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นโยบายความเป็นส่วนตวั 
(Privacy Policy) 

บริษทั ยูไลท์ ดิจิตอล จ ำกัด (“บริษัทฯ”) มีควำมมุ่งมัน่และให้ควำมส ำคญัต่อกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ภำยใตก้ำร
ควบคุมดูแลของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงจดัท ำนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) น้ี (“นโยบายฯ”) เพื่อระบุถึงวิธีกำรและ
มำตรกำรของบริษทัฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้จดักำร และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่ำ “การประมวลผล”) โดยท่ี 
บริษทัฯ จะด ำเนินกำรตำมนโยบำยฯ น้ี พร้อมทั้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงจดัท ำ
เอกสำร และทบทวนมำตรกำรอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภำพ
และเหมำะสม 

ก่อนท่ีท่ำนในฐำนะ “ผู้ใช้บริการ” จะเขำ้ใชบ้ริกำรแพลตฟอร์ม U lite  (“แพลตฟอร์ม”) น้ี โปรดอ่ำนนโยบำยฯ น้ีอยำ่งละเอียด
เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวธีิกำรและมำตรกำรของบริษทัฯ ในกำรประมวลผลและกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ค านิยาม 

เวน้แต่ขอ้ควำมหรือบริบทในขอ้ตกลงฯ น้ีจะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ใหถ้อ้ยค ำท่ีระบุต่อไปน้ีมีควำมหมำย ดงัน้ี 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคล (Personal Data) ซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นได้
ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลนิติบุคคล และขอ้มูลของผู ้
ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ ทั้ งน้ี เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

“ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหว” 

หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเ ร่ืองส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล ซ่ึงมีควำม
ละเอียดอ่อนและมีควำมเส่ียงต่อกำรถูกใชใ้นกำรเลือกปฏิบติัอยำ่งไม่เป็น
ธรรม (Sensitive Personal Data) ได้แก่ เช้ือชำติ เผ่ำพันธ์ุ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ 
ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน 
ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจ้ำของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกันตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

“โมบาย สตอเรจ” หมำยถึง ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนำดเล็ก (Mobile Storages) ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงท ำ
หน้ำท่ีบนัทึกขอ้มูลและกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วใน
กำรใหบ้ริกำร ซ่ึงจะมีผลในขณะท่ีเขำ้ใชง้ำนแพลตฟอร์มเท่ำนั้น 
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“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลซ่ึงเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) 

“บริษัทฯ” หมำยถึง บริษทั ยไูลท ์ดิจิตอล จ ำกดั 

“บุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ 

“ผู้ใช้บริการ” หมำยถึง ผูใ้ชบ้ริกำรแพลตฟอร์ม U lite 

“แพลตฟอร์ม” หมำยถึง แพลตฟอร์ม U lite ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวม  

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรแพลตฟอร์ม ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

(1) ขอ้มูลท่ีบ่งช้ีตวัตน เช่น  ช่ือ นำมสกุล วนัเกิด เพศ สัญชำติ หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน และบญัชีโซเชียลมีเดีย 
(Social Media Account) บญัชีผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่น 

(2) ขอ้มูลติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่สถำนท่ีติดต่อ หมำยเลขโทรศพัท ์และอีเมล 

(3) ขอ้มูลทำงกำรเงิน เช่น ขอ้มูลกำรช ำระเงิน รำยละเอียดของยอดเงินท่ีช ำระแลว้หรือท่ีคำ้งช ำระ ค่ำปรับเน่ืองจำกกำรผิด
นดัช ำระเงิน หมำยเลขบตัรเครดิต หมำยเลขบตัรเดบิต และหมำยเลขบญัชีธนำคำร 

(4) ข้อมูลท่ี เ ก็บรวบรวมในกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด เ ม่ือเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยหรือแคมเปญ 
ต่ำง ๆ หรือรำยกำรอ่ืนในท ำนองเดียวกนั 

