นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy Policy)
บริ ษทั ยูไลท์ ดิ จิต อล จำกัด (“บริ ษัทฯ”) มีควำมมุ่งมัน่ และให้ควำมสำคัญต่ อกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ ว นบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมดู แลของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงจัดทำนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว (Privacy Policy) นี้ (“นโยบายฯ”) เพื่อระบุถึงวิธีกำรและ
มำตรกำรของบริ ษทั ฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ จัดกำร และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล (รวมเรี ยกว่ำ “การประมวลผล”) โดยที่
บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรตำมนโยบำยฯ นี้ พร้อมทั้งปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงจัดทำ
เอกสำร และทบทวนมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลมีประสิ ทธิ ภำพ
และเหมำะสม
ก่อนที่ท่ำนในฐำนะ “ผู้ใช้ บริการ” จะเข้ำใช้บริ กำรแพลตฟอร์ม U-Lite (“แพลตฟอร์ ม”) นี้ โปรดอ่ำนนโยบำยฯ นี้ อย่ำงละเอียด
เพื่อทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรและมำตรกำรของบริ ษทั ฯ ในกำรประมวลผลและกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
คานิยาม
เว้นแต่ขอ้ ควำมหรื อบริ บทในข้อตกลงฯ นี้จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้ถอ้ ยคำที่ระบุต่อไปนี้มีควำมหมำย ดังนี้
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”

หมำยถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคล (Personal Data) ซึ่ งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้
ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลนิ ติบุคคล และข้อมูลของผู ้
ถึ งแก่ก รรมโดยเฉพำะ ทั้งนี้ เป็ นไปตำมที่ กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด

“ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วาม
อ่ อนไหว”

หมำยถึง

ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ ป็ นเรื่ องส่ ว นตัว โดยแท้ข องบุ ค คล ซึ่ งมี ค วำม
ละเอียดอ่อนและมีควำมเสี่ ยงต่อกำรถูกใช้ในกำรเลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ น
ธรรม (Sensitive Personal Data) ได้แ ก่ เชื้ อ ชำติ เผ่ ำ พัน ธุ์ ควำมคิ ด เห็ น
ทำงกำรเมื อง ควำมเชื่ อในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ พฤติ กรรมทำงเพศ
ประวัติอำชญำกรรม ข้อ มูลสุ ขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน
ข้อมูลพันธุ ก รรม ข้อมูลชี ว ภำพ หรื อข้อมูลอื่ นใดซึ่ งกระทบต่ อ เจ้ำ ของ
ข้อมูลส่ ว นบุคคลในท ำนองเดี ยวกันตำมที่ ก ฎหมำยว่ำด้ว ยกำรคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด

“โมบาย สตอเรจ”

หมำยถึง

ไฟล์คอมพิวเตอร์ ขนำดเล็ก (Mobile Storages) ที่ใช้เก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งทำ
หน้ำที่บนั ทึกข้อมูลและกำรตั้งค่ำต่ ำง ๆ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ วใน
กำรให้บริ กำร ซึ่งจะมีผลในขณะที่เข้ำใช้งำนแพลตฟอร์ มเท่ำนั้น
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“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล”

หมำยถึง

บุคคลซึ่งเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject)

“บริษัทฯ”

หมำยถึง

บริ ษทั ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด

“บุคคล”

หมำยถึง

บุคคลธรรมดำ

“ผู้ใช้ บริการ”

หมำยถึง

ผูใ้ ช้บริ กำรแพลตฟอร์ ม U-Lite

“แพลตฟอร์ ม”

หมำยถึง

แพลตฟอร์ม U-Lite ซึ่งดำเนินกำรโดยบริ ษทั ฯ

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรแพลตฟอร์ ม ดังต่อไปนี้
1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่

(1)

ข้อมูลที่บ่งชี้ ตวั ตน เช่น ชื่ อ นำมสกุล วันเกิด เพศ สัญชำติ หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน และบัญชี โซเชียลมีเดี ย
(Social Media Account) บัญชีผใู ้ ช้และรหัสผ่ำน

(2)

ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถำนที่ติดต่อ หมำยเลขโทรศัพท์ และอีเมล

(3)

ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลกำรชำระเงิน รำยละเอียดของยอดเงินที่ชำระแล้วหรื อที่คำ้ งชำระ ค่ำปรับเนื่องจำกกำรผิด
นัดชำระเงิน หมำยเลขบัตรเครดิต หมำยเลขบัตรเดบิต และหมำยเลขบัญชีธนำคำร

(4)

