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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
_________________________________________________________________________________________ 

 1. บทน า 
บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัญ

ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า 
บริษัท มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
ด าเนินการโดยบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ด าเนินการแทนหรือในนามของบริษัท โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

 
 2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัท ในปัจจุบันและที่อาจมีใน
อนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท พนักงาน หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ด าเนินการ
โดยบริษัท และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท     
(“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน 
เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”) 

บุคคลทีม่ีความสัมพันธ์กับบริษัท ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
 1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 2) พนักงาน 
 3) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
 4) กรรมการ ผู้รับมอบอ านาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใน

รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท 
 5) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 
 6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.tiffaedi.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่อง

ทางการสื่อสารอ่ืนซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัท 
 7) บุคคลอื่นที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของพนักงาน ผู้ค ้า

ประกัน บุคคลอ้างอิง ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น 
 ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” 
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นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษัทอาจก าหนดให้มีค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) 
ส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระส าคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ
นโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 

 
 3. ค านิยาม 

 - บริษัท หมายถึง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 - ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 - ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่ง
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศก าหนด 

 - การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก ส าเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู ้คืน เปิดเผย ส่งต่อ 
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นต้น 

 - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

 - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 - ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

 บริษัท เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้  
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 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการ
ต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสารท าแบบส ารวจหรือใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัท หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อสื่อสารกับบริษัท ทีส่ านักงานหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยบริษัท เป็นต้น 

 2) ข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอื่น ๆ ตามสัญญา เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 
ด้วยการใช้คุกกี ้(Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

 3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่
แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
ในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัท เช่น การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทอ่ืน   
  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่
บริษัท ดังนั้นท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้อง
ได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแกบ่ริษัท  
   
 ทั้งนี ้ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธมิให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการของบริษัท อาจ

เป็นผลใหบ้ริษัท ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 

 5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทพิจารณาก าหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและ
ตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี ้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประกอบด้วย 
 
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมบริษัท เช่น  
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม
พระราชบ ัญญ ัต ิ ว ่ าด ้ วยการกระท  าความผ ิด เก ี ่ ยวก ับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
- กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร  

เป็นความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และของบุคคล
อื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้น
พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของบริษัท หรือการ
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการภายในของบริษัท เป็น
ต้น 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้บริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือด าเนินการ
อันเป็นความจ าเป็นต่อการเข้าท าสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับ
บริษัท เช่น การจ้างงาน จ้างท าของ การท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น 

ความยินยอมของท่าน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่
บริษัท จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที ่ไม่เป็นไปตาม
ข้อยกเว้นมาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
ในกรณีทีบ่ริษัท มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจ าเป็นในการเข้าท าสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้าน
การด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลท าให้บริษัทไม่สามารถด าเนินการหรือให้บริการ
ตามท่ีท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  

 
 6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัท รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วย
เท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูล

เฉพาะตัวของท่าน เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น 
ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่
หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน  หมายเลขประจ าตัวผู้ประกันตน  
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

เป็นต้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง 

น ้าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย 
ภาษาพูด เป็นต้น 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ ข ้อม ูล เพ ื อการต ิ ดต ่ อท ่ าน  เช ่ น  เบอร ์ โทรศ ัพท ์บ ้ าน  เบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ชื่อ
ผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก 
เป็นต้น 

ข ้อม ูล เก ี ่ ยวก ับการท  างานและ
การศึกษา 

รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการท างานและประวัติการศึกษา 
เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ต าแหน่ง หน้าที ่ ความเชี ่ยวชาญ  
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ประวัติการด ารง
ต าแหน่ง ประวัติการท างาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน 
ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิ
การศึกษา ผลการศึกษา วันที่ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

ข้อมูลเก ี ่ยวกับการใช ้บริการของ
บริษัท 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เช่น ชื่อบัญชี
ผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) 
รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย 
วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความ
ดูแลของบริษัท เช่น www.tiffaei.com หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ) 
ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลข
อุปกรณ ์(Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล 
Browser ภาษาท่ีใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียด 
อ่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น ข้อมูลศาสนา 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า) ข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

