ผู รับ
ประกันภัย ผู เอาประกั นภั ย ผู รั บประโยชน หมายเลขกรมธรรม
ประเภทกรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเกี่ยวกับการเคลม เปนตน
ขอมู ล เกี ่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ทาง ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง
สังคม
การดำรงตำแหนงทางการเมื อ ง การดำรงตำแหนงกรรมการ
ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานของ องคกร ขอมูลการเปนผูมีสัญญา
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จางกับ องคกร ขอมูลการเปนผู มี ส วนไดเสีย ในกิ จ การที ่ ท ำกั บ
องคกร เปนตน
ขอมู ล เกี ่ ย วกั บ การใชบริ ก ารของ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ องคกร เชน ชื่อบัญชี
องคกร
ผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO ID)
รหั ส OTP ขอมู ล การจราจรทางคอมพิ ว เตอร ขอมู ลระบุ พ ิ กั ด
ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตที่
อยู ในความดูแลของ องคกร เชน www.dga.or.th หรือแอปพลิเค
ชั นตาง ๆ) ประวั ต ิ ก ารสื บ คน คุ ก กี ้ ห รื อ เทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะ
เดี ย วกั น หมายเลขอุ ป กรณ (Device ID) ประเภทอุ ป กรณ
รายละเอี ย ดการเชื ่ อ มต อ ข อมู ล Browser ภาษาที ่ ใ ช งาน
ระบบปฏิบัติการที่ใชงาน เปนตน
ข อ ม ู ล ส ว น บ ุ ค ค ล ท ี ่ ม ี ค ว า ม ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ ขอมูล
ละเอียดออน
ศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมู ลความเห็ นทางการเมือง ประวัติ
อาชญากรรม ขอมู ล ชี ว ภาพ (ขอมูล ภาพจำลองใบหนา) ขอมู ล
เกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน
7. คุกกี้
องคกร เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตที่อยูภายใตความ
ดู แ ลของ องคกร เชน www.coolinnotech.com, www.smilefreezer.com หรื อ บนอุ ป กรณของทาน
ตามแตบริการที่ทานใชงาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของ องคกร และ
เพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของ องคกร และขอมูล
เหลานี ้จะถูกนำไปเพื่อปรั บปรุงเว็บไซตของ องคกร ใหตรงกับ ความตองการของทานมากยิ่ งขึ้น โดยทาน
สามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเองจากการตั้งคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน
8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ
กรณีที่ องคกร ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ องคกร จะไมทำการ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการ
แทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
กรณีท่ี องคกร ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา องคกร ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุ คคล
ดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผู ใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล
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หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ องคกร จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก องคกร ไมมี
เหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
ดังกลาว
9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
องคกร ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมที่ทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ
องคกร หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใช
ขอมูลสวนบุคคลของ องคกร เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่
ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน
1) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินประโยชนสาธารณะที่ องคกร ไดรับมอบหมายให
สำเร็จลุลวง หรือเปนการจำเปนเพื่อใชอำนาจทางกฎหมายที่ องคกร มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการ
ตามพันธกิจดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ.
2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวของ
2) เพื่อใหบริการและบริหารจัดการบริการของ องคกร ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทาน หรือ
ตามพันธกิจของ องคกร
3) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของ องคกร
4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและ
สอดคลองกับความตองการของทาน
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน
6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เกี่ยวกับบริการของ องคกร
8) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การ
สรรหากรรมการหรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ
กระทำที่ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้ง องคกร และเจาของขอมูลสวน
บุคคล
10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของ องคกร หรือ
ติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย
11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย
12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน
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14) เพื่อจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลที่มีความเกี่ยวของและจำเปน
15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำที่ไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ องคกร อยางไร ทั้งในภาพรวม
และรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการคนควา และการวิเคราะห
17) ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อปฏิบัติตามหนาที่ที่ องคกร มีต อหนวยงานที่มีอำนาจควบคุม
หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ องคกร
18) ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของ องคกร หรือของบุคคลอื่น
หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการการดำเนินการของ สพร
19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวัง
โรคระบาด
20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติที่
องคกร ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
21) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี่ยวกั บคดี
ความ การดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลของทาน
10. ประเภทบุคคลที่ องคกร เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
ภายใตวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน องคกร อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแก
บุคคลดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของ องคกร เปนการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือ
มีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช
ประเภทบุคคลผูรับขอมูล
หน วยงานของรั ฐ หรื อ ผู มี อ ำนาจที่
อ ง ค ก ร ต อ งเ ป ด เผ ย ข อ ม ู ล เ พื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค ในการดำเนิ น การตาม
กฎหมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงคสำคั ญ อื่ น
(เช น การดำเนิ น การเพื ่ อ ประโยชน
สาธารณะ)
คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินการตามกฎหมายของ องคกร

รายละเอียด
หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล
หรื อ มี ว ั ต ถุ ป ระสงคอื ่ นที ่ ม ี ค วามสำคัญ เชน คณะรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีผูรักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงาน
ตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิจ และสังคม สำนักงานปลั ดสำนักนายก กรมการ
กงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน
องคกร อาจเปดเผยขอมู ลของทานแกบุ คคลผู ดำรงตำแหนง
กรรมการในคณะต าง ๆ เช น คณะอนุ ก รรมการสรรหา
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน
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คูสัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ บุคคลภายนอกที่ องคกร จั ดซื ้อจัดจางใหดำเนินการเกี่ยวกับ
ของผูปฏิบัติงานของ องคกร
สวัสดิการ เชน บริ ษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผูจั ดทำ
Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน
พันธมิตรทางธุรกิจ
องคกร อาจเปดเผยขอมู ล ของทานแกบุ ค คลที ่ ร วมงานกั บ
องคกร เพื่อประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผู
ใหบริการที่ทานติดตอผานบริการของ องคกร ผู ใหบริการดาน
การตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการแพลตฟอรม ผู
ใหบริการโทรคมนาคม เปนตน
ผูใหบริการ
องคกร อาจมอบหมายใหบุคคลอื ่นเปนผู ใหบริการแทน หรือ
สนับสนุนการดำเนินการของ องคกร เชน ผู ใหบริการดานการ
จั ด เก็ บ ขอมู ล (เชน คลาวด โกดั ง เอกสาร) ผู พั ฒ นาระบบ
ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผู ใหบริการจัดสงเอกสาร ผู
ใหบริการดานการชำระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ
โทรศั พ ท ผู ใหบริ ก ารดาน Digital ID ผู ใหบริ ก ารสื ่ อ สั ง คม
ออนไลน ผู ใหบริ ก ารดานการบริ ห ารความเสี ่ ย ง ที่ ป รึ ก ษา
ภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน
ผูรับขอมูลประเภทอื่น
องคกร อาจเปดเผยขอมูล ของทานใหแกบุ ค คลผู รั บ ขอมู ล
ประเภทอื่น เชน ผูติดตอ องคกร สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่
ไมแสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอื่น
ๆ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการของ องคกร
การฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทำบุญ บริจาค เปนตน
การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
องคกร อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีท่จี ำเปน
เชน การดำเนินการที่กำหนดให องคกร ตองประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เปนตน

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
ในบางกรณี องคกร อาจจำเปนตองสงหรื อโอนขอมูลสวนบุ คคลของทานไปยั งตางประเทศเพื่ อ
ดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพื่อสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud)
ที่มีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน)
เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยูนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริการของ องคกร ที่ทานใช
งานหรือมีสวนเกี่ยวของเปนรายกิจกรรม
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อยางไรก็ตาม ในขณะที่จั ด ทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ มครองขอมูลสวนบุ คคลยั งมิไดมี
ประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ
องคกร มีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง องคกร จะดำเนินการ
เพื่อใหขอมูลสวนบุคคลที่สงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล
หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก
1) เปนการปฏิบ ั ติ ตามกฎหมายที่ ก ำหนดให องคกร ตองสงหรื อโอนขอมู ล สวนบุ คคลไป
ตางประเทศ
2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการ
คุมครองสวนบุคคลประกาศกำหนด
3) เปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญากับ องคกร หรือเปนการทำตามคำ
ขอของทานกอนการเขาทำสัญญานั้น
4) เปนการกระทำตามสัญญาของ องคกร กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชนของทาน
5) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอื่น เมื่อ
ทานไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได
6) เปนการจำเปนเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะที่สำคัญ
12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
องคกร จะเก็บรักษาขอมู ลสวนบุ คคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่ ข อมู ลนั ้นยังมีความจำเปนตาม
วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงค
ดังกลาวแลว องคกร จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไม
สามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดี
ความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน องคกร ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอ
พิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
13. การใหบริการโดยบุคคลที่สามหรือผูใหบริการชวง
องคกร อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ องคกร ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะ
ตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud
computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอื่น
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การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลนั้น องคกร จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของ องคกร ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและ
ของบุคคลที่ องคกร มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภท
ขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลและขอตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวน
บุ คคลตามขอบเขตที่ ระบุ ใ นขอตกลงและตามคำสั ่ งของ องคกร เทานั ้นโดยไมสามารถประมวลผลเพื่ อ
วัตถุประสงคอื่นได
ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทำ
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ องคกร จะกำกับใหผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง
ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง องคกร กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
องคกร มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถ
เขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มีความจำเปนตองใชขอมูล
ดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ องคกร อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของ
ขอมูลสวนบุคคลที่ ตนเองรับ รู จากการปฏิ บ ัติ การตามอำนาจหนาที่ โดย องคกร มีมาตรการรั กษาความ
ปลอดภัยขอมูลทั้งในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิคที่ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามที่คณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด
นอกจากนี้ เมื่อ องคกร มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพื่อ การ
ใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอื่น องคกร จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันวาขอมูลสวน
บุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ
15. การเชื่อมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก
บริการของ องคกร อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ
ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ องคกร
ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมู ลสวนบุคคลของเว็ บไซตหรื อบริการนั้น ๆ เพื ่อทราบใน
รายละเอียดกอนการเขาใชงาน ทั้งนี้ องคกร ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย
หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม
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16. เจาหนาที่คมครองขอมู
ุ
ลสวนบุคคล
องคกร ไดแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบ กำกับและใหคำแนะนำ
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.
