แนวทางปฏิบตั ใิ นการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สมาคมการค้ าผู้ประกอบธุรกิ จบันเทิงไทย (TECA) และ บริ ษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์ ) จํ ากัด
(PNR) (ซึMงต่อไปรวมเรี ยกว่า “องค์ กร”) ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรั กษาข้ อมูลส่วน
บุคคลของสมาชิ ก พันธมิตรทางธุรกิ จ ผู้ขออนุญาตใช้ ลิขสิทธิ[ รวมทัง\ ผู้ประสานงานติดต่อกับ
องค์กรทุกท่าน องค์กรให้ ความสําคัญและมีนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลอัน
เป็ น ความลับ ทางการค้ า โดยจะใช้ ข้ อ มูล อย่ า งระมัด ระวัง เฉพาะเท่ า ทีM จํ า เป็ น ตามปรกติ แ ละ
เหมาะสมของธุรกิจองค์กรและรักษาข้ อมูลอย่างเคร่งครัด
นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลอันเป็ นความลับทางการค้ าใช้ บงั คับคลอบคลุม
พนัก งานทุก หน่ ว ยงานทีM ไ ด้ มี ก ารประสานงานจัด เก็ บ ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลอัน ได้ แ ก่ ข้ อ มูล ใดๆ ทีM
เกีMยวข้ องกับตัวบุคคลหรื อทีMทําให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
\ รวมถึงข้ อมูลเกีMยวกับธุรกิจของท่าน
ในกรณี ทีM ก ารใช้ ข้ อ มูล ทีM ล ะเอี ย ดอ่อ นหรื อ อาจสุ่ม เสี ย งในการลิ ด รอนสิ ท ธิ[ ข องท่า น องค์ ก รจะ
ดําเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ ข้อมูลนันๆ
\ เว้ นแต่กฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืMน
ข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลใดๆ ของท่ า นทีM ท างองค์ ก รได้ รั บ มา เช่ น ชืM อ อายุ ทีM อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์
หมายเลขบัตรประชาชน ซึงM สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็ นข้ อมูลทีMมีความสมบูรณ์
ถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั นันจะถู
\ กนําไปใช้ เพืMอวัตถุประสงค์ภายใต้ ขอบเขตการดําเนินธุรกิจขององค์กร
เท่านัน\ และองค์กรจะใช้ มาตราการทีMเข้ มงวดในการรักษาความมันM คงปลอดภัยในข้ อมูลของท่าน
พร้ อมทังป้
\ องกันไม่ให้ ข้อมูลดังกล่าวถูกนําไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากท่านก่อน
1. ขอความยินยอมก่ อนทําการเก็บรวบรวม
ก่อนการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์กรจะขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้ นแต่
- เป็ นกรณีทีMกฎหมายกําหนด
- เป็ นไปเพืMอประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทําได้ ในเวลานัน\
- เป็ นไปเพืMอประโยชน์เกีMยวกับชีวิต สุขภาพ หรื อความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้ บริ การท่านอืMน
- เพืMอประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
- เพืMอประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรื อการจัดทําสถิติ

องค์รอาจรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ ากับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านทีMได้ รับมาจากแหล่ง
อืMน แต่จะกระทําเฉพาะในกรณีทีMมีความจําเป็ นและได้ รับความยินยอมจากท่าน เพืMอประโยชน์ใน
การปรับปรุ งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ เป็ นปั จจุบนั และเพืMอรักษาและปรับปรุ งบริ การหรื อการ
ดําเนินงานขององค์กรให้ ดียิMงขึ \น
2. การเก็บรวบรวมอย่ างจํากัด
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลทีMมีคณ
ุ ภาพของท่าน องค์กรจะใช้ วิธีการทีM
ชอบด้ วยกฎหมาย ตลอดจนจะจัดเก็บ รวบรวม ข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัดเฉพาะเท่าทีMจําเป็ นต่อ
การให้ บริ การแก่สมาชิก พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขออนุญาตใช้ ลขิ สิทธิ[ หรื อบุคคลอืMนใดทีMประสานงาน
ติดต่อกับองค์กรภายใต้ ขอบเขตการดําเนินธุรกิจขององค์กรเท่านัน\
3. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
องค์กรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพืMอการดําเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี \
- เพืMอประกอบการทําสัญญาและเพืMอปรับปรุงการดําเนินงานและบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ า
- เพืM อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการปฏิ บัติ ต ามบทบัญ ญัติ แ ละกระบวนทางกฎหมายในการปฏิ บัติ ต าม
สัญญา, หน้ าทีMตามกฎหมาย และ/หรื อกรณีจําเป็ นเพืMอป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย
หรื อสุขภาพของบุคคล และเพืMอประโยชน์สาธารณะหรื อคําสังM ของหน่วยงานรัฐทีMบงั คับใช้ กฎหมาย
- เพืMอวัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรโดยสุจริ ต อาทิการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
- เพืMอการทําธุรกรรมภายในหน่วยงานทีMเกีMยวข้ องกับองค์กรและผู้ให้ บริ การอันได้ แก่ หน่วยงาน
บริ ษัทต้ นสังกัดทีMมีหน้ าทีMกํากับองค์กร หน่วยงานทีMปรึ กษา/ดูแลด้ านกฎหมาย หน่วยงานตัวแทน
ด้ านการตลาดและการขาย ผู้พัฒนาและ/หรื อวิจัยเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ การอ่านและ
ตรวจสอบข้ อมูลด้ วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และอืMนๆ ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีในอนาคต
สําหรับธุรกิจขององค์กร ระบบโครงสร้ างพื \นฐานเกีMยวกับอินเทอร์ เน็ต การจัดเก็บข้ อมูลและบริ การ.
