ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้ า
บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชั่นส์ จากัด
บริ ษทั ไทยไมโคร ดิ จิทลั โซลู ชนั่ ส์ จากัด (“บริ ษทั ”) ได้จดั ทาและเผยแพร่ ประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
(“ประกาศ”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าปั จจุบนั และ
ผูท้ ี่อาจเป็ นลู กค้าในอนาคต (“ลูกค้า”) รวมถึ งวิธีการในการปกป้ องคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล และแนวทางการ
จัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย และแหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล หมายถึ ง ข้อมู ลเกี่ ยวกับบุ คคลธรรมดาซึ่ งทาให้สามารถระบุ ตวั บุ คคลนั้นได้
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
บริ ษทั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
 ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ร ะบุ ต ัว ตน (Identity Data) เช่ น ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล เลขประจ าตัว ประชาชน เลข
หนัง สื อ เดิ น ทาง วัน เดื อ น ปี เกิ ด เพศ สั ญ ชาติ หมายเลขกระเป๋ าเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Wallet ID) ภาพถ่ าย และในบางกรณี บริ ษทั อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
เช่ น ข้อ มู ล สแกนลายนิ้ ว มื อ โดยได้รั บ ความยิน ยอมโดยชัด แจ้งจากลู ก ค้า หรื อ ตามที่
กฎหมายกาหนด
 ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 ข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูลการทาธุ รกรรม (Transaction Data) เช่ น หมายเลขบัญชี เงิ น
ฝากธนาคารพาณิ ช ย์ ข้อ มู ล รายได้ ข้อ มู ล การท าธุ ร กรรมผ่า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร
(ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท) ของบริ ษทั ข้อมูลการชาระหนี้ ค่าสิ นค้าหรื อบริ การ
 ข้อมูลส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ลักษณะอาชีพ/การประกอบธุ รกิจ ข้อมูลตาแหน่งที่อยู่ ข้อมูลการ
เป็ นสมาชิก และข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันของบริ ษทั
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้า
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 ข้อมูลการติดต่อกับบริ ษทั (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรื อเสี ยงเมื่อ
มีการติดต่อกับบริ ษทั
1.3 แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
(1) ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากลูกค้าโดยตรง เช่น
 ขั้นตอนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท) กับบริ ษทั ลงนามใน
คาขอใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การและสัญญา กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเค
ชันของบริ ษทั หรื อกรอกข้อมูลลงในแบบพิมพ์คาขอใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การและสัญญา
ทาแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรื อขั้นตอนการยื่นข้อเรี ยกร้ อง หรื อคาร้ องขอใช้
สิ ทธิ ต่าง ๆ
 การติดต่อบริ ษทั ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล
 บริ ษทั อาจมี การจัดเก็บข้อมู ลโดยอัตโนมัติ เช่ น เมื่ อลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรื อแอป
พลิเคชันของบริ ษทั
(2) ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าจากแหล่งอื่น เช่น
 ลูกค้าของบริ ษทั ตัวแทนหรื อผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั
 บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของบริ ษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชนั่ ส์ จากัด
 หน่วยงานราชการ หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ข้อมูลที่คน้ หา
ได้ทางอินเตอร์ เน็ต หรื อบนแพลตฟอร์ มโซเชี ยลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุก๊ (Facebook) แอป
พลิเคชันไลน์ (LINE Application)
2. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล
ฐานในการประมวลผลข้ อมูล
เพื่อการพิจารณาอนุ มตั ิคาขอใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั เช่ น • การปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อการ
คาขอลงทะเบียนใช้งานไมโครเพย์ อี -วอลเล็ท แอปพลิ เคชัน (Micro
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้า
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Pay e-Wallet Application) หรื อคาขอลงทะเบียนร้านค้าที่รับชาระผ่าน
ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน
•
•
เพื่ อการใช้ ผ ลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ ก ารต่ าง ๆ ของบริ ษัท การปฏิ บ ัติ ตาม
กระบวนการภายในของบริ ษทั เกี่ยวกับการอนุ มตั ิคาขอใช้ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การของบริ ษทั การรับหรื อส่ งเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั
เพื่อการลงทะเบียนเข้าใช้บริ การสะสมคะแนนของไมโครเพย์ อี-วอล
เล็ ท แอปพลิ เ คชัน (Micro Pay e-Wallet Application) ส าหรั บ น าไป
แลกเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ข องลู ก ค้าตามที่ลูก ค้าได้ยอมรั บในเงื่ อนไข
และข้อตกลงของบริ การดังกล่าว
เพื่อปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรี ยกร้ องการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส านัก งานป้ อ งกัน และปราบปรามการ
ฟอกเงิ น กรมสรรพากร หรื อเมื่ อได้รับ คาสั่ง /หมาย/หนัง สื อแจ้ง ให้
ดาเนินการใด ๆ ที่อาศัยอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น
เพื่อป้ องกันและตรวจสอบการดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ นการฉ้อฉล
การฟอกเงิ น การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย การกระทา
ผิดทางอาญา หรื อการกระทาอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มู ลเพื่อใช้ในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ
ของบริ ษทั รวมถึ งพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ให้ดียิ่งขึ้ น
เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
เพื่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั
เพื่อการก่ อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิตามหรื อการใช้
สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้ น ต่ อ สู ้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งตาม
กฎหมาย
เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุ รกิจ
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้า