ข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมในกำรท ำกิ จ กรรมทำงกำรตลำด เมื่ อ เข้ำ ร่ ว มรำยกำรส่ งเสริ ม กำรขำยหรื อแคมเปญ
ต่ำง ๆ หรื อรำยกำรอื่นในทำนองเดียวกัน

(5)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่ำนกำรติดตำมตรวจสอบกำรทำงำนของแพลตฟอร์ม ได้แก่ ข้อมูลกำรเข้ำสู่ ระบบ
ระบบปฏิบตั ิกำร กำรเข้ำใช้บริ กำรแพลตฟอร์มและหน้ำต่ำงแพลตฟอร์มที่เข้ำชมผ่ำนโมบำย สตอเรจ และตำแหน่ งที่
อยูใ่ นขณะที่มกี ำรใช้บริ กำรแพลตฟอร์ ม

(6)

ข้อมูลที่บริ ษทั ฯ ร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ตำมคำขอของหน่ วยงำนที่มีอำนำจ
และ/หรื อคำสัง่ ศำล

(7)

ข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลอื่ น ที่ เจ้ำของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ใ ห้ไ ว้แ ก่ บริ ษทั ฯ เป็ นครำว ๆ ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับกำรใช้บ ริ ก ำร
แพลตฟอร์ม
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2.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วามอ่ อนไหว

บริ ษทั ฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วำมอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อกำรดำเนินกำรตำมคำสั่ง
ซื้ อสิ นค้ำหรื อกำรให้บริ กำรบนแพลตฟอร์ ม หรื อเมื่อ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสมัครใจและยินยอมให้ขอ้ มูลดังกล่ ำวเท่ ำนั้น
บริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลนี้ เพื่อ วัตถุประสงค์ที่จำกัดและตำมที่ได้รับอนุ ญำตให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว
เท่ำนั้น
หลักการและวัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมำยที่ได้แจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ทรำบก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริ ษทั ฯ จะขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ก่อนหรื อในขณะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ฯ สำมำรถประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลได้โดยไม่ตอ้ งขอ
ควำมยินยอม
กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ จะเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1)

เพื่อกำรเข้ำทำสัญญำและปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อควำมผูกพันระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล

(2)

เพื่ อ พิ สูจ น์ แ ละยืน ยัน ตัว ตนของเจ้ำของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลส ำหรั บกำรลงทะเบี ย นเป็ นสมำชิ ก และกำรใช้บ ริ ก ำร
แพลตฟอร์ม

(3)

เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรเข้ำทำธุ รกรรมกับเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลตำมข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดบน
แพลตฟอร์ม

(4)

เพื่อวิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้บริ กำรแพลตฟอร์ ม และพัฒนำแพลตฟอร์ม

(5)

เพื่อกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล และกำรติดตำมทวงถำมหนี้

(6)

เพื่อกำรโฆษณำและกำรทำกำรตลำด โดยกำรประชำสัมพันธ์ และ/หรื อเสนอขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำรต่ำง ๆ ให้แก่
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

(7)

เพื่อใช้ป ระกอบกำรศึ กษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อ มูล เชิ งสถิ ติ เพื่อใช้ใ นกำรบริ ห ำรจัดกำรและกำรปรั บปรุ ง กำร
ให้บริ กำรของบริ ษทั ฯ และวำงแผนทิศทำงในกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ

(8)

