ประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice)
บริ ษทั เอแอล ออดิท จำกัด (ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “เอแอล”) ให้ควำมสำคัญและเคำรพในสิ ทธิควำมเป็ นส่ วนตัวของเจ้ำของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน หน่วยงำนกำกับดูแลและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิน
ธุ รกิจของเอแอล (ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “ท่ำน”) และเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำท่ำนได้รับควำมคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ตำมกฎหมำย จึงได้จดั ทำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อแจ้งให้ทรำบถึงรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (รวมเรี ยกว่ำ “กำรประมวลผล”) รวมตลอดถึงกำร
ลบและทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน ทั้งช่องทำงออนไลน์ และช่องทำงอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลกำหนด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์กำรเก็บ ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
1.1. เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของท่ำนก่อนเข้ำทำสัญญำหรื อเพื่อปฏิบตั ิตำมคำขอใช้บริ กำร/สัญญำ ซึ่ง
ท่ำนมีควำมประสงค์ให้เอแอลเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรแก่ท่ำน หรื อท่ำนมีควำมประสงค์ในกำรขำยสิ นค้ำ /บริ กำร
ให้แก่เอแอล เช่น เพื่อกำรขำยสิ นค้ำและ/หรื อบริ กำร หรื อปฏิบตั ิตำมสัญญำใด ๆ ซึ่ งท่ำนเป็ นคู่สัญญำกับเอ
แอล ซึ่ งรวมถึง กำรให้บริ กำรทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี งำนทำงทะเบียนกับหน่ วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง งำน
บริ กำรที่ปรึ กษำ จัดกำรบัญชีผใู ้ ช้ (Account) ของท่ำน, กำรจัดส่ งสิ นค้ำหรื อส่ งมอบบริ กำร, กำรบริ กำรหลัง
กำรขำย และดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้ท่ำนได้รับสิ นค้ำและ/หรื อ บริ กำรตำมที่ท่ำนได้ร้องขอ
1.2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเอแอลหรื อของบุคคลอื่น
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

เพื่อให้เอแอลสำมำรถจัดกำร พัฒนำ และดำเนิ นกำรใด ๆ เพื่อให้สำมำรถดำเนิ นธุ รกิ จได้ ซึ่ ง
รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรและพัฒนำสิ นค้ำ และ/หรื อบริ กำร (รวมถึงเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ )
กำรตรวจสอบและป้ องกันกำรฉ้อโกง หรื ออำชญำกรรมอื่น ๆ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำและ
ผูท้ ี่อำจเป็ นลูกค้ำ กำรบำรุ งรักษำและกำรใช้ระบบไอที
เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนควำมปลอดภัย เช่ น จัดให้มีมำตรกำรรั กษำควำมปลอดภัย ในชี วิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนด้วย เช่น กำรเข้ำสถำนที่ของเอแอล กำรเข้ำสู่ ระบบ
(Log in) เข้ำเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่
เพื่อดำเนิ นกำรทำงกำรตลำด และวิเครำะห์ขอ้ มูล (Marketing and Data Analysis) เช่ น กำรแจ้ง
ข่ำวสำรและสิ ทธิ ประโยชน์ ผ่ำนทำง อีเมล เอสเอ็มเอส แอพพลิเคชัน่ โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ได
เร็ กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในกำรวิจยั ทำงกำรตลำด เช่น ทำแบบสอบถำม เข้ำสัมภำษณ์
เพื่อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องทำงกฎหมำย
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1.3
1.4
1.5
1.6

เพื่อป้ องกันและระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของท่ำนหรื อบุคคลอื่น เช่น กำรติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิ น กำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติของกฎหมำย กฎระเบียบ และคำสัง่ ของ
ผูท้ ี่มีอำนำจตำมกฎหมำย
เพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดำเนิ นภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของเอแอล หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้
อำนำจรัฐที่ได้มอบให้
กรณี ที่ท่ำนให้ควำมยินยอม เอแอลจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
1.6.1 เพื่อให้เอแอล และพันธมิตร ส่ งข่ำวสำรและสิ ทธิ ประโยชน์ผ่ำนทำงอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเค
ชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็ กเมล
1.6.2 เพื่อให้เอแอลดำเนิ นกำรจัดกิจกรรมนอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดยอำจเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ำนเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทรำบและขอควำม ยินยอมจำกท่ำนใหม่เป็ นครำว ๆ ไป
ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมยินยอมได้ในข้อ 4

