
แนวทางปฏบิตัใินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) และ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

(PNR) (ซึMงต่อไปรวมเรียกว่า “องค์กร”) ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาข้อมูลส่วน

บุคคลของสมาชิก พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ[ รวมทั \งผู้ ประสานงานติดต่อกับ

องค์กรทกุท่าน องค์กรให้ความสําคญัและมีนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลและข้อมลูอนั

เป็นความลับทางการค้า โดยจะใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังเฉพาะเท่าทีMจําเป็นตามปรกติและ

เหมาะสมของธรุกิจองค์กรและรักษาข้อมลูอยา่งเคร่งครัด 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลและข้อมลูอนัเป็นความลบัทางการค้าใช้บงัคบัคลอบคลมุ

พนักงานทุกหน่วยงานทีMได้มีการประสานงานจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ ข้อมูลใดๆ ทีM

เกีMยวข้องกบัตวับคุคลหรือทีMทําให้สามารถระบตุวับคุคลนั \นได้รวมถึงข้อมลูเกีMยวกบัธุรกิจของท่าน 

ในกรณีทีMการใช้ข้อมูลทีMละเอียดอ่อนหรืออาจสุ่มเสียงในการลิดรอนสิทธิ[ของท่าน องค์กรจะ

ดําเนินการขอความยินยอมจากทา่นก่อนใช้ข้อมลูนั \นๆ เว้นแตก่ฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอืMน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านทีMทางองค์กรได้รับมา เช่น ชืMอ อายุ ทีMอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

หมายเลขบตัรประชาชน ซึMงสามารถบ่งบอกตวับคุคลของท่านได้ และเป็นข้อมลูทีMมีความสมบรูณ์ 

ถกูต้อง เป็นปัจจบุนันั \นจะถกูนําไปใช้เพืMอวตัถปุระสงค์ภายใต้ขอบเขตการดําเนินธุรกิจขององค์กร

เท่านั \น และองค์กรจะใช้มาตราการทีMเข้มงวดในการรักษาความมัMนคงปลอดภยัในข้อมลูของท่าน 

พร้อมทั \งปอ้งกนัไมใ่ห้ข้อมลูดงักลา่วถกูนําไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากทา่นก่อน  

 

1. ขอความยนิยอมก่อนทาํการเกบ็รวบรวม 

ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น องค์กรจะขอความยินยอมจากทา่นก่อน เว้นแต ่

- เป็นกรณีทีMกฎหมายกําหนด 

- เป็นไปเพืMอประโยชน์ของทา่น และการขอความยินยอมไมอ่าจกระทําได้ในเวลานั \น 

- เป็นไปเพืMอประโยชน์เกีMยวกบัชีวิต สขุภาพ หรือความปลอดภยัของทา่นและผู้ใช้บริการทา่นอืMน 

- เพืMอประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

- เพืMอประโยชน์ในการศกึษา วิจยั หรือการจดัทําสถิต ิ

 



องค์รอาจรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเข้ากบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่านทีMได้รับมาจากแหล่ง

อืMน แต่จะกระทําเฉพาะในกรณีทีMมีความจําเป็นและได้รับความยินยอมจากท่าน เพืMอประโยชน์ใน

การปรับปรุงข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบนัและเพืMอรักษาและปรับปรุงบริการหรือการ

ดําเนินงานขององค์กรให้ดียิMงขึ \น 

 

2. การเกบ็รวบรวมอย่างจาํกัด 

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลทีMมีคณุภาพของทา่น องค์กรจะใช้วิธีการทีM

ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนจะจดัเก็บ รวบรวม ข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งจํากดัเฉพาะเทา่ทีMจําเป็นตอ่

การให้บริการแก่สมาชิก พนัธมิตรทางธรุกิจ ผู้ขออนญุาตใช้ลขิสทิธิ[ หรือบคุคลอืMนใดทีMประสานงาน

ตดิตอ่กบัองค์กรภายใต้ขอบเขตการดําเนินธรุกิจขององค์กรเทา่นั \น 

 

3. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

องค์กรเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน เพืMอการดําเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงวตัถปุระสงค์

ดงัตอ่ไปนี \ 

- เพืMอประกอบการทําสญัญาและเพืMอปรับปรุงการดําเนินงานและบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 

- เพืMอวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติและกระบวนทางกฎหมายในการปฏิบัติตาม

สญัญา, หน้าทีMตามกฎหมาย และ/หรือกรณีจําเป็นเพืMอป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

หรือสขุภาพของบคุคล และเพืMอประโยชน์สาธารณะหรือคําสัMงของหนว่ยงานรัฐทีMบงัคบัใช้กฎหมาย 

- เพืMอวตัถปุระสงค์ในการปกปอ้งผลประโยชน์ขององค์กรโดยสจุริต อาทิการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

- เพืMอการทําธุรกรรมภายในหน่วยงานทีMเกีMยวข้องกับองค์กรและผู้ ให้บริการอนัได้แก่ หน่วยงาน

บริษัทต้นสงักดัทีMมีหน้าทีMกํากบัองค์กร หน่วยงานทีMปรึกษา/ดแูลด้านกฎหมาย หน่วยงานตวัแทน

ด้านการตลาดและการขาย ผู้พัฒนาและ/หรือวิจัยเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ การอ่านและ

ตรวจสอบข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอืMนๆ ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีในอนาคต

สําหรับธรุกิจขององค์กร ระบบโครงสร้างพื \นฐานเกีMยวกบัอินเทอร์เน็ต การจดัเก็บข้อมลูและบริการ. 

Cloud การสืMอสารสารสนเทศ ผู้ ให้บริการการจดัส่งเอกสารและสินค้า ผู้ ให้บริการด้านการเงิน ผู้

ตรวจสอบบญัชี บริษัทผู้ ให้บริการด้านการติดต่อสืMอสาร สืMอโฆษณา การพิมพ์รวมถึงกิจกรรมทาง

การตลาด ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐหรือไมแ่สวงหากําไรและสมาคมทีMองค์กรเป็นสมาชิก 

 



4. การใช้ข้อมูลอย่างจาํกัด 

องค์กรจะกํากบัดแูลพนกังาน เจ้าหน้าทีM ผู้ปฏิบตัิงานทีMเกีMยวข้องไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของ

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆนอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค์ภายใต้ขอบเขตการดําเนินธุรกิจขององค์กร หรือ

ตอ่บคุคลภายนอกใดๆ เว้นแต ่

- เป็นกรณีทีMกฎหมายกําหนด 

- ได้รับความยินยอมจากทา่น 

- เพืMอประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

- เพืMอประโยชน์ในการศกึษา วิจยั หรือการจดัทําสถิต ิ

 

5. การรักษาข้อมูล 

องค์กรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสมเพืMอปอ้งกนัการ

เข้าถึง ใช้ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยผิดวตัถปุระสงค์ หรือ

โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 

6. การมีเข้าถงึข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ทา่นอาจสง่คําร้องขอเข้าถงึข้อมลูของทา่นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีMองค์กรกําหนด เมืMอได้รับคํา

ร้องขอดงักลา่วแล้วองค์กรจะรีบดําเนินการแจ้งถงึความมีอยู ่หรือรายละเอียดของข้อมลูสว่นบคุคล

ดงักลา่วให้ทา่นทราบภายในระยะเวลาอนัสมควร 

ในกรณีทีMท่านเห็นว่าข้อมลูสว่นบคุคลใดทีMเกีMยวกนัท่านมีความไม่ถกูต้อง ท่านสามารถแจ้งองค์กร

เพืMอให้แก้ไข เปลีMยนแปลง หรือลบข้อมลูส่วนบคุคลนั \นได้ โดยทางองค์กรจะจดัทําบนัทึกเกีMยวกบั

การจดัเก็บ การคดัค้านความถกูต้อง หรือการกระทําใด ๆ เกีMยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไว้เป็น

หลกัฐานด้วย 

ท่านมีสิทธิขอตรวจสอบความมีอยู่ หรือตรวจสอบลกัษณะของข้อมลูสว่นบคุคล วตัถปุระสงค์ของ

การนําข้อมลูไปใช้ และสถานทีMทําการขององค์กรได้และยงัมีสทิธิดงัตอ่ไปนี \ 

- ขอสาํเนา หรือขอสาํเนารับรองถกูต้องเกีMยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของตน 

- ขอแก้ไข หรือเปลีMยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคลของตนให้ถกูต้องสมบรูณ์ 

- ขอระงบัการใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลทีMเกีMยวกบัตน 

- ขอให้ดําเนินการลบ หรือทําลายข้อมลูสว่นบคุคลทีMเกีMยวกบัตน 



- ขอให้เปิดเผยถงึการได้มาซึMงข้อมลูสว่นบคุคลทีMเกีMยวกบัตนในกรณีทีMเป็นข้อมลูซึMงผู้ ใช้บริการไมไ่ด้

ให้ความ ยินยอมในการรวบรวมหรือจดัเก็บ 

        อย่างไรก็ตาม องค์กรอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีทีMกฎหมายกําหนด หรือในกรณีทีM

ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านสิ \นสภาพการเป็นข้อมลูสว่นบคุคลและไม่สามารถใช้ระบตุวัตนของท่าน

ได้อีก 

 

7. การเปลีOยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล 

องค์กรอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี \เป็นครั \งคราวเพืMอให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของ

องค์กร หรือการปรับเปลีMยนบริการตา่งๆ โดยองค์กรจะประกาศแจ้ง ถงึการเปลีMยนแปลงตา่งๆ ก่อน

จะเริMมดําเนินการเปลีMยนแปลง  

 

8. ช่องทางตดิต่อ 

เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลสามารถตดิตอ่สาํนกังานได้ทีM:ฝ่ายกฏหมาย 

สมาคมการค้าผู้ประกอบธรุกิจบนัเทิงไทย  

ทีMอยู ่23/8 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัย์ 02-2031002 ตอ่ 402 

โทรสาร  02-2031010 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า 

1) ข้อมลูสว่นตวั หมายถึง ข้อมลูเกีMยวกบับคุคลซึMงทําให้สามารถระบตุวับคุคลนั \นได้ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม แตไ่มร่วมถงึข้อมลูของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ  

2) ข้อมลูอนัเป็นความลบัทางการค้า หมายถงึ ข้อมลูการค้าซึMงยงัไมรู้่จกักนัโดยทัMวไป หรือยงัเข้าถงึ

ไมไ่ด้ในหมูบ่คุคลซึMงโดยปกติแล้วต้องเกีMยวข้องกบัข้อมลูดงักลา่ว โดยเป็นข้อมลูทีMมีประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์เนืMองจากการเป็นความลบั และเป็นข้อมลูทีMผู้ควบคมุความลบัทางการค้าได้ใช้มาตรการทีM 

เหมาะสมเพืMอรักษาไว้เป็นความลบั 

3) ข้อมลูเกีMยวกบัธรุกิจ 

4) ข้อมลูเพืMอการตดิตอ่สืMอสาร 

5) ข้อมลูเกีMยวกบัการเงิน 

6) ข้อมลูการทําธรุกรรมและการใช้งาน 



7) ข้อมลูทางเทคโนโลยี  

8) ข้อมลูอืMนๆ ทีMมีความละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมลูสว่นบคุคลทีMกฎหมายกําหนดเป็นการเฉพาะ 

ได้แก่ เชื \อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ลายนิ \วมือ พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ ซึMงต้องดําเนินการด้วยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลทีMมีความออ่นไหว ตอ่เมืMอได้รับความ

ยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน หรือในกรณีทีMบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องดําเนินการตามทีMกฎหมาย

อนญุาต 

 

สทิธิSของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า 

1) เจ้าของข้อมลูมีสทิธิขอเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลของตนและสาํเนาข้อมลูของทา่นทีMองค์กรใช้งาน 

2) การแจ้งแก้ไขข้อมลูของทา่นให้ถกูต้อง และสมบรูณ์อยุเ่สมอ หากมีการเปลีMยนแปลง และเพืMอให้

เป็นไปตามกฎหมายทีMเกีMยวข้อง 

3) การถอนความยินยอม ระงบัการใช้ คดัค้าน  หรือยกเลกิการใช้ ไมอ่นญุาตเปิดเผย และ/หรือการ

จดัเก็บรักษาข้อมลูส่วนใดของท่านรวมถึงหากท่านประสงค์ให้ลบและ/หรือทําลายข้อมลูดงักล่าว

นั \น 

 