2562
17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว
หลายประการ ทั้งนี้ สิท ธิ ดั งกลาวจะเริ ่ มมีผลบัง คับ ใชเมื ่อ กฎหมายในสวนของสิท ธินี้ม ีผลใชบั งคับ โดย
รายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย
1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มา
ของขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีที่
องคกร มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใชสิทธิของ
ทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวา
ขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพื่อใหมี
ความถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได
3) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให องคกร ลบหรือทำลายขอมูล
สวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูล
ไดตอไป ทั้งนี้ การใชสิทธิลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กำหนด
4) สิทธิในการขอใหระงับ การใชขอมูล สวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับ การใชขอมู ลสวน
บุคคลของทาน ทั้งนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
ก) เมื่ ออยู ในชวงเวลาที่ องคกร ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมู ลสวน
บุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย
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ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไว
ตามวัตถุประสงคที่ องคกร ไดแจงในการเก็ บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุค คล
ประสงคให องคกร เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย
ง) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ องคกร กำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล
5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีที่ องคกร มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบ
ดวยกฎหมาย (เชน องคกร สามารถแสดงใหเห็ นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะของ องคกร)
6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีท านไดใหความยินยอมแก องคกร ในการเก็บ
รวบรวม ใช หรื อ เปดเผยขอมู ล สวนบุ ค คล (ไมวาความยิ น ยอมนั ้ น จะไดใหไวกอนหรื อ หลั ง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอม
เมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย องคกร เวนแตมีขอจำกัด
สิทธิโดยกฎหมายให องคกร จำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรื อยังคงมีสัญญาระหวางทานกับ
องคกร ที่ใหประโยชนแกทานอยู
7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของ
ทานจาก องคกร ในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงาน
ไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให
องคกร สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใชสิทธิ
นี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ องคกร
(สำหรับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของ องคกร) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอ องคกร และอาจไดรับโทษตามที่
กำหนดโดยพระราชบั ญญัติ คุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดั บรอง กฎ ระเบียบ
คำสั่งที่เกี่ยวของ

บังคับใชเมื่อ 23 เมษายน 64

19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล
ในกรณีท่ที านพบวา องคกร มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไป
ยังคณะกรรมการคุ มครองขอมู ล สวนบุ คคล หรือ หนวยงานที่มี อำนาจกำกั บดูแ ลที ่ ไดรั บการแตงตั ้งโดย
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว องคกร ขอใหทาน
โปรดติดตอมายัง องคกร เพื่อให องคกร มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึง
จัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก
20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
องคกร อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการ
แจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.coolinnotech.com โดยมีวันทีม่ ีผลบังคับใชของแตละฉบับ
แกไขกำกับอยู อยางไรก็ดี องคกร ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอยาง
สม่ำเสมอ ผานแอปพลิเคชัน หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมที่ องคกร ดำเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะ
ทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก องคกร
การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ องคกร ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการ
รั บ ทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั ้ งนี้ โปรดหยุ ด การเขาใชงานหากทานไมเห็ น ดวยกั บ
รายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดตอมายัง องคกร เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตอไป
21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ
หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของ องคกร หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุ มครองขอมูลสวนบุคคล ทาน
สามารถติดตอสอบถามไดที่
1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)
- ชื่อ: บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด
- สถานที่ติดตอ: 239/77 หมูบาน ไอฟลด บางนา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
- ชองทางการติดตอ: salesonline@coolinnotech.com
Call Center : 02-136-2789
FAX: 02-136-2788
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2) เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
- ชื่อ: คุณวิภาวี วงศอนันตนนท
- สถานที่ติดตอ: 239/77 หมูบาน ไอฟลด บางนา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
- ชองทางการติดตอ: salesonline@coolinnotech.com
Call Center : 02-136-2789
FAX: 02-136-2788

