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1. บทนำ
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ผูดำเนินธุรกิจหลักดานโทรคมนาคมและธุรกิจดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการ
เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลตาง ๆ
บริษัทมีความมุงหมายที่จะคุมครองและเคารพตอสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ บริษัทจึงไดจัดทำประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล สำหรับประกาศใหบุคคลภายนอก
ไดรับทราบ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม วิธีการเก็บรักษา ใช โอน
เปดเผย แกไข ลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคล และอธิบายถึงสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนบุคคล
ที่บริษัทติดตอดวย รวมถึงบุคคลที่บริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคล เชน ผูใชบริการ ลูกคารายบุคคล คูคาทาง
ธุรกิจ ตัวแทนของลูกคา ตัวแทนของคูคา องคกรอื่น ๆ ผูเยี่ยมชมสำนักงานของบริษัทหรือเว็บไซตของบริษัท
หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ทาน”)
ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้อาจไดรับการปรับปรุงแกไขเมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท บริษัทขอแนะนำใหทานอานประกาศนี้และ
ตรวจสอบขอมูลลาสุดใหเปนประจำ
2. คำนิยาม
“พระราชบั ญ ญั ติ” หมายความวา พระราชบัญ ญั ติคุมครองขอมูลสวนบุ คคล พ.ศ. 2562 รวมถึ ง
ที่แกไขเพิ่มเติม
“สำนั กงานคณะกรรมการคุ มครองขอมูลสวนบุค คล” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลผูนั้นได
ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม ไมวาจะเปนขอมูลของผูใชบริการ คูคา หรือของบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการอางอิงถึงสิ่งซึ่งสามารถระบุหรือเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได เชน ชื่อ หมายเลขประจำตัว ขอมูลสถานที่
ตัวบงชี้ในอุปกรณ หรือระบบคอมพิวเตอร หรือปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยที่เกี่ยวของกับอัตลักษณทางรางกาย
ทางสรีรวิทยา ทางพันธุกรรม ทางจิต ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรมหรือทางสังคม ซึ่งถูกประมวลผลโดยบริษัท
หรือโดยผูประมวลผลขอมูลที่กระทำในนามของบริษัท ทั้งนี้ ไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
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“ขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน” หมายความวา ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ
ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูล
สวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการกำหนด
“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตนหรือที่สามารถระบุตัวตนได
ซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลไมรวมถึงผูเสียชีวิตและ “นิติบุคคล” ที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมาย
เชน บริษัท มูลนิธิ สมาคมหรือองคกรอื่น ๆ
“เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยกรรมการผูจัดการใหญ
ใหทำหนาที่ตามมาตรา 41 และ 42 แหงพระราชบัญญัติ
“ผู ค วบคุ ม ข อ มู ลส ว นบุ ค คล” หมายความวา บุ ค คลหรือนิ ติ บุ ค คลที่ มี อำนาจและหน าที่ ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม การใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ตามคำสั่งที่ไดรับจากหรือในนามของบริษัทที่ทำหนาที่เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
“ประมวลผล” หมายความวา กิ จกรรมใด ๆ ที่มีการดำเนิน การกับ ขอมูลสวนบุคคลไมวาจะดว ย
วิธีการอัตโนมัติหรือไมก็ตาม เชน การรวบรวม การบันทึก การจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลง การเขาอาน การใช
การดึงขอมูล การเปดเผยโดยการสง การแบงปน การทำใหเขาถึงได การจัดเรียงหรือการรวม การจำกัดการ
เขาถึง การตั้งเงื่อนไข การสง การเผยแพร การลบหรือการทำลายโดยวิธีการใด ๆ
“การละเมิดขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต
จากบริษัทหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย
“บุคลากร” หมายความวา ลูกจาง บุคลากรของบริษัท และใหหมายรวมถึงผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลในนามของบริษัท ลูกจาง บุคลากร และผูรับจางของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทำงานใหแกบริษัท
ทั้งนี้ อาจรวมถึงผูปฏิบัติงานจากนิติบุคคลภายนอก (Outsource) ในกรณีที่ทำหนาที่ในนามบริษัท สำหรับการ