(5) ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมโดยอตัโนมติัผ่ำนกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของแพลตฟอร์ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลกำรเขำ้สู่ระบบ 
ระบบปฏิบติักำร กำรเขำ้ใชบ้ริกำรแพลตฟอร์มและหนำ้ต่ำงแพลตฟอร์มท่ีเขำ้ชมผ่ำนโมบำย สตอเรจ และต ำแหน่งท่ี
อยูใ่นขณะท่ีมีกำรใชบ้ริกำรแพลตฟอร์ม  

(6) ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ร้องขอจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ตำมค ำขอของหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจ 
และ/หรือค ำสัง่ศำล 

(7) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ให้ไวแ้ก่บริษัทฯ เป็นครำว ๆ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับกำรใช้บริกำร
แพลตฟอร์ม 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว 

บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่
ซ้ือสินคำ้หรือกำรให้บริกำรบนแพลตฟอร์ม หรือเม่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสมคัรใจและยินยอมให้ขอ้มูลดงักล่ำวเท่ำนั้น 
บริษทัฯ จะใช้ขอ้มูลน้ีเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีจ ำกัดและตำมท่ีได้รับอนุญำตให้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว
เท่ำนั้น  

หลกัการและวตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยท่ีไดแ้จง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ทรำบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ก่อนหรือในขณะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัฯ สำมำรถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ
ควำมยนิยอม 

กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ จะเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อกำรเขำ้ท ำสญัญำและปฏิบติัตำมสญัญำหรือควำมผกูพนัระหวำ่งบริษทัฯ กบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2) เพื่อพิสูจน์และยืนยนัตัวตนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับกำรลงทะเบียนเป็นสมำชิกและกำรใช้บริกำร
แพลตฟอร์ม 

(3) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีก ำหนดบน
แพลตฟอร์ม 

(4) เพื่อวเิครำะห์พฤติกรรมกำรใชบ้ริกำรแพลตฟอร์ม และพฒันำแพลตฟอร์ม 

(5) เพื่อกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 

(6) เพื่อกำรโฆษณำและกำรท ำกำรตลำด โดยกำรประชำสัมพนัธ์ และ/หรือเสนอขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรต่ำง ๆ ให้แก่
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง 

(7) เพื่อใช้ประกอบกำรศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำขอ้มูลเชิงสถิติ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกำร
ใหบ้ริกำรของบริษทัฯ และวำงแผนทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(8) เพื่อปฏิบติัตำมขอ้บังคบั กฎ ระเบียบ หรือกฎหมำยท่ีใช้บงัคบั รวมถึงค ำสั่งศำล หมำยศำล กระบวนกำรบงัคบัใช้
กฎหมำย กำรไต่สวนโดยหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจ หรือกรณีอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยำว ์คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ บริษทัฯ 
จะปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่ำว โดยค ำนึงถึง
กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งสูงสุด 

การใช้โมบาย สตอเรจ    

บริษทัฯ ใชโ้มบำย สตอเรจ ในกำรบนัทึกขอ้มูล รูปแบบกำรใชแ้พลตฟอร์ม ประวติักำรใชแ้พลตฟอร์ม และกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริกำร เพื่อใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถใชบ้ริกำรแพลตฟอร์มไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว 

ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภำพ โดยบริษทัฯ สำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปวเิครำะห์ เพ่ือน ำเสนอผลิตภณัฑ ์หรือบริกำรท่ีตอบสนอง

ต่อควำมตอ้งกำรของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงพฒันำและปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริกำรใหดี้ยิง่ข้ึนเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตวับนแพลตฟอร์ม เพื่อปิดหรือระงบักำรใชง้ำนโมบำย สตอเรจได ้ไม่วำ่

ส่วนหน่ึงส่วนใด ทั้งน้ี กำรปิดหรือระงบักำรใชง้ำนโมบำย สตอเรจอำจส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรแพลตฟอร์มแก่
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภำพ 

การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลและหน่วยงำนดงัท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี เพ่ือสนบัสนุนกำรใหบ้ริกำรแพลตฟอร์ม และ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ อำจก ำหนดเง่ือนไขตำมสญัญำใหผู้รั้บขอ้มูลดงักล่ำวใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงค์
ท่ีก ำหนดไวเ้ท่ำนั้น และผูรั้บขอ้มูลจะตอ้งท ำลำยหรือส่งขอ้มูลดงักล่ำวคืนให้แก่บริษทัฯ เม่ือไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
ดงักล่ำวอีกต่อไป นอกจำกน้ี บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลตำมท่ีไดรั้บกำรร้องขอหรือตำมควำมเหมำะสม เพื่อปกป้องสิทธิของ
บริษทัฯ หรือเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรขำย หรือควบรวมสินทรัพยห์รือกิจกำรของบริษทัฯ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ถูกซ้ือกิจกำร หรือ
ขำยกิจกำรบำงส่วนหรือทั้งหมด ซ่ึงขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมไวจ้ะถือเป็นสินทรัพยท่ี์สำมำรถโอนใหแ้ก่ผูซ้ื้อกิจกำรได ้

ในกรณีท่ีมีกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ บริษทัฯ จะปฏิบติัตำมหลกัเกณฑก์ำรโอนขอ้มูลตำมท่ีกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรคุม้ครองขอ้มูลก ำหนด 

ประเภทของบุคคลและหน่วยงานทีบ่ริษัทฯ มกีารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลภำยนอกดงัต่อไปน้ี 

(1) ลูกจำ้งและผูรั้บจำ้งท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของบริษทัฯ 

(2) ผูใ้ห้บริกำรท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนำมของบริษทัฯ หรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ 

(3) หน่วยงำน หรือคู่คำ้ท่ีด ำเนินงำนดำ้นขอ้มูลเครดิต และสถำบนักำรเงิน 
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(4) ลูกคำ้หรือผูใ้ชง้ำนท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจำกแหล่งขอ้มูลสำธำรณะ และขอ้มูลไดรั้บจำก
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละรำย 

(5) คู่คำ้ และพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทัฯ 

(6) ผูส้อบบญัชี ทนำยควำม และท่ีปรึกษำของบริษทัฯ 

(7) ศำลท่ีมีเขตอ ำนำจ หน่วยงำนรัฐ หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย  เช่น กรมสรรพำกร ส ำนกังำนป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

(8) บุคคลท่ีสำมท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้้องขอใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว 

ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด และในกรณีท่ีกฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดระยะเวลำในกำร
เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นกำรเฉพำะ บริษทัฯ จะก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีจ ำเป็นและ
เหมำะสมกบัลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลและวตัถุประสงคข์องกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว และเม่ือพน้ก ำหนด
ระยะเวลำแลว้ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรลบ ท ำลำย ท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็น
เจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด เพื่อให้กำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

สิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลของตนซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรดูแลของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยนิยอม 

(2) สิทธิในกำรเขำ้ถึงและขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล 

(3) สิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

(4) สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

(5) สิทธิในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

(6) สิทธิในกำรระงบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

(7) สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง และ 

(8) สิทธิในกำรยืน่ขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแล 
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หำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรำยใดประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิใด ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ โปรดติดต่อมำยงับริษทัฯ และบริษทัฯ จะตอบ
กลบัมำยงัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใน หน่ึง (1) เดือน ทั้งน้ี บริษทัฯ อำจคิดค่ำธรรมเนียมส ำหรับบริกำรน้ีข้ึนกบัดุลพินิจของ
บริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว 

อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯ อำจปฏิเสธกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวขำ้งตน้ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยท่ีบริษทัฯ 
ก ำหนด โดยไม่ขดัต่อกฎหมำย หรือเป็นกรณีท่ีบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปเพ่ือกำรกระท ำ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ท ำรำยกำรใด ๆ ตำมวตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น จดัหำสินคำ้หรือบริกำรตำมท่ีเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ ด ำเนินกำรตำมสมควรภำยในขอบเขตควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจระหว่ำงบริษทัฯ กบัเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือปฏิบติัตำมสญัญำอ่ืนใดระหวำ่งบริษทัฯ กบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2) ตรวจสอบเหตุกำรณ์เก่ียวกบักำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั ป้องกนักำรกลัน่แกลง้ กำรฉ้อฉล กำรฉ้อโกง หรือกำร
กระท ำผิดกฎหมำย หรือฟ้องร้องด ำเนินคดีกบับุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อกำรกระท ำดงักล่ำว 