 
 7. คุกกี้ 

บริษัท เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแล
ของบริษัท เช่น www.tiffaedi.com หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแตบ่ริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี ้เพ่ือการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัท และเพ่ือให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์
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ที่ดีในการใช้งานบริการของบริษัท และข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท ให้ตรงกับความ
ต้องการของท่านมากยิ่งขึ ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บ
เบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

 
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีที่บริษัท ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทจะไม่ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ 
หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

กรณีท่ีบริษัท ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว ์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยัง
มิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่
กรณีดังนี้ บริษัทจะด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากบริษัทไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
ประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

 
 9. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ  ซึ่งขึ ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท 
หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นส าคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้น ที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 1) เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของบริษัท ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตาม
พันธกิจของบริษัท 

 2) เพ่ือการด าเนินการทางธุรกรรมของบริษัท 
 3) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกและ

สอดคล้องกับความต้องการของท่าน 
 4) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน 
 5) จัดท าบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 6) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับบริการของบริษัท 
 7) เพ่ือด าเนินการตามที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรร

หาบุคลากร การประเมินคุณสมบัติ 
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 8) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระท า
ที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อท้ังบริษัท และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 9) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของบริษัท หรือติดต่อ
ใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 

 10) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
 11) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
 12) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการท าค าสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน 
 13) เพ่ือจัดท าและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็น 
 14) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระท าท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
 15) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทอย่างไร ทั้งในภาพรวมและ

ลักษณะรายบุคคล  
 16) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื ่อปฏิบัติตามหน้าที ่  ที ่บริษัทมีต่อหน่วยงานที ่มีอ านาจควบคุม 

หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท 
 17) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น หรือของ

นิติบุคคลอ่ืนที่เกีย่วข้องกับการการด าเนินการของบริษัท 
 18) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความ 

การด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน 
 
 10. ประเภทบุคคลทีบ่ริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์
ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

 
ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 

หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจที่บริษัท 
ต้องเปิดเผยข้อมูล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์
ส าคัญอ่ืน 

หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอ านาจควบคุมก ากับดูแลหรือ
มีวัตถุประสงค์อื่นที่มีความส าคัญ เช่น กรมสรรพากร ส านักงาน
ต ารวจ ศาล ส านักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมศุลกากร ส านักงานประกันสังคม เป็น
ต้น  

คู่สัญญาซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู้ปฏิบัติงานของบริษัท 

บุคคลภายนอกที ่  บริษัทจัดซื ้อจัดจ้างให้ด าเนินการเกี ่ยวกับ
สวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผู ้จัดท า 
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ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 

Payroll ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น 
พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับบริษัท 

เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู้ให้บริการที่
ท่านติดต่อผ่านบริการของบริษัท ผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อ
โฆษณา สถาบันการเงิน ผู ้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู ้ให้บริการ
โทรคมนาคม เป็นต้น 

ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้
ให ้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ 
ให้แก่บริษัท 

บริษัท อาจมอบหมายให้บุคคลอื ่นเป็นผู ้ให้บริการแทน หรือ
สนับสนุนการด าเนินการของบริษัท เช่น ผู ้ให้บริการด้านการ
จัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์) ผู้พัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเค
ชัน เว็บไซต ์ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการช าระเงิน 
ผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู ้ให้บริการด้าน 
Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู ้ให้บริการด้านการ
บริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น 

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภท
อื่น เช่น ผู้ติดต่อบริษัท สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไม่แสวงหา
ก าไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับบริการของบริษัท การฝึกอบรม 
การรับรางวัล การร่วมท าบุญ บริจาค เป็นต้น 

 
 11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในบางกรณ ีบริษัทอาจจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพ่ือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์ม
หรือเครื ่องแม่ข่าย (Server) อยู ่ต่างประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื ่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของบริษัท ที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นราย
กิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดท านโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศ
ก าหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนั้น เมื่อบริษัท มีความ
จ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง บริษัทจะด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วน
บุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือด าเนินการตาม
เงื่อนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

 1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้ บริษัทต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  
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 2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั ้งนี ้ตามประกาศรายชื ่อประเทศที่คณะกรรมการ
คุ้มครองส่วนบุคคลประกาศก าหนด  

 3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเป็นการท าตามค าขอของ
ท่านก่อนการเข้าท าสัญญานั้น 

 4) เป็นการกระท าตามสัญญาของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของท่าน 
 5) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่าน

ไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้  
 6) เป็นการจ าเป็นเพ่ือด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 

 
 12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว  บริษัทจะท า
การลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตาม
รูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศก าหนดหรือตาม
มาตรฐานสากล อย่างไรก็ด ีในกรณีท่ีมีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

 
 13. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 

บริษัท อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท าการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น การเป็นผู ้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู ้ให้บริการคลาวด์ (Cloud 
computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างท าของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นั้น บริษัทจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่
บริษัทมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก าหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น 
ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลง
และตามค าสั่งของบริษัทเท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อท าการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนี ้ บริษัทจะก ากับให้ผู้
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ใน
รูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต ่ากว่าข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 14. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถ

เข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วน
บุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ โดยบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิง
องค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
ก าหนด 

 นอกจากนี้ เมื่อบริษัทมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการ
ตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น บริษัทจะก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วน
บุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท 
เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

 
 15. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 

 บริการของบริษัท อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการ
ดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ บริษัทขอ
แนะน าให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียด
ก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอ านาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระท าอัน
เกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม 

 
 16. คณะท างานจัดการกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัท ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดการกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ 

ก ากับ และให้ค าแนะน าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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 17. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลาย
ประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียดของ
สิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับส าเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัท มีสิทธิ
ปฏิเสธค าขอของท่านด้วยเหตตุามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีทีก่ารใช้สิทธขิองท่านจะมีผลกระทบ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

 2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได ้

 3) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป 
ทั้งนี ้การใช้สิทธิลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

 4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 a) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัท ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 b) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 

 c) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์ที่บริษัท ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ 
บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

 d) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัท ก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัท มีเหตุในการปฏิเสธค าขอโดยชอบด้วย
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กฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ
ใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย) 

 6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีทีท่่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษทั  ในการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริษัท เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิโดยกฎหมายให้บริษัท 
จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท ที่ให้ประโยชน์แกท่่านอยู่ 

 7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจากบริษัท ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้
โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัต ิรวมถึงอาจขอให้บริษัท 
ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 18. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของบริษัท (ส าหรับ
พนักงานของบริษัท) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) 
ทั้งนี ้ตามแต่กรณแีละความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อบริษัท และอาจได้รับโทษตามที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายล าดับรอง กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้อง 

 
 19. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล 
 ในกรณีที่ท่านพบว่า บริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยัง

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทขอให้ท่านโปรดติดต่อมายัง
บริษัท เพ่ือให้บริษัท มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของ
ท่านก่อนในโอกาสแรก 

 
 20. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะท าการแจ้งให้
ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.tiffaedi.com โดยมีวันทีม่ีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขก ากับอยู่ อย่างไร
ก็ด ีบริษัทขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม ่าเสมอ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือ
ช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทด าเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท 
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การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบ
ตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี ้โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับ
นี้และโปรดติดต่อมายังบริษัท เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป 

 

 21. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ 
บริษัท หรือเก่ียวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที ่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
- บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
- สถานที่ติดต่อ 

เลขที่  19  ชั้นที่  4  ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
- ช่องทางการติดต่อ 

Customer Service Center โทร. 02 018 7000 
           อีเมล pdpa@tiffaedi.com 

mailto:pdpa@tiffaedi.com
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Privacy Policy of TIFFA EDI Services Company Limited 

_________________________________________________________________________________________ 

 1. Introduction 
TIFFA EDI Services Company Limited (“the Company” or “TIFFA EDI” ) , have realized 

the importance of personal data and other information relating to living individuals (collectively 
referred to as “Personal Data”) and have strived to maintain safety and security measures on 
personal data in accordance with the applicable Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) 
(“Personal Data Protection Act”) of Thailand. Therefore, the Company who operates in 
relation to the collection, use, disclosure of personal data, or transferring to other countries 
(collectively referred to as “Processing”), has established and disseminated this personal data 
protection policy (“the Policy”) to every relevant party for their acknowledgement. Such policy 
shall be in effect for every executive, employee, external party and contractor to ensure their 
strict compliance with policies and laws relating to personal data protection as follows. 