•
•

ฐานในการประมวลผลข้ อมูล
ด าเนิ น การตามค าขอก่ อ นเข้ า ท า
สัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยิ น ยอมโดยชั ด แจ้ ง (กรณี
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว)
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• การปฎิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

•
•
•
•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การก่ อ ตั้ง สิ ท ธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
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วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล
ฐานในการประมวลผลข้ อมูล
เพื่อการโอนสิ ทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่าง • การปฏิบตั ิตามสัญญา
ลูกค้ากับบริ ษทั รวมถึ งการโอนหรื อขายหนี้ การโอนเนื่ องมาจากการ • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
แปลงสิ นทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการสื บสวน สอบสวน หรื อกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
• การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่ อ การรั ก ษาความปลอดภัย ภายในบริ เวณอาคารหรื อสถานที่ • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริ ษทั รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สานักงาน การบันทึกภาพ
ผูท้ ี่มาติดต่อกับบริ ษทั ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
เพื่อการบริ หารความเสี่ ยง การกากับ การตรวจสอบ และการบริ หาร • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
จัดการภายในองค์กร
เพื่อการรั กษาความสัมพันธ์ กบั ลู กค้าของบริ ษทั เช่ น การดาเนิ นการ • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เกี่ ย วกับ การสอบถามข้อมู ล การจัดการข้อร้ องเรี ย น การเสนอสิ ท ธิ
ประโยชน์โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูร้ ับจ้าง/ผูร้ ับจ้างช่ วง และผูใ้ ห้บริ การ • การปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อการ
สาหรับการดาเนินงานใด ๆ ของบริ ษทั
ดาเนินการตามคาขอก่อนเข้าทา
สัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นของบริ ษทั ไทย • การปฏิบตั ิตามสัญญา
ไมโคร ดิจิทลั โซลูชนั่ ส์ จากัด ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่อรายย่อย • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
จากัด (มหาชน) และนิ ติบุคคลอื่ นใด ได้แก่ บริ ษทั ไทยประกันชี วิต
จากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) บริ ษทั
ไทยประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
เซอร์ วิส จากัด เพื่อการเข้าทาสัญญา และการดาเนิ นการตามสัญญา
ระหว่างลูกค้าและนิติบุคคลดังกล่าว
เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) • ความยินยอม
เพื่อการวิเคราะห์ วิจยั และ/หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การของธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้า
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วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล
เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) เพื่อ
การประชาสัมพันธ์และนาเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริ การ สิ ทธิ ประโยชน์ และ
ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
เพื่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของบริ ษทั ได้แก่
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) และนิ ติบุคคลอื่นใด
ได้แก่ บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทยไพบู ล ย์
ประกันภัย จากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทยประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที .ซี .อิ นชัวรั นซ์ โบรกเกอร์ เซอร์ วิส จากัด เพื่อการวิเคราะห์
และวิจยั ข้อมู ลส่ วนบุ ค คลหรื อข้อมู ล ใด ๆ ของลู กค้า เพื่ อประโยชน์
สู งสุ ดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การให้เหมาะสมและตอบสนองกับ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า อย่ า งแท้ จ ริ ง และติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์และนาเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริ การ สิ ทธิ ประโยชน์ และ
ข้อเสนอพิ เศษอื่ น ๆ ของนิ ติ บุ ค คลดัง กล่ า ว รวมถึ ง เพื่ อ ตรวจสอบ
ข้อมู ล และเพื่ อให้ธ นาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่อย จากัด (มหาชน)
สามารถส่ งเสริ มและแนะนาลู กค้าให้ใช้บริ การในแอปพลิ เคชันของ
บริ ษ ทั ในการช าระเงิ นค่ า งวดเพื่ อช าระหนี้ ใ ห้เจ้า หนี้ ข องลู ก ค้า ตาม
ความประสงค์ของลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ วและลดความเสี่ ยง
จากการทุจริ ต ทั้งนี้ บริ ษทั จะประกาศรายชื่ อบริ ษทั ในกลุ่ มธุ รกิ จทาง
การเงินบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ไทยไมโคร ดิ จิทลั โซลู ชนั่ ส์ จากัดซึ่ ง
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thaimicrodigital.com
เพื่ อส ารวจความพึ ง พอใจเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์ และบริ ก ารของบริ ษัท
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดกิจกรรมทางการบริ หารเพื่อสังคมของบริ ษทั
เพื่อแจ้งข้อมูลหรื อสิ ทธิ ต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งเตือนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรื อบริ ก ารที่ ลู ก ค้า มี อ ยู่ก ับ บริ ษ ทั สอบถามเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ตั ิ ง าน
และสารวจความพึงพอใจในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่บริ ษทั
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้า