การรักษาความลับของข้อมูลทีOเป็นความลับ 

บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ ซึMงได้ติดตอ่ สืMอสาร เจรจากบัองค์กร ตกลงจะเก็บรักษาข้อมลูอนัไมเ่ป็นทีM

รับรู้แก่บุคคลทัMวไป (“ข้อมูลอันเป็นความลับ”) ทีMองค์กรได้มีการเปิดเผยแก่ผู้ รับข้อมูล เป็น

ความลบันบัตั \งแตว่นัทีMองค์กรได้เปิดเผยข้อมลูนั \นโดยตกลงจะดําเนินการตอ่ไปนี \ 

�. รักษาความลบัของข้อมลูอนัเป็นความลบัทีMได้รับมาอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยไม่ว่าทั \งหมด

หรือแต่บางส่วน ให้แก่บคุคลหรือองค์กรใดทราบ และจะต้องใช้มาตรการทีMเหมาะสมในการรักษา

ความมัMนคงปลอดภัยของข้อมูลอนัเป็นความลบัทีMได้รับจากฝ่ายองค์กรเพืMอป้องกันไม่ให้บุคคล

ทัMวไปเข้าถึงข้อมลูอนัเป็นความลบัได้โดยง่าย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผย แก่ลกูจ้าง, พนกังาน, ทีM

ปรึกษา ของผู้ รับข้อมลู และ/หรือ บคุคลภายนอกซึMงมีความเกีMยวข้องและจําเป็นทีMจะต้องรับรู้ข้อมลู

ทีMอนัเป็นความลบัดงักล่าว โดยผู้ รับข้อมลูจะต้องดําเนินการให้ลกูจ้าง, พนกังาน, ทีMปรึกษา ของ

ผู้ รับข้อมูล และ/หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องผูกพันโดยสัญญาหรือข้อตกลงอืMนมใดเป็น

หนงัสือในการรักษาความลบัของข้อมลูอนัเป็นความลบั โดยมีข้อกําหนดเช่นเดียวกบัหรือไม่น้อย



ไปกวา่ทีMผู้ รับข้อมลูต้องถือปฏิบตัิภายใต้สญัญานี \ และผู้ รับข้อมลูจะต้องสง่มอบสําเนาสญัญาหรือ

ข้อตกลงดงักลา่วให้แก่องค์กรโดยไมช่กัช้า เมืMอมีการร้องขอ 

�. ผู้ รับข้อมลูไม่ทําซํ \าข้อมลูทีMเป็นความลบัแม้เพียงส่วนหนึMงส่วนใดหรือทั \งหมด เว้นแต่การทําซํ \า

เพืMอการใช้ข้อมลูทีMเป็นความลบัให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรือหน้าทีMทีMมีต่อกนั และไม่ถอดรหสัข้อมลูทีM

เป็นความลบั ต้นแบบ หรือสิMงอืMนใดทีMบรรจุข้อมลูทีMเป็นความลบั รวมทั \งไม่เคลืMอนย้าย พิมพ์ทบั 

หรือทําให้เสียรูปซึMงสัญลักษณ์ทีMแสดงเครืMองหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ[ เครืMองหมายการค้า ตรา

สัญลักษณ์ และเครืMองหมายอืMนใดทีMแสดงกรรมสิทธิ[ของต้นแบบหรือสําเนาของข้อมูลทีMเป็น

ความลบัทีMได้รับมาจากองค์กร 

3.ผู้ รับข้อมลูจะต้องดแูลรักษาและป้องกันข้อมลูอนัเป็นความลบั โดยใช้ความระมดัระวงัดงัเช่น

มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาทีMเกีMยวข้องพึงต้องปฏิบตัิ และ จดัให้มีมาตรการทีMจําเป็น

และเหมาะสมในการรักษาความลบัของข้อมลูอนัเป็นความลบั รวมทั \งรับประกนัว่าจะให้ความคุ้ม

กนัอย่างพอเพียง เพืMอไม่ให้มีการนําข้อมลูอนัเป็นความลบันั \นไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนญุาต หรือ

นําไปทําสาํเนาหรือนําไปใช้ 

4.ในกรณีทีMผู้ รับข้อมลูไม่ปฏิบตัิตามเงืMอนไขในสญัญาฉบบันี \ พีเอ็นอาร์มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย 