1.7

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลสำหรับพนักงำนของเอ
แอล เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวสำหรั บพนักงำนของเอแอล ซึ่ งเอแอลได้ประกำศให้
พนักงำนได้รับทรำบ

2. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
2.1 เมื่อท่ำนจะซื้ อ หรื อซื้ อสิ นค้ำ และ/หรื อ บริ กำร เข้ำร่ วมกิจกรรมกับเอแอล หรื อเข้ำเป็ นพนักงำนของเอแอล
รวมทั้งกำรเข้ำเป็ นสมำชิกเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ เอแอลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
2.1.1 ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่ อ นำมสกุล วันเดือนปี สถำนที่เกิด สถำนภำพ ที่อยู่ ข้อมูลตำมที่ระบุในบัตร
ประจำตัวประชำชนและ/หรื อหนังสื อเดินทำง Line ID สำเนำบัตรประชำชน สำเนำหนังสื อเดินทำง
ประวัติกำรสนทนำในแอปพลิเคชันต่ำง ๆ เป็ นต้น
2.1.2 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทำงติดต่อในสื่ อสังคมออนไลน์ สถำนที่ทำงำน
เป็ นต้น
2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับงำนของท่ำน เช่น อำชีพ ตำแหน่ง ประสบกำรณ์กำรทำงำน ข้อมูลประวัติกำรทำงำน
ที่อำ้ งอิงรวมทั้งบุคคลที่ท่ำนอ้ำงอิง เป็ นต้น
2.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรซื้ อสิ นค้ำและ/หรื อบริ กำร เช่น ประวัติกำรซื้อสิ นค้ำ ประวัติกำรเคลมสิ นค้ำและ/
หรื อข้อร้องเรี ยน เป็ นต้น
2.1.5 ข้อมูลที่ท่ำนได้ให้ไว้แก่เมื่อท่ำนติดต่อเอแอล หรื อเอแอลดูแลให้บริ กำรหลังกำรขำย กำรทำวิจยั
และกำรสัมภำษณ์
หน้า 2 จาก 8

2.1.6

ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว เสี ยง รวมทั้งข้อมูลชีวภำพ ของท่ำน ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บ ใช้ และ
เปิ ดเผย ในแต่ละประเภท

2.2 เมื่อท่ำนเข้ำชม และ/หรื อซื้อสิ นค้ำและ/หรื อบริ กำรออนไลน์ หรื อเข้ำชมเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ เอแอลจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
2.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสมัครสมำชิก (Registration) เช่น ชื่อ-นำมสกุล อีเมล์ เบอร์มือถือ รหัสผ่ำน
2.1.2 ข้อมูลเกี่ ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ท่ำ นใช้ เช่ น IP Address และข้อมูลที่ อยู่ (Location Data)
หรื อ Other device identifier
2.1.3 ชนิดและเวอร์ชนั ของเบรำเซอร์ที่ท่ำนใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชนั ของ plug-in ของเบรำเซอร์
2.1.4 กำรตั้งค่ำเขตเวลำ (Time zone)

2.3 เมื่อท่ำนติดต่อเอแอล เพื่อขอรับบริ กำรจำกเอแอล หรื อร่ วมกิจกรรมใด ๆ หรื อเข้ำร่ วมงำนหรื อปฏิบตั ิงำนกับ
เอแอล เอแอลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น
2.3.1 ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล วันเดือนปี ที่เกิด รู ปถ่ำย หมำยเลขบัตรประชำชน หมำยเลขหนังสื อ
เดินทำง หมำยเลขสมำชิกสำหรับกำรได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จำกเอแอล และ/หรื อ พันธมิตรทำงธุรกิจ
ของเอแอล ข้อมูลสุ ขภำพ ข้อมูลกำรแพ้อำหำร เป็ นต้น
2.3.2 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ชื่อ นำมสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
2.3.3 ข้อมูลเกี่ ยวกับ กำรร่ ว มกิ จกรรม เช่ น ประวัติกำรร่ วมกิ จกรรมในครั้ งก่ อน ๆ ภำพถ่ำยในแต่ ละ
กิจกรรม