 
 2. Types of persons that we collect the personal data 

Such policy shall be in effect for the every person having business relationship with 
TIFFA EDI, within present year or possibly in the future, whose personal data is operated by the 
Company referring to the authorized representative , agent, outsourced service providers, 
employees of TIFFA EDI (collectively referred to as “Data Processor”) that may be occurred 
when offering TIFFA EDI’s products, goods, and services; for example, website, system software, 
applications, documents, operational services etc. (collectively referred to as “Service”).  

The Policy must be applied to personal data in which the Company may collect, use, 
disclose or transfer to other countries. Such personal data belong to the following groups of 
people: 

 
 1) former, existing, or prospective individual customer 
 2) employee 
 3) individual vendor and service provider 
 4) authorized person of a juristic person, director, contact person and a natural 

person who acts on behalf of the juristic person 
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 5) customer using our products, goods, and services, 
 6) visitor entering www.tiffaedi.com or user of system software, applications, 

equipment and other communication channels operated by the Company. 
 7) other individual whom the Company collects personal information such as job 

applicant, employees' family members, guarantors, reference persons, 
beneficiary etc. 

  
Persons in 1) - 6) are collectively referred to as “you” 
 
In addition to the Policy, The Company may require a privacy notice (“Notice”) for its 

products or services to inform the ownership of personal data whose access to such service 
that their personal data is being process and reason for processing period of retention of 
personal information including the right to personal data that the personal data subject has in 
particular products or services. 

 
In the event of conflict between the terms of this Privacy Notice, this policy will subject 

to the Privacy Notice. 
 

 3. Definitions Referred to in this Policy 
 - “Company” refers to TIFFA EDI Services Company Limited and its authorized 

representative 
 - “Personal Data” refer to data of a person which help identify such person, whether 

directly or indirectly, excludes information relating to deceased individuals  
 - “Sensitive Personal Data” refers to personal data stipulated by the Personal Data 

Protection Act B.E. 2562 (2019) as sensitive data. The Company shall collect, use, 
disclose or transfer sensitive personal data abroad that includes data pertaining to 
nationality, race, political opinion, cult, religion or philosophy, sexual behavior, 
criminal record, health record, disability, trade union information such as 
membership data etc., genetic data, biometric such as facial recognition data, iris 
recognition data, voice identification data, fingerprint recognition data for identity 
authentication purposes, including other information which may affect the data 
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subject in the same manner according to the notification of the Personal Data 
Protection Committee. 

 - “Data Processing” refers to collecting, recording, copying, organizing, retaining, 
updating, changing, using, recovering, disclosing, forwarding, transferring, merging, 
deleting, destroying, and etc. 

 - “Data Subject” refers to a natural individual person who owns such personal data 
in relation to the collection, use, disclosure of personal data, or transferring to other 
countries by the Company. 

 - “Data Controller” refers to a natural or juristic person who operates in relation to 
the collection, use, or disclosure of personal data.  

 - “Data Processor” refers to a natural or juristic person who operates in relation to 
the collection, use or disclosure of personal data pursuant to the orders given by or 
on behalf of a data controller, whereby such a person is not the data controller. 

 
 4. Sources of your personal data 

 Personal data TIFFA EDI collects from other sources may include but not limited to: 
 1) Personal Data that the Company collects directly from the personal data subject 

through various service channels such as the service registration or enrollment, 
job application, contract signing, products & services surveys, or personal data 
collected when in contact with the Company at the office or through other 
communication channels operated by the Company, and etc. 

 2) Personal Data collected by the Company when the data subjects accessing the 
website or using products and services such as website behavior tracking that 
collects and uses cookies and similar technologies when browsing the 
Company’s website or from the Data Subject’s device software, etc. 

 3)  Personal Data collected by the Company from the other sources that not 
provided directly from the Data Subject with the legitimate reason by law or 
obtained consent from the data subject to disclose the data to the Company for 
example receiving personal data from other companies. 

   
  TIFFA EDI would like to inform you that for the processing of your personal data, 
the data of the other person that you provided for the Company, you shall be 



                                                          SD.HR.20 Privacy Policy /Ver.2.0.0 

Effective Date: 15 JUNE 2022                                       Proprietary Information: Public                                                          Page 17 | 28 

  

 

responsible to inform those people of the Policy and/or the letter requesting for 
consent (if necessary). 
  
 If the Data Subject refuses to provide such necessary personal data, TIFFA EDI may not 

be able to consider completely or partially entering into product and service delivery or 
perform administration in accordance with the agreement with you (as the case may be). 