Cloud การสืMอสารสารสนเทศ ผู้ให้ บริ การการจัดส่งเอกสารและสินค้ า ผู้ให้ บริ การด้ านการเงิน ผู้
ตรวจสอบบัญชี บริ ษัทผู้ให้ บริ การด้ านการติดต่อสืMอสาร สืMอโฆษณา การพิมพ์รวมถึงกิจกรรมทาง
การตลาด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐหรื อไม่แสวงหากําไรและสมาคมทีMองค์กรเป็ นสมาชิก

4. การใช้ ข้อมูลอย่ างจํากัด
องค์กรจะกํากับดูแลพนักงาน เจ้ าหน้ าทีM ผู้ปฏิบตั ิงานทีMเกีMยวข้ องไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ภายใต้ ขอบเขตการดําเนินธุรกิจขององค์กร หรื อ
ต่อบุคคลภายนอกใดๆ เว้ นแต่
- เป็ นกรณีทีMกฎหมายกําหนด
- ได้ รับความยินยอมจากท่าน
- เพืMอประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
- เพืMอประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรื อการจัดทําสถิติ
5. การรั กษาข้ อมูล
องค์กรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพืMอป้องกันการ
เข้ าถึง ใช้ แก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีสิทธิ หรื อโดยผิดวัตถุประสงค์ หรื อ
โดยไม่ได้ รับอนุญาต
6. การมีเข้ าถึงข้ อมูลโดยเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านอาจส่งคําร้ องขอเข้ าถึงข้ อมูลของท่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีMองค์กรกําหนด เมืMอได้ รับคํา
ร้ องขอดังกล่าวแล้ วองค์กรจะรี บดําเนินการแจ้ งถึงความมีอยู่ หรื อรายละเอียดของข้ อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวให้ ทา่ นทราบภายในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีทีMท่านเห็นว่าข้ อมูลส่วนบุคคลใดทีMเกีMยวกันท่านมีความไม่ถกู ต้ อง ท่านสามารถแจ้ งองค์กร
เพืMอให้ แก้ ไข เปลีMยนแปลง หรื อลบข้ อมูลส่วนบุคคลนันได้
\ โดยทางองค์กรจะจัดทําบันทึกเกีMยวกับ
การจัดเก็บ การคัดค้ านความถูกต้ อง หรื อการกระทําใด ๆ เกีMยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็ น
หลักฐานด้ วย
ท่านมีสิทธิขอตรวจสอบความมีอยู่ หรื อตรวจสอบลักษณะของข้ อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของ
การนําข้ อมูลไปใช้ และสถานทีMทําการขององค์กรได้ และยังมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี \
- ขอสําเนา หรื อขอสําเนารับรองถูกต้ องเกีMยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของตน
- ขอแก้ ไข หรื อเปลียM นแปลงข้ อมูลส่วนบุคคลของตนให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์
- ขอระงับการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลทีMเกีMยวกับตน
- ขอให้ ดําเนินการลบ หรื อทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลทีMเกีMยวกับตน

- ขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึงM ข้ อมูลส่วนบุคคลทีMเกีMยวกับตนในกรณีทีMเป็ นข้ อมูลซึงM ผู้ใช้ บริ การไม่ได้
ให้ ความ ยินยอมในการรวบรวมหรื อจัดเก็บ
อย่างไรก็ตาม องค์กรอาจปฏิเสธสิทธิ ของท่านได้ ในกรณี ทีMกฎหมายกําหนด หรื อในกรณี ทีM
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ \นสภาพการเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลและไม่สามารถใช้ ระบุตวั ตนของท่าน
ได้ อีก
