นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแนะนาให้ท่านทาความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล
(privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษทั ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น
การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็ นต้น เพื่อให้ท่านได้
รับทราบถึง นโยบายในการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุ คคลของบริษ ัท บริษ ัท จึง ประกาศนโย บายส่ว นบุ คคล
ดังต่อไปนี้
1.

ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลทีส่ ามารถระบุตวั ตนของท่าน หรืออาจจะระบุตวั ตนของท่านได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม

2.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วธิ ีการที่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็ นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
จากัดเพียงเท่าทีจ่ าเป็ นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดภายใต้วตั ถุประสงค์
ของบริษทั เท่านัน้ ทัง้ นี้บริษทั จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ
สัน้ (Short Message Service) หรือตามแบบวิธกี ารของบริษทั
บริษทั อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกีย่ วกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเรื่อง
เชือ้ ชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือ
ข้อมูลอื่นใด ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในการให้บริการ ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษทั จะขอความยินยอม
จากท่านก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่
เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งและอาญา เป็ นต้น
เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั
เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการ
ตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน้
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทเี่ กีย่ วกับการจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ
หรือเพื่อการศึกษา วิจยั การจัดทาสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มมี าตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสม

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.
3.1.

มาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญ ของการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลของ ท่าน บริษทั จึง
กาหนดให้มมี าตรการในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ

3.2.

การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้ องกันการสูญ หาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไ ขหรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มสี ทิ ธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้ องกันมิให้มกี ารนาข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รบั อนุ ญาต ทัง้ นี้ เป็ นไปตามที่กาหนดในนโยบายการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย ไซ
เบอร์ กลุ่มเอไอเอส
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษทั ได้รบั มา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน
ข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น ซึง่ สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามถูกต้อง
และเป็ น ปั จจุ บนั จะถู กนาไปใช้ให้เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษทั เท่านัน้ และบริษ ัทจะ
ดาเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.

วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่าน
สนใจ เช่น บริการโทรคมนาคม บริการกิจการกระจายเสียง บริการช่องทางชาระเงิน หรือบริการอื่นใด หรือการ
จัดทาบริการทางดิจิทลั หรือการวิจยั ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ ในการจัดทา
ฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ ตามความสนใจของท่าน หรือเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์และ
นาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผูใ้ ห้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็ นผูจ้ าหน่ าย เป็ นตั วแทน หรือมีความ
เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ
เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการ ทัง้ ขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทัง้ ยินยอมให้ผู้
ให้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั กลุ่มธุรกิจของผูใ้ ห้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้
ให้บริการภายนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ หน่ วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ
ที่มสี ญ
ั ญาอยู่กบั ผูใ้ ห้บริการหรือมีความสัมพันธ์ ดว้ ย และ/หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยยินยอมให้ผู้
ให้บริการ ส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และบริษทั จะจัดเก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์เหล่านัน้ เท่านัน้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั จะประกาศให้ท่านทราบ

5.
5.1.

ข้อจากัดในการใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษ ัท จะใช้ เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุคคลของท่ านได้ ตามความยิน ยอมของท่ านโดยจะต้อ งเป็ น การใช้ต าม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลของบริษทั เท่านัน้ บริษทั จะกากับดูแลพนักงาน เจ้าหน้ าที่หรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั มิให้ใช้และ/หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งและอาญา เป็ นต้น
เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั
เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการ
ตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน้

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.1.7. เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทเี่ กีย่ วกับการจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ
หรือเพื่อการศึกษา วิจยั การจัดทาสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มมี าตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสม
5.2. บริษทั อาจใช้บริการสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล ซึง่ ผูใ้ ห้บริการนัน้ จะต้องมีมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย โดยห้ามดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั กาหนด
6.
6.1.

6.2.
6.3.

สิ ทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น Call Detail Record สาเนาใบแจ้งหนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีบ่ ริษทั กาหนด ณ สานักงานบริการเอไอเอส หรือขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคล ทัง้ นี้ บริษทั อาจปฏิเสธคาขอของท่านได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนดหรือตามคาสั ่งศาล
ท่านสามารถขอแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูร ณ์ และทาให้ขอ้ มูล
ของท่านเป็ นปั จจุบนั ได้
ท่านสามารถขอลบหรือ ทาลายข้อมูลส่วนบุค คลท่าน เว้นแต่เ ป็ น กรณีที่บริษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

7.

การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการดาเนิ นการ แนวปฏิ บตั ิ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฏหมายรวมถึงประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคมเกีย่ วกับข้อมูลส่วน
บุคคล สิท ธิใ นความเป็ น ส่ว นตัว และเสรีภาพในการสื่อ สารถึง กัน โดยทางโทรคมนาคม และกฏหมายที่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงออกมาตรการคุม้ ครองข้อมูลผูใ้ ช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ของบริษทั

8.

เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษ ัท ได้ม ีการด าเนิ น การปฏิบตั ิ ต ามพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ว นบุค คล พ.ศ. 2562 โดยแต่ ง ตัง้
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่ว นบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาเนินการของ
บริษทั ที่เกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษทั
ได้จ ัดท าระเบียบ คาสั ่งให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนิน การตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนิน งานตามแนวนโยบาย
เกี่ย วกับการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุคคลให้เ ป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย อีกทัง้ ยัง เป็ น ไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการกากับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษทั ทีก่ าหนด

9.

ช่องทางการติ ดต่อบริ ษทั
สายงานธุรกิจบริหารลูกค้าและการบริการ (Customer and Service Management Business Unit)
กลุ่มบริษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
ห้อง 2101 ชัน้ 21 เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช/ ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
Email: mobile@teleinfomedia.co.th