 
 5. Lawful Basis on the Purpose of Data Processing  

 TIFFA EDI may proceed on the Processing of your personal data for the relevant 
purposes and lawful basis as follows: 
 

Lawful Basis Purposes 

Legal Obligation For the Company to comply with the legal 
obligations such as 
- collection of computer traffic data under the   
Computer-Related Crime Act B.E. 2560 
- laws concerning taxation 

Legitimate Interests For the legitimate interests of the company and of 
another person. Such benefits are no less important 
than the fundamental rights of personal data 
subjects such as for the security of company 
premises, processing personal data for the internal 
affairs of the company and, etc. 

Contractual Basis For the company to be able to perform relevant 
procedures under the contract or take any necessary 
action for entering into a contract which you are 
relate to the Company such as employment, 
memorandum of cooperation, other forms of 
contract, and etc. 

Consent For collection of use or disclose personal 
information in the event that your consent is 
required. Consent will be notify prior the request of 
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Lawful Basis Purposes 

the consent such as collecting sensitive personal 
data for purposes that do not comply with the 
exemptions of Article 24 or 26 of the Personal Data 
Protection Act. 2562 

 
       In case that the personal data collected by TIFFA EDI for the aforementioned purposes 

is the data necessary for the performance of agreements or the compliance with relevant 
applicable laws, if you refuse to provide such necessary personal data, TIFFA EDI may not be 
able to consider entering into transaction or perform administration in accordance with the 
agreement with you (as the case may be). 

 
 6. Personal Data which shall be collected 

  In general, for the collection of your personal data, TIFFA EDI shall collect your 
personal data by directly requesting the data from you; nonetheless, there may be some other 
considerations that apply to the collection of personal data. The types of data specified are 
just a framework for collecting personal information of the company. Generally, only 
information related to the products or services you use or are associated with will be effective. 

        In this regard, TIFFA EDI shall proceed to collect your personal data may include, 
but are not limited to, the following: 

 
Types of Personal Data Descriptions and Examples 

Identity Data Your identity data or identity verification from official 
identification documents such as your first name, last name, 
middle name, nickname, signature, ID card number, 
nationality, driver's license number, passport number, house 
registration, and etc. 

Personal Details Detail information about yourself such as date of birth, 
gender, height, weight, age, marital status, military 
enlistment status, photographs, spoken language, and etc. 

Contact details Contact information such as your home phone number, 
mobile phone number, Fax number, e-mail address, home 
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Types of Personal Data Descriptions and Examples 

postal address, username in social networks (Line ID, MS 
Teams), map location of household, and etc. 

Employment and education 
details 

Employment details including work experiences and 
educational background such as type of employment, 
occupation, position, expertise, reference information, tax 
identification number, work history, salary, start date, leave 
date, assessment results, benefits, items in possession of 
the worker, bank information, educational institutions, 
grades, graduation date, and etc. 

Profile and usage details Details about the company's products or services such as 
username, password, PIN number, Single Sign-on (SSO ID) 
information, OTP, computer traffic data, geolocation data, 
photos, videos, audio recordings, usage behavior (Websites 
under the supervision of the company such as 
www.tiffaedi.com or other applications), browsing history 
(cookies or similar technologies), device ID, device type, 
connection details, browser information, language used on 
operating system, and etc. 

Sensitive data Your sensitive personal data such as religion, criminal 
record, biometric data (face photo data), health information, 
and etc. 

 
 7. Cookies and Use of Cookies 

While browsing the Company’s website www.tiffaedi.com or using your devices 
depending on your registered services, cookies may be placed in the viewer’s device, while 
data may be collected automatically. Some cookies may be required in order to facilitate the 
proper operation of the website, whereas others shall be used to facilitate the viewers and 
enable them to browse additional information regarding the Company’s cookies policy. You can 
manually set or delete the use of cookies from the settings in your web browser. 

 
 

http://www.tiffaedi.com/
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 8. Personal Data of Minor and Incompetent person 
In the case that The Company needs consent to collect personal data of minor or 

incompetent person, the consent must be granted from the parent, guardian, or authorized 
person to act on behalf of the minor or incompetent person in accordance with the conditions 
prescribed by law.  