หรือสญูเสยีใดๆ อนัเกิดกบัจากผู้ รับข้อมลูได้  

5.ในกรณีทีMข้อสญัญาข้อใดข้อหนึMงหรือหลายข้อแห่งสญัญานี \ตกเป็นอนัไม่สมบูรณ์ หรือตกเป็น

โมฆะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ความไม่สมบูรณ์หรือความเป็นโมฆะของข้อสัญญาเช่นว่านี \ จะไม่

กระทบกระเทือนถงึความสมบรูณ์ของข้อสญัญาในสว่นอืMน 

6.ผู้ รับข้อมลูจะยงัคงผกูพนัต้องเก็บรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัเป็นความลบันั \นต่อไป แม้ว่าจะ

ไม่ได้ตกลงเข้าทําสญัญาใดๆ กับพีเอ็นอาร์ จนกว่าข้อมูลเหล่านั \นจะเป็นทีMรับรู้หรือเปิดเผยแก่

สาธารณะโดยบคุคลหรือวิธีใดๆ นอกเหนือจากผู้ รับข้อมลู 

 

การใช้ข้อมูลและเปิดเผยอย่างระมัดระวังเฉพาะเท่าทีOจาํเป็นตามปรกตแิละเหมาะสมของ

ธุรกจิองค์กรและรักษาข้อมูลในระยะเวลาตามสมควรหรือจาํเป็นตามกฎหมายทีOใช้บงัคับ 

1)เพืMอวตัถปุระสงค์ในการใช้ข้อมลูตามธุรกิจรวมถึงเพืMอประกอบการทําสญัญาและเพืMอปรับปรุง

การดําเนินงานและบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 

2) เพืMอวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติและกระบวนทางกฎหมายในการปฏิบัติตาม

สญัญา, หน้าทีMตามกฎหมาย และ/หรือกรณีจําเป็นเพืMอป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างการ 

หรือสขุภาพของบคุคล และเพืMอประโยชน์สาธารณะหรือคําสัMงของหนว่ยงานรัฐทีMบงัคบัใช้กฎหมาย 



3)  เพืMอวตัถปุระสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรโดยสจุริต อาทิการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

4) การใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจะดําเนินการอย่างระมัดระวังและเคร่งครัดเท่าทีMจําเป็นตาม

วัตถุประสงค์ของธุรกรรมภายในหน่วยงานทีMเกีMยวข้องขององค์กรและผู้ ให้บริการอันได้แก่ 

หน่วยงานบริษัทต้นสงักดัทีMมีหน้าทีMกํากบัองค์กร หน่วยงานทีMปรึกษา/ดแูลด้านกฎหมาย หน่วยงาน

ตวัแทนด้านการตลาดและการขาย ผู้พฒันาและ_หรือวิจยัเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ การอ่าน

และตรวจสอบข้อมลูด้วยอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอืMนๆ ตามพฒันาการทางเทคโนโลยีในอนาคต

สําหรับธุรกิจขององค์กร ระบบโครงสร้างพื \นฐานเกีMยวกบัอินเทอร์เน็ต การจดัเก็บข้อมลู การสืMอสาร

สารสนเทศ ผู้ ให้บริการการจัดส่งเอกสารและสินค้า ผู้ ให้บริการด้านการเงิน ผู้ ตรวจสอบบัญชี 

บริษัทผู้ ให้บริการด้านการติดต่อสืMอสาร สืMอโฆษณา การพิมพ์รวมถึงกิจกรรมทางการตลาด 

ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐหรือไมแ่สวงหากําไรและสมาคมทีMองค์กรเป็นสมาชิก 

5) การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูความลบัทางการค้าเพืMอประสานงานไปยงัพนัธมิตรทาง

ธรุกิจองค์กรจะต้องได้รับความยินยอมจากทา่นก่อนจดัสง่เปิดเผยข้อมลู 

6) องค์กรจัดให้มีมาตรการทีMเหมาะสมตามทีMกฎหมายกําหนดในการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล เพืMอป้องกันการเข้าถึง ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลทีMไม่ชอบด้วยกฎหมาย องค์กรมีการ

กําหนดวิธีการ กํากับและตรวจสอบบุคคลากรทีMใช้ข้อมูลและดูแลอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูอนัเป็นความลบัทางการค้าขององค์กร 
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