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การฝกอบรม หรือการประเมินผลการปฏิบัติการ
3. ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลของทาน ในฐานะผูใชบริการ ลูกคา คูคา หรือเมื่อทานติ ดตอกับบุคลากรหรือกั บบริ ษัท
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ขอมู ล สว นบุ คคลที่ บ ริษั ทอาจได รับ เพื่ อเก็ บ รวบรวมและประมวลผลนั้ น จะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับ ความ
ยินยอมจากทาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอำนาจปกครองตามกฎหมายหรือเปนไปตามที่พระราชบัญญั ติ
กฎหมายอื่น หรือประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการกำหนด โดยขอมูลดังกลาวมีดังตอไปนี้
3.1 ขอมูลทั่วไป
3.1.1 ข อ มู ล ที่ ส ามารถระบุ ตั ว บุ ค คลได เช น ชื่ อ นามสกุ ล วั น เดื อ นป เ กิ ด หมายเลขบั ต ร
ประจำตัวประชาชน
3.1.2 ขอมูลที่อยูหรือสถานที่สำหรับติดตอ เชน ที่อยู อีเมล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ
หมายเลขโทรศัพท
3.1.3 ข อ มู ล การทำธุ ร กรรม เช น รายละเอี ย ดการชำระเงิ น บั ญ ชี ธ นาคาร รายละเอี ย ด
ผลิตภัณฑ สัญญาหรือขอตกลง และบริการอื่น ๆ ที่ทานไดทำธุรกรรมรวมกับบริษัท รวมถึงขอมูลการเขาถึง
เว็บไซตและบริการอื่น ๆ ของบริษัท
3.1.4 บันทึกการเขารวมประชุม เชน บันทึกการประชุม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดโดยบริษัท หรือ
ในนามของบริษัท
3.1.5 บัน ทึ กความยิน ยอม เชน บัน ทึกความยิน ยอมใด ๆ ที่ใหไวกับบริษัท พรอมวัน ที่ เวลา
วิธีการยินยอม และขอมูลอื่น ๆ
3.1.6 ข อ มู ล ผู ส มั ค รงาน เช น ประวัติ ย อ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ท าน เช น ญาติ ชื่ อ และหมายเลข
โทรศัพทของบุคคลอางอิง
3.1.7 มุ ม มองและความคิ ด เห็ น ที่ ท านเลื อ กที่ จ ะส งถึ งบริ ษั ท หรื อ แสดงความเห็ น ในรู ป แบบ
สาธารณะทีเ่ กี่ยวของกับบริษัท
3.1.8 ข อ มู ล การติ ด ตาม เช น ภาพโทรทั ศ น ว งจรป ด (CCTV) ภายในอาคารสำนั ก งานหรื อ
ศูนยบริการลูกคา การเขาสูระบบและอาคาร และบันทึกการเขาออก ภาพถายในบัตรเขาออก และขอมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของสำหรับการรักษาความปลอดภัยและปองกันอาชญากรรม
3.2 ขอมูลบริการและขอมูลทางเทคนิค
3.2.1 เมื่ อทานใชบ ริการของบริษัทหรือทำกิจกรรมรวมกับบริษัท บริษัทอาจจะบัน ทึกขอมู ล
บางประเภทที่เกี่ยวกับตัวทานและอุปกรณของทาน หรืออุปกรณรับสงเสียง หรือขอมูลปลายทาง ซอฟทแวร
ที่ทานใชในการเขาถึงบริการไมวายี่หอใด หมายเลขโทรศัพทที่ทานใชในการโทรหรือสงขอความ วันที่ เวลา
ระยะเวลา ที่อยูของทานในขณะติ ดต อสื่ อสาร ขอมูล เกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิ วเตอรที่ทานใชในการเปดดู
เว็บไซต และการบริการที่ ทานได รับจากบริษัทหรือเพื่อเขาสูระบบ NT Conference ของบริษัท รวมทั้ งข อมู ล
หมายเลขประจำเครื่อง (IP address) ของอุปกรณหรือเครื่องมือรับสงขอมูลปลายทาง เชน คอมพิวเตอรสวน
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บุคคล แล็ปท็อป หรือสมารทโฟน ขอมูลรุนอุปกรณ ขอมูลเครือขาย รายละเอียดวัน สถานที่ เวลาและวิธีใช
บริการ ตำแหนงที่ใชโทรศัพท (Cell ID) หรือการประมวลผลโดย Global Positioning System (GPS) อางอิง
จากบริการหรือขอเสนอทางตำแหนงที่ทา นใชและสถานที่ของทานบนเครื่องเครือขายของบริษัท
3.2.2 เมื่ อทานเขาชมเว็บ ไซตของบริษัทหรือใช บ ริการออนไลน ใด ๆ บริษั ทอาจเก็ บ รวบรวม
ข อมู ล ในข อ 3.2.1 และข อมู ลการใช บ ริ การออนไลน เช น หมายเลขประจำเครื่ อง ชนิ ดของอุ ป กรณ รั บ ส ง
ขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา ขอมูลเครือขาย รายละเอียดวันเวลาสถานที่ในการใชบริการ ขอมูลการเขาสูระบบ
ขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทานใชในการเปดดูเว็บไซต รุนและประเภทของโปรแกรมเสริมที่ใชกับ
คอมพิ ว เตอร ที่ ใช เป ด ดู เว็บ ไซต ระบบปฏิ บั ติ ก ารและแพลตฟอร ม การดาวน โหลดและอุป สรรค รวมถึ ง
ระยะเวลาพฤติกรรมในการเขาชมเว็บไซต
3.2.3 บริษัท สามารถเก็ บ ข อมู ล ส วนบุ คคลในกรณี ที่ บ ริษั ทเชื่ อมโยงบริ การดิจิ ทัล ของบริ ษั ท
กั บ บริ ก ารของบุ ค คลภายนอก เช น Facebook หรื อ Twitter เป น ต น ขอ มู ล ดั งกล า วหมายรวมถึงข อ มู ล
ที่กลาวถึงไปแลวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ขอมูลจำเปนที่จะทำใหบริษัทสามารถ
เชื่อมตอระบบการลงทะเบียนกับบริการของบุคคลอื่น
3.2.4 ขอมูลอื่น ๆ ที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจากทานเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน และการใหบริการ
แกทา นไดดียิ่งขึ้น