เพื่อปฏิ บตั ิ ตำมข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรื อกฎหมำยที่ ใช้บงั คับ รวมถึ ง คำสัง่ ศำล หมำยศำล กระบวนกำรบังคับใช้
กฎหมำย กำรไต่สวนโดยหน่วยงำนที่มอี ำนำจ หรื อกรณี อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
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ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ บริ ษทั ฯ
จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำว โดยคำนึ งถึง
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงสู งสุ ด
การใช้ โมบาย สตอเรจ
บริ ษทั ฯ ใช้โมบำย สตอเรจ ในกำรบันทึกข้อมูล รู ปแบบกำรใช้แพลตฟอร์ ม ประวัติกำรใช้แพลตฟอร์ม และกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็ นผูใ้ ช้บริ กำร เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถใช้บริ กำรแพลตฟอร์มได้โดยสะดวก รวดเร็ว
ต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิภำพ โดยบริ ษทั ฯ สำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวไปวิเครำะห์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรื อบริ กำรที่ตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงพัฒนำและปรับปรุ งแพลตฟอร์ มและบริ กำรให้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถตั้งค่ำควำมเป็ นส่ วนตัวบนแพลตฟอร์ม เพื่อปิ ดหรื อระงับกำรใช้งำนโมบำย สตอเรจได้ ไม่ว่ำ
ส่ วนหนึ่ งส่ วนใด ทั้งนี้ กำรปิ ดหรื อระงับกำรใช้งำนโมบำย สตอเรจอำจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถให้บริ กำรแพลตฟอร์ มแก่
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่ำงเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภำพ
การเปิ ดเผยและโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อบุคคลและหน่วยงำนดังที่ระบุดำ้ นล่ำงนี้ เพื่อสนับสนุนกำรให้บริ กำรแพลตฟอร์ ม และ
กำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อำจกำหนดเงื่อนไขตำมสัญญำให้ผรู ้ บั ข้อมูลดังกล่ำวใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้เท่ ำนั้น และผูร้ ับข้อมูลจะต้องทำลำยหรื อส่ งข้อมูลดังกล่ ำวคืน ให้แก่ บริ ษทั ฯ เมื่อไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
ดังกล่ำวอีกต่อไป นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลตำมที่ได้รับกำรร้องขอหรื อตำมควำมเหมำะสม เพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ฯ หรื อเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรขำย หรื อควบรวมสิ นทรัพย์หรื อกิจกำรของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ถูกซื้ อกิจกำร หรื อ
ขำยกิจกำรบำงส่ วนหรื อทั้งหมด ซึ่งข้อมูลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้จะถือเป็ นสิ นทรัพย์ที่สำมำรถโอนให้แก่ผซู ้ ้ือกิจกำรได้
ในกรณี ที่มีกำรโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์กำรโอนข้อมูลตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุม้ ครองข้อมูลกำหนด
ประเภทของบุคคลและหน่ วยงานทีบ่ ริษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลภำยนอกดังต่อไปนี้
(1)

ลูกจ้ำงและผูร้ ับจ้ำงที่มคี วำมจำเป็ นต้องเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อกำรดำเนินธุ รกิจและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ

(2)

ผูใ้ ห้บริ กำรที่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในนำมของบริ ษทั ฯ หรื อสนับสนุ นหรื อช่ วยเหลื อกำรด ำเนิ นธุ รกิ จ ของ
บริ ษทั ฯ

(3)

หน่วยงำน หรื อคู่คำ้ ที่ดำเนินงำนด้ำนข้อมูลเครดิต และสถำบันกำรเงิน
4

(4)

ลูกค้ำหรื อผูใ้ ช้งำนที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะ และข้อมูลได้รับจำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละรำย

(5)

คู่คำ้ และพันธมิตรทำงธุ รกิจของบริ ษทั ฯ

(6)

ผูส้ อบบัญชี ทนำยควำม และที่ปรึ กษำของบริ ษทั ฯ

(7)

ศำลที่มีเขตอำนำจ หน่ วยงำนรัฐ หรื อหน่ วยงำนอื่น ๆ ที่มีอำนำจตำมกฎหมำย เช่น กรมสรรพำกร สำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ

(8)

บุคคลที่สำมที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ร้องขอให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด และในกรณี ที่กฎหมำยไม่ได้กำหนดระยะเวลำในกำร
เก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นกำรเฉพำะ บริ ษทั ฯ จะกำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่จำเป็ นและ
เหมำะสมกับลักษณะของข้อมูลส่ วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำว และเมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลำแล้ว บริ ษทั ฯ จะดำเนิ น กำรลบ ทำลำย ทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลดังกล่ ำวเป็ นข้อ มูลที่ไม่สำมำรถระบุต วั บุคคลที่ เป็ น
เจ้ำของข้อ มูลส่ ว นบุ คคลได้ หรื อดำเนิ นกำรอื่ นใดตำมที่ ก ฎหมำยว่ำด้ว ยกำรคุ ม้ ครองข้อ มูล ส่ ว นบุคคลก ำหนด เพื่อให้กำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
สิทธิในการได้ รับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1)

สิ ทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม

(2)

สิ ทธิในกำรเข้ำถึงและขอสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคล

(3)

สิ ทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่ วนบุคคล

(4)

สิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

(5)

สิ ทธิในกำรลบข้อมูลส่ วนบุคคล

(6)

สิ ทธิในกำรระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

(7)

สิ ทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง และ

(8)

สิ ทธิในกำรยืน่ ข้อร้องเรี ยนต่อหน่วยงำนกำกับดูแล
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หำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลรำยใดประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น โปรดติดต่อมำยังบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะตอบ
กลับมำยังเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลภำยใน หนึ่ง (1) เดือน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อำจคิดค่ำธรรมเนี ยมสำหรับบริ กำรนี้ ข้ นึ กับดุลพินิจของ
บริ ษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ฯ อำจปฏิเสธกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวข้ำงต้นของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยที่บริ ษทั ฯ
กำหนด โดยไม่ขดั ต่อกฎหมำย หรื อเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีควำมจำเป็ นที่ จะต้อ งเก็บข้อ มูลส่ วนบุ ค คลต่ อไปเพื่อกำรกระทำ
ดังต่อไปนี้
(1)