In the case that The Company is not informed that the Data Subject is a minor or an 
incompetent person and later found that the collected personal data without obtaining the 
consent from parent, guardian, or authorized person to act on behalf of the minor or 
incompetent person, such personal data will be erased and destroyed as soon as possible due 
to The Company does not have any legitimate grounds other than consent for collection of use 
or disclose such information. 

 
 9. Purposes for the Data Collection 

The Company collects your personal information for several purposes. This depends on 
the type of product, service, or activity you use as well as you're relation with the company. 
Purposes stated below are just the framework for the Company's use of personal data. This is 
generally only for purposes relate to the product and service you use or relation with The 
Company that will be applicable to your personal information 

 1) To provide and manage services of the Company, both services under the 
contract with you or according to the company's mission 

 2) For the Company's transactions processing 
 3) To supervise, operate, monitor, and manage the services to facilitate and meet 

customers' needs. 
 4) To maintain, update, and improve information about you including documents 

referred to you 
 5) For the record of personal data being processed as required by law. 
 6) To analyze data including solving problems related to the company's services 
 7) To carry out the necessary process of management in the organization including 

job applications, recruiting, and qualification evaluation 
 8) To prevent, detect, avoid, detect fraud, security breach, or prohibited actions or 

illegal and may cause damage to the whole company and the owner of personal 
data 
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 9) To identity verification, verify your identity, verify information when you 
apply/contact for the company's services, or obtain legal rights 
 10) To improve the quality of products and services 
 11) For risk assessment and management 
 12) To notify a confirmation and broadcast to you 
 13) To create and deliver relevant and necessary documents or information 
 14) To verify your identity, prevent spam, or an unauthorized actions or illegal 
 15) To examine how the subject of personal data accesses and uses the Company's 
services 
 16) To take the necessary actions to fulfill the duties that the company has to 
regulate by tax authority law enforcement or legal obligations of the company 
 17) To take the necessary actions for the legitimate interests of the Company or 
another person, and other legal entities related to the operations of the 
Company 
 18) To comply with laws, notices, enforcement, and litigation including the exercise 
of rights relating to your information. 

 
 10. Disclosure of personal data 

Subject to the purpose set out in Clause 8. The Company may disclose your personal 
information to the following third parties. The categories of recipients listed below are just the 
Company's personal disclosure frameworks in general only the individual recipients of 
information related to the products or services you are in relation with will apply. 

 

Third Parties Descriptions 

The government authorities, 
regulatory authorities,  public 
organizations, independent 
organizations established under the 
laws or other authorities as 
prescribed by laws for the purpose 
of legal proceeding or other 
important purposes 

Authorities or organizations which exercise powers or 
perform duties under the laws such as Revenue 
Department, polices, court, Office of the Attorney 
General, the Department of Health, The Ministry of 
Digital Economy and Society, The Customs Department, 
The Social Security Office, and etc. 
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Third Parties Descriptions 

Partners of contract in relation with 
the Company’s Employee Welfare 

Outsourced service providers for any benefit and 
welfare provided for TIFFA EDI employee such as  
insurance companies, hospitals, payroll companies, 
banks, telephone operators, and etc. 

Business Partners The Company may disclose your personal data to third 
parties partnered with the Company for the benefit of 
providing services to you such as agencies that provide 
services that you contact through the company's 
services, service providers in marketing, advertising 
media, financial institutions platform provider 
telecommunication service providers, and etc. 

Agents, contractors/sub-contractors 
and/or service providers 

The Company may appoint the third parties as the 
authorized service provider or to support company 
operations such as storage providers (e.g. Cloud 
storage), system developers, software, applications, 
websites, payment gateway, internet provider, 
telephone operator, digital ID service, outsource 
marketing, risk management, consultant, shipping/freight 
forwarder, and etc. 

Other third parties The Company may disclose your personal data to other 
recipients such as those who contact to company, 
family members, Non-profit foundations, temples, 
hospitals, educational institutions, other agencies, and 
etc. And for the purposes of company services include 
training, awarding, making merit, donating, and etc. 