3.3 ขอมูลการตลาด
ขอมูลการตลาดและการสื่อสาร บริษัทจะสงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทใหทาน
เปนครั้งคราวหากทานมีการสมัครสมาชิกเพื่อรับขอมูลผานจดหมายขาว อีเมล หรือชองทางการสื่อสารอื่น ๆ ของ
บริษัท เชน ความพึงพอใจของบริการทางการตลาดและชองทางการสื่อสาร อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยน
วิธีการรับขอมูลหรือยกเลิกบริการดังกลาวไดตลอดเวลาโดยแจงใหบริษัททราบ
3.4 ขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน
บริษัทอาจไดรับขอมูลที่ละเอียดออนเกี่ยวกับทาน และเมื่อมีความจำเปนตองประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลที่ละเอียดออนเกี่ยวกับทาน บริษัทจะดำเนินการอยางระมัดระวังและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
ดังตอไปนี้
3.4.1 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน ในกรณีที่การประมวลผล มีความ
จำเปนสำหรับการกำหนดสิทธิตามกฎหมาย เชน การดำเนินคดี เปนตน หรือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการ
ปกปองสิทธิ เชน เพื่อเตรียมความพรอมในการตอสูคดีในศาลหรือกระบวนการใด ๆ ทีด่ ำเนินการโดยเจาหนาที่รัฐ
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3.4.2 บริษัท อาจประมวลผลข อมูล ส วนบุ คคลที่ ล ะเอี ย ดออนเกี่ย วกับ ท าน เพื่ อป องกั น หรื อ
ปราบปรามอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอชีวิตรางกายของทาน หรือสุขภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ทานไมมี
อำนาจหรือไมอยูใ นสภาวะที่อาจใหความยินยอมได
3.4.3 บริ ษั ท อาจประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ ล ะเอี ย ดอ อ นเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค อื่ น เฉพาะ
ในกรณี ที่ทานให ความยิน ยอมกับ บริษัทอยางชัดแจงในการประมวลผลดังกลาว หรือเมื่ อขอมูลสวนบุคคล
ที่ละเอียดออนเกี่ยวกับทานถูกเปดเผยตอสาธารณะโดยความยินยอมของทานแลวเทานั้น เชน ในโซเชียลมีเดีย
3.4.4 บริ ษั ท อาจประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ ล ะเอี ย ดอ อ นเมื่ อ การประมวลผลมี ค วาม
จำเปนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
4. วิธีการ / แหลงขอมูลที่บริษัทใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
4.1 บริษัทเปนเจาของเว็บไซต www.ntconference.com
4.2 เว็ บ ไซต ห รื อแอปพลิ เคชั่น อื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท อาจเป น เจ าของทั้ งในป จ จุ บั น และอนาคต รวมทั้ ง
บริการออนไลนของบริษัท นอกเหนือจากขางตนทานอาจติดตอกับบริษัทผานชองทางอื่น ๆ ซึ่งทานอาจให
ขอมูลสวนบุคคลของทานกับบริษัทได ดังตัวอยางตอไปนี้
4.2.1 การลงทะเบี ย นข อมู ล สวนบุคคลของทานเมื่ อมีการเป ดบัญ ชีลูกคาใหมห รือบั ญ ชีคูค า
ทางธุรกิจของทานเพื่อรับบริการจากบริษัท
4.2.2 การติดตอบริษัทผานตัวแทนของบริษัทหรือคูคาทางธุรกิจของบริษัทผานชองทางออนไลน
หรือโดยตรง
4.2.3 การสมัครรับโฆษณาหรือขาวสารการตลาดของบริษัทหรือเขารวมในแคมเปญการตลาดใด ๆ
4.2.4 การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท เชน การถายภาพในระหวางการสัมมนา หรือเขามา
ในบริเวณที่ทำการบริษัท หรือในกิจกรรมประชาสัมพันธอื่น ๆ
4.2.5 การรวบรวมหรือไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทานเผยแพรสูสาธารณะ รวมถึงผาน
โซเชียลมีเดีย
4.2.6 การเยี่ยมชมสำนักงาน พื้นที่ไซตงานหรือเว็บไซตใด ๆ ของบริษัท
4.3 บริษัทอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานจากบุคคลภายนอก ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
4.3.1 หากทานเลือกที่จะโตตอบกับเนื้อหาหรือโฆษณาของบุคคลที่สามใด ๆ บนเว็บไซตหรือ
ในแอปพลิเคชั่น
4.3.2 บุคคลที่สามที่มอบขอมูลสวนบุคคลใหบริษัท เชน หนวยงานสินเชื่อ ศาล หรือหนวยงาน
ของรัฐ เปนตน
4.3.3 การสรางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับทาน เชน บันทึกการสื่อสารระหวางทานกับบริษัท
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รวมถึงการเขารวมกิจกรรมหรือการสัมภาษณ ทั้งนี้ บริษัทอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท การประชุม
และการสนทนาอื่น ๆ ที่ทานสื่อสารกับบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
4.3.4 ในกรณีที่บริษัทไดรับความยินยอมจากทาน หรือในกรณีที่กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให
ทำได
5. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
บริษัทจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยมีฐานทางกฎหมาย ดังตอไปนี้