2.4 เอแอลอำจมี ควำมจำเป็ นต้องเก็ บรวบรวมและประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคลชนิ ดพิเศษ* ตำมที่ กฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด เพื่อใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ที่ เอแอลแจ้งไว้ในประกำศเกี่ยวกับควำมเป็ น
ส่ วนตัวนี้ เช่น
2.4.1 ในบำงกรณี เอแอลอำจเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลชนิ ดพิเศษของท่ำน แม้ว่ำ สิ นค้ำ หรื อบริ กำร หรื อกำร
ดำเนินธุรกิจของเอแอลนั้น นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น เอแอลจำเป็ นต้องใช้
บัตรประชำชนของท่ำน ซึ่ งอำจมีขอ้ มูลศำสนำ เพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตนของท่ำน หรื อดำเนิ นกำร
ทำงภำษี
2.4.2 ในบำงกรณี เอแอลอำจเก็บ ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลชนิ ดพิเศษ เช่นข้อมูลชี วภำพของท่ำน ที่
จำเป็ นต่อ กำรป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชี วิต กำรดำเนิ นกำรรักษำควำมปลอดภัยในชิ วิตและ
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ทรัพย์สินของเอแอล และหรื อของพนักงำน ผูบ้ ริ หำร กรรมกำร ผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
อื่นใดของเอแอล ซึ่ งอำจจัดเก็บไว้ในสื่ อ หรื ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม เช่น
ระบบกล้องวงจรปิ ด ระบบ scan นิ้วมือ/ใบหน้ำ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Cloud รวมทั้งในรู ปแบบ
เอกสำร เป็ นต้น

2.5 ในกรณี ที่จำเป็ น เอแอลจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลชนิ ดพิเศษของท่ำนโดยได้รับควำมยินยอมโดยชัด
แจ้งจำกท่ำนหรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้เท่ำนั้น ทั้งนี้ เอแอลจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดี
ที่สุดในกำรจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลชนิ ด พิเศษ
ของท่ำน
* หมำยเหตุ: ข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษ หมำยถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว ตำมที่กฎหมำยกำหนด
เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญ
กรรม ข้อมูลสุ ขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชี วภำพ เป็ นต้น
3. คุกกี้ เอแอลมีกำรใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ตำมที่กำหนดไว้ตำมนโยบำยกำรใช้คุกกี้
4. กำรขอควำมยินยอมและผลกระทบที่เป็ นไปได้จำกกำรถอนควำมยินยอม
4.1

4.2

4.3

ในกรณี ที่เอแอลเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอำศัยควำมยินยอมของท่ำน ท่ำนมีสิทธิ
ที่ จะถอนควำมยินยอมของท่ำนที่ ให้ไว้กับ เอแอลได้ตลอดเวลำ ซึ่ งกำรถอนควำมยินยอมนี้ จะไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมไปแล้ว
เว้นแต่มีขอ้ จำกัดสิ ทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำยหรื อสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน
หำกท่ำนถอนควำมยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั เอแอล หรื อปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบำงอย่ำง อำจส่ งผลให้เอแอลไม่
สำมำรถดำเนินกำรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บำงส่ วนหรื อทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในประกำศเกี่ยวกับควำมเป็ น
ส่ วนตัวนี้ได้
หำกท่ำนมีอำยุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ ก่อนกำรให้ควำมยินยอมโปรดแจ้งรำยละเอียดผูใ้ ช้อำนำจปกครองให้
เอแอลทรำบเพื่อให้เอแอลสำมำรถดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกผูใ้ ช้อำนำจปกครองด้วย

5. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคล
5.1 เอแอลจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมประเภทข้อมูล
ส่ วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมำยจะอนุ ญำตให้มีระยะเวลำกำรเก็บรักษำที่นำนขึ้น ในกรณี ที่ไม่

หน้า 4 จาก 8

สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลได้ชดั เจน เอแอลจะเก็บรักษำข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำ
ที่อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี )
5.2 เอแอลจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อดำเนิ นกำรลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำ
กำรเก็บรั กษำหรื อที่ ไม่เกี่ ยวข้องหรื อเกิ นควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้น
5.3 กรณี ที่เอแอลใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน เอแอลจะประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลดังกล่ำวจนกว่ำท่ำนจะแจ้งขอยกเลิกควำมยินยอมและเอแอลดำเนิ นกำรตำมคำขอของท่ำนเสร็ จสิ้ น
แล้ว อย่ำงไรก็ดี เอแอลจะยังเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นสำหรับบันทึกเป็ นประวัติวำ่ ท่ำนเคย
ยกเลิกควำมยินยอม เพื่อให้ เอแอลสำมำรถตอบสนองต่อคำขอของท่ำนในอนำคตได้

6. กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้บุคคลอื่น
6.1 เอแอล ประมวลผล เปิ ดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนกับ
6.1.1 หน่วยงำนรำชกำร บุคคลและนิติบุคคลอื่น (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์กำรเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ เช่น
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กรมสรรพำกร สำนักงำนประกันสังคม
กรมศุลกำกร เป็ นต้น) บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด ผูใ้ ห้บริ กำรเกี่ยวกับธุรกรรมและกำรเงิน
(เช่น ธนำคำร บริ ษทั รับชำระเงินแทน) ผูใ้ ห้บริ กำรทำงด้ำนเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลำวด์ บริ กำร
ส่ ง SMS บริ กำร data analytics) ผูใ้ ห้บริ กำรจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่ำง ๆ บริ ษทั ประกั น
หน่ วยงำนทำงด้ำนกฎหมำย ที่ปรึ กษำ หน่ วยงำนของรัฐ หรื อบุคคลภำยนอกอื่น ๆ (ในประเทศ
ไทยหรื อที่อื่นใด) ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับหมำยเรี ยก คำสั่งศำล หรื อกระบวนกำรหรื อข้อกำหนด
ทำงกฎหมำยอื่ น ๆ ภำยใต้กฎหมำยหรื อกฎข้อบังคับของประเทศไทย หรื อกฎหมำยและกฎ
ข้อบังคับของเขตอำนำจศำลอื่นที่ใช้บงั คับกับเอแอล และสถำบันกำรเงินอื่น ๆ เพื่อจัดกำรควำม
เสี่ ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้ องกันกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยและกำรฉ้อโกงที่อำจเกิดขึ้นรวมถึง
กำรละเมิ ดอื่ น ๆ ต่อนโยบำยและข้อตกลงของเอแอล รวมถึ งบุคคลอื่ นที่ จำเป็ นเพื่อให้ เ อแอล
สำมำรถดำเนิ นธุรกิจ ให้บริ กำร และปฏิบตั ิต่อท่ำน รวมถึงดำเนิ นกำรใด ๆ ตำมวัตถุประสงค์กำร
เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่ระบุไว้ในประกำศเกี่ยวกับควำมเป็ นส่ วนตัว
นี้
6.2 เอแอลจะกำหนดให้ผทู ้ ี่ได้รับข้อมูลมีมำตรกำรปกป้ องข้อมูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลดังกล่ำวเท่ำที่จำเป็ นเท่ำนั้น และดำเนินกำรเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลโดยปรำศจำกอำนำจโดยมิชอบ
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7. กำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปต่ำงประเทศ
7.1 เอแอลอำจส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลอื่นในต่ำงประเทศในกรณี ที่จำเป็ นเพื่อกำร
ปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำซึ่ งท่ำนเป็ นคู่สัญญำ หรื อเป็ นกำรกระทำตำมสัญญำระหว่ำงเอแอลกับบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่ำนหรื อเพื่อใช้ในกำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของท่ำนก่อนเข้ำทำสัญญำ หรื อ
เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของท่ำนหรื อบุคคลอื่น เพื่อปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย
หรื อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ
7.2 เอแอลอำจเก็บข้อมูลของท่ำนบนคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์หรื อคลำวด์ที่ให้บริ กำรโดยเอแอล หรื อบุคคลอื่น
และอำจใช้โปรแกรมหรื อแอพพลิเคชัน่ ของบุคคลอื่นในรู ปแบบของกำรให้บริ กำรซอฟท์แวร์สำเร็ จรู ปและ
รู ปแบบของกำรให้บริ กำรแพลตฟอร์มสำเร็ จรู ปในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน แต่ เอแอลจะ
ไม่อนุญำตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่ำนั้น
ต้องมีมำตรกำรคุม้ ครองควำมมัน่ คงปลอดภัยที่เหมำะสม
7.3 ในกรณี ที่มีกำรส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ เอแอลจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลและใช้มำตรกำรที่ เ หมำะสมเพื่ อทำให้มั่นใจได้ว่ำ ข้อมู ลส่ วนบุ ค คลของท่ ำนจะได้รั บกำร
คุม้ ครองและท่ำนสำมำรถใช้สิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนได้ตำมกฎหมำย รวมถึง เอแอล
จะกำหนดให้ผทู ้ ี่ได้รับข้อมูลมีมำตรกำรปกป้ องข้อมูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลดังกล่ำวเท่ำที่จำเป็ นเท่ำนั้น และดำเนิ นกำรเพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคลอื่ นใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลโดยปรำศจำกอำนำจโดยมิชอบ

8. มำตรกำรควำมปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่ วนบุคคล
8.1 ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเป็ นสิ่ งสำคัญสำหรับเอแอลและเอแอลได้นำมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยทำงเทคนิ คและกำรบริ หำรที่เหมำะสมมำใช้เพื่อปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลจำกกำรสู ญหำย กำร
เข้ำถึงกำรใช้หรื อกำรเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรใช้งำนในทำงที่ผิด กำรดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และ
กำรทำลำยโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภัย เช่น กำรเข้ำรหัสและกำรจำกัดกำรเข้ำถึง
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบุคคลที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้นที่เข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนและบุคคลเหล่ำนี้ ได้รับกำร
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
8.2 เอแอลจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม เพื่อป้ องกันกำรสู ญหำย เข้ำ ถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง
แก้ไข เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลจำกผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ หรื อหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น และจะจัด
ให้ มี ก ำรทบทวนมำตรกำรดัง กล่ ำ วเมื่ อ มี ค วำมจ ำเป็ นหรื อ เมื่ อ เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นแปลงไปเพื่ อ ให้ มี
ประสิ ทธิภำพในกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม
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9. สิ ทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
9.1 ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล สรุ ปดังนี้
9.1.1 ถอนควำมยินยอมที่ ท่ำ นได้ใ ห้ไ ว้กับ เอแอล เพื่ อประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุค คลของท่ำ น ตำม
กฎหมำยกำหนด
9.1.2 ขอดูและขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หรื อขอให้เปิ ดเผยกำรได้มำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ำนที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมไว้กบั เอแอล ตำมกฎหมำยกำหนด
9.1.3 ขอให้เอแอลส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนดไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่ น หรื อขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ำนที่เอแอล ส่ งหรื อโอนข้อมูลดังกล่ำวซึ่ งอยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนดไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น ยกเว้นแต่โดยสภำพทำงเทคนิ คไม่
สำมำรถทำได้ และยกเว้นกำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนในกรณี กำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะหรื อเป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของเอแอล รวมทั้งยกเว้นกำรใช้สิทธิ
ที่เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิหรื อเสรี ภำพของบุคคลอื่น หรื อยกเว้นตำมที่กฎหมำยกำหนด
9.1.4 คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่ำน ตำมกฎหมำยกำหนด
9.1.5 ลบหรื อทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนของท่ำนได้
(anonymous) ตำมกฎหมำยกำหนด
9.1.6 ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำน ตำมกฎหมำยกำหนด
9.1.7 แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
9.1.8 ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่ เอแอลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุ ค คล รวมทั้งลู กจ้ำ งหรื อผูร้ ั บจ้ำ งของเอแอลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุค คลฝ่ ำฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ เอแอลจะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำตำมคำร้องขอใช้สิทธิ ของท่ำนโดยเร็ วภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่เอแอลได้รับคำร้องขอดังกล่ำว และสิ ทธิ ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น เป็ นไปตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลกำหนด

9.2 หำกท่ำนได้รับผลกระทบจำกกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยเอ
แอล หรื อต้องกำรใช้สิทธิ ตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิ ตำมกฎหมำยได้โดย
กำรติดต่อโดยตรงกับเอแอล ได้ตำมที่อยูป่ ัจจุบนั ของบริ ษทั ดังนี้
50/265 ซอยกรุ งเทพกรี ฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240 โทร. 095 163 5626
และ/หรื อช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่บริ ษทั กำหนด เช่น email: pdpa@ala.co.th
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10. ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลและเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (ถ้ำมี)
10.1 กรณี ที่ท่ำนมีขอ้ สอบถำมเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อเอแอล ได้ที่ 50/265
ซอยกรุ งเทพกรี ฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240 โทร. 095 163 5626 และ/หรื อ
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่บริ ษทั กำหนด เช่น email: pdpa@ala.co.th
10.2 กรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกำศเกี่ยวกับควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ เอแอลจะออกประกำศฯฉบับใหม่ผำ่ น
ทำงเว็บไซต์น้ ี ซึ่งท่ำนควรเข้ำมำตรวจสอบควำมเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวเป็ นครั้งครำว โดย
ประกำศเกี่ยวกับควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทนั ทีในวันที่ประกำศ

บริษัท เอแอล ออดิท จากัด
1 มิถุนายน 2565
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