7. การเปลีOยนแปลงนโยบายส่ วนบุคคล
องค์กรอาจปรั บปรุ งนโยบายส่วนบุคคลนีเ\ ป็ นครั ง\ คราวเพืMอให้ สอดคล้ องกับการดําเนินงานของ
องค์กร หรื อการปรับเปลีMยนบริ การต่างๆ โดยองค์กรจะประกาศแจ้ ง ถึงการเปลีMยนแปลงต่างๆ ก่อน
จะเริM มดําเนินการเปลียM นแปลง
8. ช่ องทางติดต่ อ
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อสํานักงานได้ ทีM:ฝ่ ายกฏหมาย
สมาคมการค้ าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
ทีMอยู่ 23/8 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพย์ 02-2031002 ต่อ 402
โทรสาร 02-2031010
ข้ อมูลส่ วนบุคคลและข้ อมูลอันเป็ นความลับทางการค้ า
1) ข้ อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้ อมูลเกีMยวกับบุคคลซึงM ทําให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
\ ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถงึ แก่กรรมโดยเฉพาะ
2) ข้ อมูลอันเป็ นความลับทางการค้ า หมายถึง ข้ อมูลการค้ าซึงM ยังไม่ร้ ูจกั กันโดยทัวM ไป หรื อยังเข้ าถึง
ไม่ได้ ในหมูบ่ คุ คลซึงM โดยปกติแล้ วต้ องเกีMยวข้ องกับข้ อมูลดังกล่าว โดยเป็ นข้ อมูลทีMมีประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์เนืMองจากการเป็ นความลับ และเป็ นข้ อมูลทีMผ้ คู วบคุมความลับทางการค้ าได้ ใช้ มาตรการทีM
เหมาะสมเพืMอรักษาไว้ เป็ นความลับ
3) ข้ อมูลเกีMยวกับธุรกิจ
4) ข้ อมูลเพืMอการติดต่อสือM สาร
5) ข้ อมูลเกีMยวกับการเงิน
6) ข้ อมูลการทําธุรกรรมและการใช้ งาน

7) ข้ อมูลทางเทคโนโลยี
8) ข้ อมูลอืMนๆ ทีMมีความละเอียดอ่อน หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลทีMกฎหมายกําหนดเป็ นการเฉพาะ
ได้ แ ก่ เชื อ\ ชาติ ศาสนา ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ลายนิ ว\ มื อ พฤติ ก รรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้ อมูลสุขภาพ ความพิการ ซึMงต้ องดําเนินการด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดย
บริ ษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลทีMมีความอ่อนไหว ต่อเมืMอได้ รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้ งจากท่าน หรื อในกรณีทีMบริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องดําเนินการตามทีMกฎหมาย
อนุญาต
สิทธิSของเจ้ าข้ อมูลส่ วนบุคคลและข้ อมูลอันเป็ นความลับทางการค้ า
1) เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิขอเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของตนและสําเนาข้ อมูลของท่านทีMองค์กรใช้ งาน
2) การแจ้ งแก้ ไขข้ อมูลของท่านให้ ถกู ต้ อง และสมบูรณ์อยุเ่ สมอ หากมีการเปลีMยนแปลง และเพืMอให้
เป็ นไปตามกฎหมายทีMเกีMยวข้ อง
3) การถอนความยินยอม ระงับการใช้ คัดค้ าน หรื อยกเลิกการใช้ ไม่อนุญาตเปิ ดเผย และ/หรื อการ
จัดเก็บรักษาข้ อมูลส่วนใดของท่านรวมถึงหากท่านประสงค์ให้ ลบและ/หรื อทําลายข้ อมูลดังกล่าว
นัน\
การรั กษาความลับของข้ อมูลทีOเป็ นความลับ
บุคคลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ซึงM ได้ ติดต่อ สืMอสาร เจรจากับองค์กร ตกลงจะเก็บรักษาข้ อมูลอันไม่เป็ นทีM