(3) ตรวจสอบกำรท ำงำนของแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผิดพลำด 

(4) รับรองสิทธิของผูบ้ริโภครำยอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(5) ท ำกำรศึกษำวิจยัเชิงวิทยำศำสตร์ เชิงประวติั หรือเชิงสถิติโดยทัว่ไป หรือโดยผูช้  ำนำญกำร เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 
โดยค ำนึงถึงจรรยำบรรณและกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เม่ือกำรลบขอ้มูลนั้นจะ
ท ำใหไ้ม่สำมำรถบรรลุหรือขดัขวำงกำรบรรลุผลส ำเร็จในกำรศึกษำวจิยัอยำ่งมีนยัส ำคญั หำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดใ้หค้วำมยนิยอมแลว้ก่อนหนำ้น้ี 

(6) ใชเ้ป็นกำรภำยในตำมสมควรโดยสอดคลอ้งกบัควำมคำดหมำยของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และสอดคลอ้งกบับริบท
ท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หข้อ้มูลดงักล่ำวไวแ้ต่แรก 

(7) ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ จะใชค้วำมพยำยำมทุกวถีิทำง เพ่ือแกไ้ขขอ้ร้องเรียนหรือปัญหำต่ำง ๆ โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได ้

การรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัฯ จะจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม เพ่ือป้องกนักำรเขำ้ถึง กำรใช ้กำร
เปล่ียนแปลง กำรแกไ้ข หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต และสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
และมำตรฐำนท่ีรับรองโดยทัว่ไป ในกำรน้ี บริษทัฯ จะมีกำรสอบทำนและปรับปรุงมำตรกำรดงักล่ำวตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือให้
แน่ใจวำ่กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

7 

นโยบำยและขั้นตอนวธีิกำรต่ำง ๆ เพ่ือกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งปลอดภยั และป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญำตท่ี
บริษทัฯ ด ำเนินกำรมีดงัน้ี  

(1) ก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีชดัเจน เพื่อกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

(2) จ ำกดัสิทธิของลูกจำ้งในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

(3) ป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต โดยใชก้ำรเขำ้รหสัขอ้มูล กำรตรวจสอบตวัตนและเทคโนโลยี
กำรตรวจจบัไวรัส ตำมควำมจ ำเป็น 

(4) ก ำหนดให้คู่คำ้ท่ีท ำธุรกิจกบับริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑต์ำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ วำ่ดว้ยกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล และก ำหนดขอ้จ ำกดักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในสญัญำท่ีบริษทัฯ ท ำกบัคู่คำ้แต่ละรำย 

(5) ประเมินผลกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กำรจดักำรขอ้มูล และกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลของบริษทัฯ 
เป็นประจ ำ 

การตดิต่อกบับริษัทฯ 

ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบำยฯ หรือกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฯ น้ี บริษทัฯ ยนิดี
ตอบขอ้สงสยั และรับฟังขอ้เสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงมำตรกำรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ต่อไป 
โดยเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถติดต่อบริษทัฯ ไดท่ี้ 1023 อำคำรเอม็เอส สยำม ทำวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระรำม 3 แขวงช่อง
นนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร หรือช่องทำง อีเมล info@uliteshop.com หรือโทร 02-164-1571 หรือ 02-164-1572 

การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายฯ 

หำกบริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงแนวปฏิบติัวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรปรับปรุงและ
แกไ้ขนโยบำยฯ น้ี และแสดงบนแพลตฟอร์ม เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริกำรไดท้รำบถึงวธีิกำรและมำตรกำรของบริษทัฯ ในกำรประมวลผล
และกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นปัจจุบนั 

 

วนัท่ีนโยบำยฯ น้ีมีผลใชบ้งัคบั: 20 มีนำคม 2564 

นโยบำยฯ น้ีปรับปรุงคร้ังล่ำสุดเม่ือ: 20 มีนำคม 2564 

 