ทำรำยกำรใด ๆ ตำมวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่ ว นบุคคลนั้น จัดหำสิ นค้ำหรื อบริ กำรตำมที่ เจ้ำของ
ข้อมูลส่ ว นบุคคลร้องขอ ดำเนิ นกำรตำมสมควรภำยในขอบเขตควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับเจ้ำของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อปฏิบตั ิตำมสัญญำอื่นใดระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

(2)

ตรวจสอบเหตุกำรณ์ เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย ป้องกันกำรกลัน่ แกล้ง กำรฉ้อฉล กำรฉ้อโกง หรื อกำร
กระทำผิดกฎหมำย หรื อฟ้องร้องดำเนินคดีกบั บุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกำรกระทำดังกล่ำว

(3)

ตรวจสอบกำรทำงำนของแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขข้อผิดพลำด

(4)

รับรองสิทธิของผูบ้ ริ โภครำยอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด

(5)

ทำกำรศึกษำวิจยั เชิงวิทยำศำสตร์ เชิ งประวัติ หรื อเชิงสถิติโดยทัว่ ไป หรื อโดยผูช้ ำนำญกำร เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
โดยคำนึงถึงจรรยำบรรณและกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมือ่ กำรลบข้อมูลนั้นจะ
ทำให้ไม่สำมำรถบรรลุหรื อขัดขวำงกำรบรรลุผลสำเร็จในกำรศึกษำวิจยั อย่ำงมีนยั สำคัญ หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ให้ควำมยินยอมแล้วก่อนหน้ำนี้

(6)

ใช้เป็ นกำรภำยในตำมสมควรโดยสอดคล้องกับควำมคำดหมำยของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล และสอดคล้องกับบริ บท
ทีเ่ จ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ขอ้ มูลดังกล่ำวไว้แต่แรก

(7)

ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ฯ จะใช้ควำมพยำยำมทุกวิถีทำง เพื่อแก้ไขข้อร้องเรี ยนหรื อปั ญหำต่ำง ๆ โดยเร็วที่สุดเท่ำที่ทำได้
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย ของข้อ มูลส่ วนบุ คคลที่ เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึ ง กำรใช้ กำร
เปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญำต และสอดคล้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
และมำตรฐำนที่รับรองโดยทัว่ ไป ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ จะมีกำรสอบทำนและปรับปรุ งมำตรกำรดังกล่ำวตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้
แน่ใจว่ำกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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นโยบำยและขั้นตอนวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรจัดกำรข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงปลอดภัย และป้องกันกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุ ญำตที่
บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรมีดงั นี้
(1)

กำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจน เพื่อกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

(2)

จำกัดสิทธิของลูกจ้ำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล

(3)

ป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญำต โดยใช้กำรเข้ำรหัสข้อมูล กำรตรวจสอบตัวตนและเทคโนโลยี
กำรตรวจจับไวรัส ตำมควำมจำเป็ น

(4)

กำหนดให้คู่คำ้ ที่ทำธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล และกำหนดข้อจำกัดกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในสัญญำที่บริ ษทั ฯ ทำกับคูค่ ำ้ แต่ละรำย

(5)

ประเมินผลกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล กำรจัดกำรข้อมูล และกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลของบริ ษทั ฯ
เป็ นประจำ

การติดต่ อกับบริษัทฯ
ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบำยฯ หรื อกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฯ นี้ บริ ษทั ฯ ยินดี
ตอบข้อสงสัย และรับฟั งข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุ งมำตรกำรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ต่อไป
โดยเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้ที่ 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม ทำวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระรำม 3 แขวงช่ อง
นนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร หรื อช่ องทำง อีเมล E-mail : info@uliteshop.com หรื อโทร 02-164-571 หรื อ, 02-164572
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายฯ
หำกบริ ษทั ฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตั ิว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรปรับปรุ งและ
แก้ไขนโยบำยฯ นี้ และแสดงบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ กำรได้ทรำบถึงวิธีกำรและมำตรกำรของบริ ษทั ฯ ในกำรประมวลผล
และกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นปัจจุบนั

วันที่นโยบำยฯ นี้มีผลใช้บงั คับ: 11 มีนำคม 2564
นโยบำยฯ นี้ปรับปรุ งครั้งล่ำสุดเมื่อ: 11 มีนำคม 2564
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