รั บรู้ แก่ บุคคลทัMวไป (“ข้ อ มู ล อั น เป็ นความลั บ ”) ทีM องค์ กรได้ มีการเปิ ดเผยแก่ ผ้ ูรับข้ อมูล เป็ น
ความลับนับตังแต่
\ วนั ทีMองค์กรได้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันโดยตกลงจะดํ
\
าเนินการต่อไปนี \
€. รักษาความลับของข้ อมูลอันเป็ นความลับทีMได้ รับมาอย่างเคร่ งครัด และไม่เปิ ดเผยไม่ว่าทังหมด
\
หรื อแต่บางส่วน ให้ แก่บคุ คลหรื อองค์กรใดทราบ และจะต้ องใช้ มาตรการทีMเหมาะสมในการรักษา
ความมัMนคงปลอดภัยของข้ อมูลอันเป็ นความลับทีMได้ รับจากฝ่ ายองค์กรเพืMอป้องกันไม่ให้ บุคคล
ทัวM ไปเข้ าถึงข้ อมูลอันเป็ นความลับได้ โดยง่าย เว้ นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผย แก่ลกู จ้ าง, พนักงาน, ทีM
ปรึกษา ของผู้รับข้ อมูล และ/หรื อ บุคคลภายนอกซึงM มีความเกีMยวข้ องและจําเป็ นทีMจะต้ องรับรู้ข้อมูล
ทีMอนั เป็ นความลับดังกล่าว โดยผู้รับข้ อมูลจะต้ องดําเนินการให้ ลกู จ้ าง, พนักงาน, ทีMปรึ กษา ของ
ผู้รับข้ อมูล และ/หรื อ บุคคลภายนอกดังกล่าวต้ องผูกพันโดยสัญญาหรื อข้ อตกลงอืM นมใดเป็ น
หนังสือในการรักษาความลับของข้ อมูลอันเป็ นความลับ โดยมีข้อกําหนดเช่นเดียวกับหรื อไม่น้อย

ไปกว่าทีMผ้ รู ับข้ อมูลต้ องถือปฏิบตั ิภายใต้ สญ
ั ญานี \ และผู้รับข้ อมูลจะต้ องส่งมอบสําเนาสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงดังกล่าวให้ แก่องค์กรโดยไม่ชกั ช้ า เมืMอมีการร้ องขอ
•. ผู้รับข้ อมูลไม่ทําซํ \าข้ อมูลทีMเป็ นความลับแม้ เพียงส่วนหนึMงส่วนใดหรื อทังหมด
\
เว้ นแต่การทําซํ \า
เพืMอการใช้ ข้อมูลทีMเป็ นความลับให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อหน้ าทีMทีMมีต่อกัน และไม่ถอดรหัสข้ อมูลทีM
เป็ นความลับ ต้ นแบบ หรื อสิMงอืMนใดทีMบรรจุข้อมูลทีMเป็ นความลับ รวมทัง\ ไม่เคลืMอนย้ าย พิมพ์ทบั
หรื อทํ าให้ เสียรู ปซึMงสัญลักษณ์ ทีMแสดงเครืM องหมายสิทธิ บัตร ลิขสิทธิ[ เครืM องหมายการค้ า ตรา
สัญ ลัก ษณ์ และเครืM อ งหมายอืM น ใดทีM แ สดงกรรมสิ ท ธิ[ ข องต้ น แบบหรื อ สํ า เนาของข้ อ มูล ทีM เ ป็ น
ความลับทีMได้ รับมาจากองค์กร
3.ผู้รับข้ อมูลจะต้ องดูแลรักษาและป้องกันข้ อมูลอันเป็ นความลับ โดยใช้ ความระมัดระวังดังเช่น
มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาทีMเกีMยวข้ องพึงต้ องปฏิบตั ิ และ จัดให้ มีมาตรการทีMจําเป็ น
และเหมาะสมในการรักษาความลับของข้ อมูลอันเป็ นความลับ รวมทังรั\ บประกันว่าจะให้ ความคุ้ม
กันอย่างพอเพียง เพืMอไม่ให้ มีการนําข้ อมูลอันเป็ นความลับนันไปเปิ
\
ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาต หรื อ
นําไปทําสําเนาหรื อนําไปใช้
4.ในกรณีทีMผ้ รู ับข้ อมูลไม่ปฏิบตั ิตามเงืMอนไขในสัญญาฉบับนี \ พีเอ็นอาร์ มีสิทธิเรี ยกร้ อง ค่าเสียหาย
หรื อสูญเสียใดๆ อันเกิดกับจากผู้รับข้ อมูลได้
5.ในกรณีทีMข้อสัญญาข้ อใดข้ อหนึMงหรื อหลายข้ อแห่งสัญญานีต\ กเป็ นอันไม่สมบูรณ์ หรื อตกเป็ น
โมฆะด้ วยเหตุใด ๆ ก็ ตาม ความไม่สมบูรณ์ หรื อความเป็ นโมฆะของข้ อสัญญาเช่นว่านี \ จะไม่
กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของข้ อสัญญาในส่วนอืMน
6.ผู้รับข้ อมูลจะยังคงผูกพันต้ องเก็บรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับเป็ นความลับนันต่