5.1 บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานโดยชอบดวยกฎหมาย และจะดำเนินการก็ตอเมื่อ
มีการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
5.1.1 บริษัทไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอำนาจปกครอง
ตามกฎหมาย หรือเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
5.1.2 บริษัทมีความจำเปนเพื่อการปองกันหรือระงับภัยอันตรายตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพ
5.1.3 บริษัทมีความจำเป น เพื่ อการปฏิบัติตามสัญ ญาที่ทานทำไวกับบริษัทหรือเพื่อใหบ ริษัท
ดำเนินการตามคำขอของทานกอนที่จะทำสัญญา
5.1.4 บริษัทมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการเพื่อผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของบริษัท
ซึ่งไมไดสำคัญนอยกวาสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทาน
5.1.5 กรณีอื่นที่กฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำหนดใหทำได
5.2 เมื่อมีความจำเปนตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออนเกี่ยวกับทาน บริษัทจะดำเนินการ
เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.2.1 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออนในกรณี ที่การประมวลผลมีความ
จำเปนสำหรับการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมายของบริษัท (เชน การดำเนินคดี) การปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือการยกขอตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย (เชน เพื่อเตรียมการตอสูในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
หรือกระบวนการใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเจาหนาที่ของรัฐ)
5.2.2 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออนเกี่ยวกับทานเพื่อปองกันหรือระงับ
ภัยอันตรายตอทานหรือชีวิต รางกายหรือสุขภาพของบุคคลอื่น เมื่อทานหรือบุคคลดังกลาวไมสามารถใหความ
ยินยอมได
5.2.3 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอื่นเฉพาะในกรณีที่ทานใหความ
ยินยอมเปนการเฉพาะและชัดแจงสำหรับการประมวลผลดังกลาวหรือเมื่อทานยินยอมใหขอมูลสวนบุคคล
ที่ละเอียดออนเกี่ยวกับทานถูกเปดเผยตอสาธารณะแลวเทานั้น เชน ในโซเชียลมีเดีย
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5.2.4 บริษัทอาจตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออนเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเมื่อบริษัทสามารถทำไดตามกฎหมาย
หากบริษัทขอความยินยอมเพิ่มเติมจากทานเปนการเฉพาะและชัดแจง บริษัทจะใหรายละเอียดขอมูล
ที่บริษัทตองการและเหตุผลเพื่อใหทานพิจารณาอยางรอบคอบวาทานประสงคจะใหความยินยอมหรือไม ทานควร
ทราบวาการใหความยินยอมของทานไมไดเปนเงื่อนไขของสัญญาระหวางทานกับบริษัท
6. วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล บริษัทจะดำเนินการเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
6.1 เพื่ อการจั ด การ การปรั บ ปรุ งเว็บ ไซตและการบริการเพื่ อให บ ริการที่ เหมาะสมและนาพอใจ
หรือปรับ เปลี่ ย นการให บ ริการให สอดคล องกั บ ความตองการของท าน การแกป ญ หาหรือจั ดการโครงขาย
โทรคมนาคม
6.2 เพื่ อการส งข าวสาร โฆษณาและขอมูล อื่น ๆ ที่ เกี่ย วของกับ ผลิตภั ณ ฑและบริการของบริษั ท
และ/หรือคูคา การบริหารความสัมพันธ การสงหนังสือแจงคาใชบริการ ขอความเตือนหรือแจงการใชบริการ
และการบันทึกการซื้อสินคาหรือรับบริการ
6.3 เพื่ อการดำเนิ น การตามคำขอของท านสำหรับ ลูก คาและคู คาทางธุร กิ จ หรือ การลงทะเบี ย น
และการเขารวมกิจกรรมของบริษัท
6.4 เพื่อการถายโอนขอมูลใด ๆ ในกรณีของการโอนธุรกิจหรือตามสัญญา
6.5 เพื่ อ ตรวจสอบการประพฤติ มิ ช อบหรื อ การฉ อ โกง และเพื่ อ มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย
หรือปองกันโครงขายโทรคมนาคมใหปลอดภัย ปองกันการฉอโกง การกระทำความผิดหรือการละเมิดขอตกลง
6.6 เพื่ อ การเป ด เผยข อ มู ล ใด ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการทางกฎหมาย หรื อ คำสั่ ง ศาลหรื อ
หนวยงานใด ๆ ภายใตกฎหมาย
6.7 เพื่อปกปองสิทธิทางกฎหมายของบริษทั และผูท ี่เกี่ยวของ
6.8 เพื่อจัดทำสถิติในการขายหรือการใหบริการ การจราจรทางเครือขายและตำแหนง และการตรวจสอบ
เครดิตเพื่อประเมินคำขอใชบริการหรือการเขาทำงานกับบริษัท
6.9 เพื่อบริหารจัดการการใหบริการ เชน การจัดเก็บคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม หรือคาบริการ
การโรมมิ่ง หรือการตรวจสอบภายในหรืออื่น ๆ การทวงหนี้ การจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือการจับรางวัล
6.10 เพื่อเปดเผยใหแกผูใหบริการเนื้อหา (Content Provider) ทั้งในและตางประเทศ เพื่อวัตถุประสงค
ที่ชอบดวยกฎหมายอื่น ๆ และประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการกำหนด
อยางไรก็ ตาม บริ ษัท อาจประมวลผลขอมูล สว นบุ คคลเกี่ย วกับ ท านโดยไม จ ำเปน ตองไดรับ ความ
ยินยอมอยางชัดแจงจากทานเมื่อมีความจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทานทำไวกับบริษัท ทั้งนี้เปนไปเพื่อ
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ใหบริษัทดำเนินการตามคำขอของทานกอนทำสัญญา หรือเพื่อใหบริษัทดำเนินการเพื่อผลประโยชนที่ถูกตอง
ตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งไมไดสำคัญนอยไปกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอื่น ๆ
ทั้งนี้ การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคเหลานี้ บริษัทอาจมีความจำเปนที่จะตองใช
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการระบุตัวตน เชน ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู รูปถายในสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน ที่อยูในสำเนาทะเบียนบาน บัญชีธนาคาร สำเนาสมุดคูฝาก รวมถึงขอมูลสวนบุคคล
ที่ละเอียดออนเกี่ยวกับตัวทาน เปนตน หากบริษัทไมไดรับขอมูลสวนบุคคลขางตน บริษัทอาจไมสามารถระบุ
ตัวทานได และบริษัทอาจไมสามารถดำเนินการในเรื่องดังกลาวกอนที่จะทำสัญญา หรือบริษัทอาจไมสามารถ
ทำสัญญากับทานได นอกจากนี้ บริษัทอาจไมสามารถปฏิบตั ิตามสัญญาที่บริษัทไดทำไวกับทานไดอีกดวย
สำหรับการใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาดนั้น บริษัทจะใชเพื่อปรับปรุงบริการให
เหมาะสมกับทานมากขึ้น ทั้งนี้ ทานมีสิทธิไมยินยอมใหบริษัทใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อดำเนินการได แตในกรณี
ดังกลาวทานอาจสูญเสียโอกาสในการรับบริการที่ดีขึ้นจากบริษัท
7. การเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคลภายในประเทศ
บริษัทอาจมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูใหบริการรายอื่น บริษัทจึงจำเปนตองเปดเผย / แบงปน /
ถายโอนขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออนที่บริษัทเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวทานใหแกผูอื่น
เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของบริษัท โดยอาศัยวิธีการ / แหลงที่มาของขอมูลในรายการอยางหนึ่งอยางใด
ในขอ 4 การประมวลผลตามกฎหมายในขอ 5 และเพื่อวัตถุประสงคในขอ 6 ใหแกบุคคลดังตอไปนี้
7.1 บริ ษั ท ในเครื อ หรื อ บริ ษั ท ร ว มทุ น ซึ่ งบริษั ท เข า ไปรว มทุ น หรื อ มี หุ น รวมอยู ด ว ย โดยบริ ษั ท
จะแบงปนขอมูลดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการสื่อสารผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัทในเครือหรือบริษัท
รวมทุน การดำเนินการตามคำขอของทานเพื่อใชผลิตภัณฑและบริการของบริษัท หรือการเขารวมกิจกรรม
ของบริษัท การถายโอนขอมูลใด ๆ ในกรณีของการโอนธุรกิจ การสอบสวนการประพฤติมิชอบหรือการฉอโกง
และมาตรการรักษาความปลอดภัย การเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล
หรือหนวยงานใด ๆ ภายใตกฎหมาย การปกปองสิทธิทางกฎหมายของกลุมบริษัทในเครือและบุคคลที่เกี่ยวของ
รวมถึงวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายอื่น ๆ
7.2 ผูใหบริการดานวิชาชีพ เชน นักกฎหมาย นักบัญชีหรือผูตรวจสอบบัญชีที่มีหนาที่ตามสัญญา
ในการรักษาความลับของบริษทั
7.3 ผูประมวลผลที่เปนบุคคลที่สาม เชน การใหบริการคลาวด บริการโฮสตขอมูล และบริการระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ บริ ษัท อาจให บุ คคลภายนอกให บ ริก ารแกท าน หรือให บุ ค คลใดประมวลผลข อมู ล
สวนบุคคลของทานในการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั เพื่อวัตถุประสงคในขอ 6
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7.4 บุคคลที่สามที่เกี่ยวของที่บริษัททำธุรกรรมดวย หรือคูคาในกรณีที่บริษัทขายหรือโอนธุรกิจ หรือ
สินทรัพยของบริษัททั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใด รวมถึงในกรณีของการปรับโครงสราง การเลิกกิจการหรือการ
ชำระบัญชี
7.5 บุคคลที่สามที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูใหบริการ ผลิตภัณฑดานเว็บไซตหรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท
โดยการใชปลั๊กอินหรือเนื้อหาโฆษณาของบุคคลที่สาม อยางไรก็ดี หากทานเลือกที่จะเขาชมเว็บไซตโฆษณา
ปลั๊กอิน หรือเนื้อหาดังกลาว ขอมู ลส วนบุ คคลของทานจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่สาม ดั งนั้ น บริษัทขอ
แนะนำใหทานศึกษาประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่สามอยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะ
โตตอบหรือดำเนินการกับบุคคลที่สามดังกลาวตอไป
ทั้งนี้ บริษัทจะตรวจสอบวาองคกรที่บริษัทอาจเปดเผย / แบงปน / หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล
เกี่ยวกับทานนั้น มีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติและประกาศหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกำหนดหรือไม
8. การเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคลระหวางประเทศ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทและการดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในขอ 6 และ 7
บริษัทอาจเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับทานใหกับบุคคลตาง ๆ ในประเทศอื่น ๆ ใน
กรณี ไดด ำเนินการตามวิธีการ / แหลงที่มาของขอมู ลที่ถูกตองตามที่ ระบุในขอ 4 และการประมวลผลตาม
กฎหมายในขอ 5 หากผูรับขอมูลสวนบุคคลมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอตามพระราชบัญญัติ
หรือประกาศหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำหนด บริษัทอาจเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคลได ทั้งนี้
ในกรณีที่ผูรับขอมูลสวนบุคคลในตางประเทศไมมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ บริษัทอาจ
ดำเนินการไดในเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
8.1 การเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคล เฉพาะที่มีความจำเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย
8.2 บริษัทไดรับความยินยอมอยางชัดแจงจากทาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอำนาจปกครองตาม
กฎหมายหรือเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ในการเปดเผย / แบงปน /ถายโอนขอมูลสวนบุคคล โดยทานไดรับแจง
อยางครบถวนถึงรายละเอียดของมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอของประเทศอื่นนั้นแลว
8.3 บริ ษั ท มี ค วามจำเป น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค ในการทำสั ญ ญาหรื อ ดำเนิ น การตามคำขอของท า น
กอนที่จะทำสัญญา
8.4 บริ ษั ท มี ค วามจำเป น สำหรั บ การทำสั ญ ญาระหว า งบริ ษั ท กั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น
เพื่อผลประโยชนของทาน
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8.5 บริ ษั ท มี ค วามจำเป น เพื่ อ การป อ งกั น หรื อ ระงั บ ภั ย อั น ตรายต อ ชี วิ ต ร า งกายหรื อ สุ ข ภาพ
และผลประโยชนสาธารณะอื่น ๆ
8.6 บริ ษั ท มี ค วามจำเป น เพื่ อ การดำเนิ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ผลประโยชน ส าธารณะที่ ส ำคั ญ
หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
9. ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บริษัทจะรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตราบเทาที่จำเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่บริษัทรวบรวมไว รวมถึง
เพื่ อให เป นไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่ เหมาะสมสำหรับ
ขอมูลสวนบุคคลนั้น บริษัทจะพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดออนของขอมูลสวนบุคคล ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลวาบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้นดวยวิธีการอื่นที่มีความเสี่ยงนอยกวาการเก็บรักษา
ขอมูลสวนบุคคลไวตอไปหรือไม รวมถึงบริษัทจะพิจารณาถึงขอกำหนดทางกฎหมายที่ทำใหบริษัทอาจตองเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคลไวตอไปเพื่อกำหนด ใชหรือปกปองสิทธิทางกฎหมาย
10. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ภายใตพระราชบัญญัติ บริษัทไดกำหนดรายละเอียดเพื่อเปนการคุมครองสิทธิตามกฎหมายของทาน
ดังนี้
10.1 สิทธิในการเขาถึง
ทานมีสิทธิในการเขาถึงและรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับตัวทาน หรือทานอาจ
ขอให บ ริ ษัทเป ดเผยแหล งที่ มาของบริ ษัทที่ ไดรับ ขอมูล ของท านซึ่งทานไมไดใหความยิน ยอม บริษัท จะไม
สามารถใหการเขาถึงดังกลาวแกทานได หากตองหามโดยกฎหมายหรือคำสั่งศาล และหากการเขาถึงดังกลาว
จะทำใหสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นลดลง
10.2 สิทธิในการโอนยายขอมูล
ทานมีสิทธิที่จะขอใหบริษัทถายโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบุคคล/องคกรอื่น หรือ
ขอดูขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทถายโอนไปยังบุคคล/องคกรอื่น เวนแตจะดำเนินการไมไดดวยเหตุผลทางเทคนิค