 
 11. The submission or transfer of personal data to foreign countries 

In some circumstance, we may be required to disclose your personal data to foreign 
countries to perform services on behalf or to assist with the provision of products and services 
to you, for example, to send personal data to the Cloud or Server located abroad (such as the 
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United States of America, and etc.), to support information technology systems located outside 
Thailand depending on the service activities you use or involved in by The Company  

In addition, Thailand is in the process of establishing sub-regulations relating to the 
PDPA for the effective and clear implementation of rights and obligations and list of destination 
countries or international organizations that have an adequate level of protection has not been 
prescribed by The Personal Data Protection Commission (PDPC). In this regard, for the 
submission or transfer of your data to foreign countries in whatsoever case, TIFFA EDI shall 
ensure appropriate safeguards in place, and oblige the recipients to protect your Personal Data 
in accordance with this Policy and as allowed by applicable international laws using appropriate 
security measures with an adequate level of protection under the following legal grounds: 

 1) the transfer is pursuant to the law  
 2) where the consent of the Data Subject has been obtained 
 3) it is necessary to perform an obligation under a contract or the transfer is at the 

request of the Data Subject 
 4) the transfer is necessary for the performance or conclusion of a contract that is 

beneficial to the Data Subject 
 5) where it is to prevent or suppress a danger to the life, body, or health of the 

data subject or other persons, when the data subject is incapable of giving their 
consent. 

 6) It is performed for significant public interest 
 

 12. Period for retention of personal data 
 The Company shall retain your personal data for the period necessary for the purposes 
of the collection, use or disclosure of personal data set out in this Policy or legal, regulatory, 
and internal requirements. The criteria for determination of retention period are the period 
necessary for TIFFA EDI to utilize your personal data in accordance with the purposes and it 
shall be further retained pursuant to the period necessary for the compliance with laws or the 
statutory prescription period, or for the establishment, compliance, exercise or defense of legal 
claim, or for other reasons pursuant to the internal policies and rules in TIFFA EDI. 
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 13. The Disclosure of Personal Data to a Third Party 
The Company may have the need to disclose Personal Data to its agents, 

contractors/sub-contractors and/or service providers or to other persons or business units that 
are strategic allies in Thailand or in a foreign country cooperating with the Company in the 
procurement of various products or services, for example, hosting, outsourcing, Cloud 
computing service provider or out of necessity as prescribed by terms and conditions of the 
Company. 

Assigning a third party for data processing, The Company will provide an agreement 
specifying the roles and rights of a data controller to a data processor. This includes defining in 
detail the types of personal data to be process along with objectives and scope of processing 
of personal data and other related agreements in which personal data processors are obliged 
to process personal data only to the extent specified in the agreement and in accordance with 
the instructions of the company without being able to process it for any other purposes. 

When the data processor, assigns the authorized sub-processor, The Company shall 
instruct the data processor to provide an agreement between the data processor and the sub-
processor in a format and standard with an adequate level of the agreement between the 
Company and the personal data processor. 

 

 14. Security Measures 
 The Company maintains appropriate security measures for Personal Data, which cover 

administrative, technical and physical safeguards in relation to access control to protect the 
confidentiality, integrity, and availability of Personal Data against any accidental or unlawful or 
unauthorized loss, access, use, alteration, correction or disclosure of Personal Data, in 
compliance with the applicable laws. 

   The Company has implemented access control measures which are secured and 
suitable for our collection, use and disclosure of Personal Data. TIFFA EDI restricts access to 
Personal Data as well as storage and processing equipment by imposing access rights or 
permission, user access management to permit access to authorized personnel, and user 
responsibilities to prevent unauthorized access, disclosure, perception or unlawful duplication 
of Personal Data, or theft of device used to store and process Personal Data. This includes 
methods enabling the re-examination in relation to access, alteration, erasure, or transfer of 
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Personal Data to the third parties which are in accordance with methods and channels to 
collect use or disclose Personal Data. 

 
 15. Connection to website or external services 

Some services from company may connect to the third-party websites or services, such 
websites or services may provide a personal data protection policy that may bear differences 
with regard to scope and application of the provision considered with this Policy. The Company 
recommends that you read the privacy protection policy of that website or service thoroughly 
to fully understand in detail before using or browsing it. Therefore, Company will not hold 
responsible for the content, policies, damages or actions caused by third party websites or 
services. 