\ อไป แม้ ว่าจะ
ไม่ได้ ตกลงเข้ าทําสัญญาใดๆ กับพีเอ็นอาร์ จนกว่าข้ อมูลเหล่านัน\ จะเป็ นทีMรับรู้ หรื อเปิ ดเผยแก่
สาธารณะโดยบุคคลหรื อวิธีใดๆ นอกเหนือจากผู้รับข้ อมูล
การใช้ ข้อมูลและเปิ ดเผยอย่ างระมัดระวังเฉพาะเท่ าทีOจาํ เป็ นตามปรกติและเหมาะสมของ
ธุรกิจองค์ กรและรั กษาข้ อมูลในระยะเวลาตามสมควรหรื อจําเป็ นตามกฎหมายทีOใช้ บงั คับ
1)เพืMอวัตถุประสงค์ในการใช้ ข้อมูลตามธุรกิจรวมถึงเพืMอประกอบการทําสัญญาและเพืMอปรับปรุ ง
การดําเนินงานและบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ า
2) เพืMอวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติและกระบวนทางกฎหมายในการปฏิบัติตาม
สัญญา, หน้ าทีMตามกฎหมาย และ/หรื อกรณีจําเป็ นเพืMอป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างการ
หรื อสุขภาพของบุคคล และเพืMอประโยชน์สาธารณะหรื อคําสังM ของหน่วยงานรัฐทีMบงั คับใช้ กฎหมาย

3) เพืMอวัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรโดยสุจริ ต อาทิการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
4) การใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลจะดําเนินการอย่างระมัดระวังและเคร่ งครั ดเท่าทีMจําเป็ นตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องธุ ร กรรมภายในหน่ ว ยงานทีM เ กีM ย วข้ อ งขององค์ ก รและผู้ใ ห้ บ ริ ก ารอัน ได้ แ ก่
หน่วยงานบริ ษัทต้ นสังกัดทีMมีหน้ าทีMกํากับองค์กร หน่วยงานทีMปรึกษา/ดูแลด้ านกฎหมาย หน่วยงาน
ตัวแทนด้ านการตลาดและการขาย ผู้พฒ
ั นาและ_หรื อวิจยั เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ การอ่าน
และตรวจสอบข้ อมูลด้ วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอืMนๆ ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีในอนาคต
สําหรับธุรกิจขององค์กร ระบบโครงสร้ างพื \นฐานเกีMยวกับอินเทอร์ เน็ต การจัดเก็บข้ อมูล การสืMอสาร
สารสนเทศ ผู้ให้ บริ การการจัดส่งเอกสารและสินค้ า ผู้ให้ บริ การด้ านการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริ ษั ท ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการติ ด ต่ อ สืM อ สาร สืM อ โฆษณา การพิ ม พ์ ร วมถึ ง กิ จ กรรมทางการตลาด
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐหรื อไม่แสวงหากําไรและสมาคมทีMองค์กรเป็ นสมาชิก
5) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลความลับทางการค้ าเพืMอประสานงานไปยังพันธมิตรทาง
ธุรกิจองค์กรจะต้ องได้ รับความยินยอมจากท่านก่อนจัดส่งเปิ ดเผยข้ อมูล
6) องค์ กรจัดให้ มีมาตรการทีMเหมาะสมตามทีMกฎหมายกํ าหนดในการรั กษาความปลอดภัยของ
ข้ อมูล เพืM อป้องกันการเข้ าถึง ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลทีM ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย องค์ กรมี การ
กําหนดวิธีการ กํากับและตรวจสอบบุคคลากรทีMใช้ ข้อมูลและดูแลอย่างเคร่ งครั ดให้ เป็ นไปตาม
นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลอันเป็ นความลับทางการค้ าขององค์กร
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