10.3 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ทานมีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ บริษัทเคารพสิทธิของทาน
และบริษัทจะประเมินคำขอเปนรายกรณีตามขอกำหนดทางกฎหมาย
10.4 สิทธิในการลบ
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ทานมีสิทธิที่จะขอใหบริษัทลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตอไปนี้
10.4.1 ขอมูลสวนบุคคลนั้นไมมีความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยอีกตอไป
10.4.2 ทานไดถอนความยินยอมของทานที่ใหมีการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยแลว
10.4.3 ทานไดคัดคานการเก็บรวบรวม การใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และบริษัท
ไมมีเหตุผลที่จะปฏิเสธคำขอดังกลาว
10.4.4 เมื่ อ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลถู ก เก็ บ รวบรวม ใช ห รื อ เป ด เผยอย างผิ ด กฎหมายภายใต
พระราชบัญญัติ
10.4.5 กรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทเคารพสิทธิของทานและบริษัทจะลบขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตบริษัท
จะเห็นวาจำเปนที่จะตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไว
10.5 สิทธิในการระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ทานมีสิทธิที่จะขอใหบริษัทระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณี ดังตอไปนี้
10.5.1 อยูภายใตกระบวนการตรวจสอบที่รอการตรวจสอบวาขอมูลสวนบุคคลนั้นถูกตอง
เปนปจจุบนั และครบถวนหรือไม
10.5.2 เปนขอมูลสวนบุคคลที่ควรถูกลบหรือทำลายเนื่องจากไมเปนไปตามกฎหมายและ
ทานขอจำกัดการใชงานแทน
10.5.3 ขอมู ลสวนบุ คคลไม จำเป นต องเก็ บ รักษาตามวัต ถุป ระสงคในการเก็บ รวบรวม ใช
หรือเปดเผยอีกตอไปตามวัตถุประสงค แตทานยังมีความจำเปนที่จะตองเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงคในการใช
สิทธิเรียกรองทางกฎหมายหรือการปกปองสิทธิในการเรียกรองทางกฎหมาย
10.5.4 บริษัทกำลังพิจารณาคำขอของทานซึ่งคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
10.6 สิทธิในการถอนความยินยอม
ท านสามารถถอนความยิ น ยอมเมื่ อ ใดก็ ได เว น แต จ ะเป น การขั ด ต อ ประกาศของบริ ษั ท
หลังจากความยินยอมถูกถอนแลว บริษัทจะหยุดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเวนแตจะมีฐานทางกฎหมาย
อื่น ๆ ที่บริษัทสามารถประมวลผลขอมูลสวนบุคคลได
10.7 สิทธิในการแกไข
ทานมีสิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตองเพื่อใหถูกตองเปนปจจุบัน ครบถวนและ
ไมทำใหเกิดความเขาใจผิดในระหวางที่ทานยังคงใชบริการหรือมีความสัมพันธในทางธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง
กับบริษัท หากขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหไวมีการเปลี่ยนแปลง ทานตองแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหไว เพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทานถูกตองและเปนปจจุบัน หากขอมูล

Document Name: ISMS Policy NT Conference
Document owner: ฝายธุรกิจบริการดิจิทัล
Document ID:
Classification:
Version: 1
Page: 15/17
Reviewed Date: 22 กรกฎาคม 2565

สวนบุคคลของทานไมถูกตอง บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเปนผล
มาจากการไมแจงการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานตอบริษัทใหถูกตอง
อย างไรก็ ตาม ในกรณี ที่บ ริษัทปฏิเสธคำขอของทาน บริษั ทจะบัน ทึกการปฏิเสธดังกลาว
พรอมระบุเหตุผล
10.8 สิทธิในการยื่นเรื่องรองเรียน
ทานจะมีสิทธิรองเรียนในกรณีที่บริษัท ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงบุคลากรของ
บริษัทไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือประกาศอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ทานยังมีสิทธิ
ยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ได
อีกทางหนึ่งดวย
ในกรณีที่ทานไดใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทกอนที่พระราชบัญญัติจะใชบังคับ บริษัทจะดำเนินการ
ประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของท านตามวั ต ถุ ป ระสงค เดิ ม ของบริ ษั ท ต อ ไป ท า นอาจขอให บ ริ ษั ท หยุ ด
ประมวลผลขอมูลสวนบุ คคลที่เกี่ยวกับ ทานได โดยผานการติ ดตอกับ บริษัทตามรายละเอียดที่ไหไว บริษัท
จะตรวจสอบคำขอของทานเปนรายกรณี ทั้งนี้ บริษัทขอแจงใหทานทราบวา การถอนความยินยอมของทาน
อาจสงผลกระทบตอบริการที่บริษัทจัดให เชน การใหขอ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท เปนตน
ทั้งนี้ หากตองการใชสิทธิของเจาของขอมูลใด ๆ ของทาน โปรดติดตอบริษัทตามที่อยูที่ระบุไวในขอ