 
 16. TIFFA EDI’s Personal Data Protection Act Working Group 

 The company has appointed a group member to manage the law on personal data 
protection to monitor, supervise, advise on the collection, and use or disclosure of personal 
information including coordinating and cooperating with the Office of the Personal Data 
Protection Commission to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 

 

 17. Your rights as the owner of personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 
2562 

The Personal Data Protection Act of 2562 provides number of rights to personal data 
subjects. These rights will come into effect when the law on this right has enforced. The details 
of rights are as follows: 

 1) Right to request access  

You have the right to request access to receive a copy and disclose the source 
of personal information that has been collected by Company without your 
consent. However, The Company have the right to refuse your request on 
grounds of law, or court order, or in the event that the exercise of your rights 
will have an effect that may cause damage to the rights and freedoms of others. 
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 Right to request for the rectification 2)  
If you found that the data controlled by TIFFA EDI is incorrect or you have 
changed your personal data, you have the right to request TIFFA EDI to correct 
your personal data so that such personal data is accurate, current, and 
complete and not causing misunderstanding. 

 3) Right to request for the erasure  

You have the right to request the Company to delete, destroy, destroy or cause 
such data to be unable to identify your identity as prescribed by laws.  

 4) Right to request to suspend the use of information  

You have the right to request to suspend the use of your personal data for the 
following cases: 

 a) While the company perform verifications at the request of the personal data 
subject to correct, complete, and current of personal information. 

 b) Personal data of the subject is collected, used, disclosed and transferred 
unlawfully. 

 c) When the personal data is no longer need to be kept for the purposes of 
which the Company has been notified but the owner of the personal data 
wishes The Company continues to keep that information for the purpose of 
exercising its legal rights. 

 d) During the period where Company is proving the legitimate grounds for 
collecting personal data, or investigate the need to collect/use/disclose 
personal information for the public interest due to the personal data 
subject's right refuse the collection/use/disclosure of personal data. 

 5) Right to object the processing of personal data  

You have the right to object the Processing of data relating to you in respect of 
the collection, use or disclosure of your personal data within the criteria 
prescribed by law. The Company has a legitimate reason to refuse a request (for 
example, the Company demonstrates that the collection/use/disclosure/transfer 
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of your personal data is more legitimate or for the establishment of legal claims 
compliance or exercise of legal claims). 

 6) Right to Withdraw Consent 

In the event that you have given consent to the company to 
collect/use/disclose personal information (Whether that consent was given 
before or after the Personal Data Protection Act B.E. 2562 comes into force), you 
have the right to deprive your consent at any time during the period your 
personal data is kept by the Company. Unless there is a restriction by law for 
the company to necessarily keep the data or if there is a contract between you 
and the Company that benefits you. 

 7) Right to claim, send, or transfer personal data 
You have the right to obtain your personal information from the Company in a 
form that is readable or usable with a tool or device that workable and also 
personal data can be used or disclosed by automated. You may ask the 
company to transmit or transfer data in such form to another personal data 
controller only if the exercise of this right shall be subject to the conditions 
prescribed by law. 

 
 18. Penalty for not comply with the Privacy Policy 

 Failure to comply with the policy may result in an offense and subject to disciplinary 
action in accordance with the Company's rules. (for employees of the Company) or in 
accordance with the personal data processing agreement (for personal data processors) this 
may depend on your relation with the Company and may be subject to penalties as stipulated 
by the Personal Data Protection Act B.E. 2562, including secondary laws, rules, regulations and 
relevant orders. 
 

 19. Complaints to supervisory authorities 
   You have the right to lodge a complaint with the competent officers under the 

Personal Data Protection Act B.E 2562 (2019) in case that the Company breaches or does not 
comply with such Act. You have the right to complain to the Personal Data Protection 
Committee or a supervisory authority appointed by the Personal Data Protection Committee or 
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by law. However, The Company shall ask you to contact the company beforehand so that the 
Company has the opportunity to clarify various issues and address your concerns.  

 
 20. Amendment of this Privacy Policy  

We may amend and update this Privacy Policy from time to time, and if there is such 
amendment, we will keep you posted through TIFFA EDI website www.tiffaedi.com and/or 
inform you via email. The effective date of each revised version will be indicated. However, the 
Company encourages you to regularly check for new versions of this policy through the 
application or specific channels before you disclose personal information to the company. 

Access to the Company's products or services after the enforcement of the new policy 
will consider that you have acknowledged the terms and conditions of the new policy. Do not 
proceed if you do not agree with the details in this policy and please contact us to further 
clarify the facts 

 

 21. Contact details for concerns/questions 

If you have any questions, or would like to exercise your rights regarding your Personal 
Data, please contact us or our data protection officer at: 

Data Controller: 
- TIFFA EDI Services Company Limited 
- Contact Place: 19 4th Floor, Srinakarin Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260 
- Telephone&Email: Customer Service Center 02 018 7000 