16 ของประกาศฉบับนี้
11. การบันทึกคำขอ / การปฏิเสธของบริษัท
เมื่อมีการรองขอในการใชสิทธิตามกฎหมาย บริษัทจะรับทราบวาไดรับคำขอและยืนยันวาบริษัทกำลัง
ตรวจสอบคำขอและจะตอบกลับภายในกรอบเวลาตามกฎหมาย โดยบริษัทจะประเมินขอกำหนดทางกฎหมาย
ของการประมวลผลและผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นกั บทาน ทั้ งนี้ คำขอแตละครั้งจะไดรับการพิ จารณา เกี่ยวกั บ
ขอเท็จจริงประกอบกับสถานการณและขอกฎหมายในขณะนั้น
ในกรณีที่มีการรองขอสำเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัทจะสงสำเนาที่รองขอใหทานภายใน 30 วัน
หลังจากไดรับคำขอของทานอยางครบถวนแลว เวนแตบริษัทจะมีเหตุผลที่จะปฏิเสธคำขอของทาน หรือบริษัท
ไดขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิของทานซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
บริษัท หากทานมีขอสงสัยหรือตองการใชสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทานโปรดติดตอบริษัท
12. ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
บริษัทขอรับ รองวาขอมูลสวนบุคคลทั้ งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลนั้น จะถูกเก็บ ไวและ
ประมวลผลอยางปลอดภัยและอยางเครงครัดดวยมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม บริษัทจะดำเนินการ
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จัดทำและ/หรือ เลือกใชระบบการจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดวยกลไกและเทคนิคที่
เหมาะสมตามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งจำกัดการเขาถึงขอมูลสวน
บุคคลของทานจากบุคลากรของบริษัท เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการทบทวนมาตรการดังกลาวเมื่อมี
ความจำเป น หรื อเมื่ อเทคโนโลยี เปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อให มีป ระสิ ทธิภ าพในการรักษาความปลอดภั ย อยาง
เหมาะสม หากท านมี เหตุ ผ ลที่ เชื่ อ ได ว าข อ มู ล ส ว นบุ คคลของท านถู ก ละเมิ ด หรือหากท านมี ค ำถามใด ๆ
เกี่ยวกับประกาศนโยบายนี้ ขอใหทานไดโปรดติดตอบริษัท
13. คุกกี้
บริษัทอาจวางคุกกี้ไวบนเว็บเบราวเซอรของทาน อุปกรณของทาน หรืออานคุกกี้ที่มีอยูบนอุปกรณ
ของทานอยูแลว เพื่อพัฒนาประสบการณของทานในการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อทานไดเขา
เยี่ยมชมเว็บไซตของบริษัทหรือทำการตรวจสอบขอความ บริษัทจะดำเนินการโดยขอความยินยอมจากทาน
กอน
อยางไรก็ตาม ทานอาจเลือกที่จะปดการใชงานคุกกี้ขางตนขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซตของบริษัทได แตการ
ปดใชงานคุกกี้ใด ๆ อาจสงผลกระทบตอประสบการณของทานในเว็บไซตของบริษัท หากทานใชอุปกรณ ตาง ๆ
ในการเขาถึงเว็บไซตของบริษัท บริษัทขอแนะนำใหทานตรวจสอบใหแนใจวาแตละเบราวเซอรของแตละอุปกรณ
นั้นถูกตั้งคาคุกกี้ตามที่ทานตองการ ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง “นโยบายการใชคุกกี้”
ของบริษัทได
14. การเปลี่ยนเสนทางไปยังเว็บไซตของบุคคลอื่น
เว็บไซตของบริษัทอาจถูกเปลี่ยนเสนทางไปยังเว็บไซตอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหทานเมื่อทาน
เยี่ยมชมเว็บไซตอื่น ๆ เว็บไซตเหลานี้อาจรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัทจะไมรับผิดชอบตอการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุ คคลของทานโดยเว็บไซตอื่น หรือบุคคลดังกลาว ทานควรตรวจสอบมาตรฐานการ
คุมครองความเปนสวนตัวของเว็บไซตเหลานี้อยางรอบคอบกอนที่ทานจะใชบริการบนเว็บไซตเหลานั้น
15. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไขหรือปรับปรุงประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ได ต ล อ ด เว ล า โด ย จ ะ แ จ งให ท า น ท ร า บ ถึ ง ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ดั ง ก ล า ว ผ า น ท า งเว็ บ ไซ ต
www.ntconference.com ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
16. ติดตอบริษัท
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หากทานมีความคิดเห็น คำแนะนำ คำถามหรือตองการรองเรียนเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน
โปรดติดตอบริษัทผานชองทาง ดังนี้
(1) ติดตอศูนยบริการลูกคาที่ทานไดติดตอดวย
(2) โทร 02-104-3835 วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)
(3) จดหมาย สง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส digitalsolution_support@nc.ntplc.co.th
(5) ดวยตนเองที่ สำนักงานใหญของบริษัท ฝายธุรกิจบริการดิจิทัล วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 –
16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)