ฐานในการประมวลผลข้ อมูล
• ความยินยอม

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• ความยินยอม

• ความยินยอม
• ความยินยอม
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วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล
ฐานในการประมวลผลข้ อมูล
เพื่ อ แจ้ง ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ การของบริ ษัท • ความยินยอม
กิ จกรรมทางการตลาด รายการส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ แคมเปญ สิ ทธิ
ประโยชน์ นาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่าง ๆ ของบริ ษทั
เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มู ลสาหรับใช้ในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ • ความยินยอม
ของบริ ษทั แก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ให้ดี
ยิง่ ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็ บรั ก ษาข้อมู ลส่ วนบุ ค คลของลู กค้าเป็ นระยะเวลาเท่ าที่ จาเป็ นเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลซึ่ งได้ระบุ ไว้ในประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กาหนด
ระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริ ษทั ดาเนินความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและให้บริ การแก่ลูกค้า และอาจเก็บต่อไปตาม
ระยะเวลาที่ จาเป็ นเพื่อการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายหรื อตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อ
เพื่อเหตุอื่นตามประกาศและข้อกาหนดภายในองค์กรของบริ ษทั
เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะดาเนินการลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นให้
แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
4. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ในการด าเนิ น การตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นประกาศนี้ บริ ษ ัท อาจเปิ ดเผยข้อ มู ล ของลู ก ค้า ให้ แ ก่
บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
4.1 บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องใด ๆ (หมายถึ ง (1) บริ ษทั ที่ถือหุ ้นในบริ ษทั
ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชนั่ ส์ จากัด และ/หรื อบริ ษทั ใด ๆ ที่ บริ ษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชนั่ ส์ จากัด ถือหุ น้ อยู่ และ
(2) บริ ษทั ที่ ถูกถื อหุ ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ ของบริ ษทั ดังกล่ าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมด้วย) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุ รกิจ การบริ หารงานภายใน เสนอขายสิ นค้าและบริ การอื่น ๆ ที่ ลูกค้าอาจสนใจ รวมถึง
ดาเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในประกาศความเป็ นส่ วนตัว
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้า
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4.2 หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานก ากับ ดู แล หรื อหน่ วยงานอื่ นตามที่ กฎหมายก าหนด รวมถึ ง
เจ้า พนั ก งานซึ่ งใช้ อ านาจตามกฎหมาย เช่ น ศาล ต ารวจ ส านั ก งานป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น
กรมสรรพากร
4.3 ตัวแทน ผูร้ ับจ้าง/ผูร้ ับจ้างช่วง และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การสาหรับการดาเนินงานใด ๆ เช่น
 ผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บข้อมูล ผูใ้ ห้บริ การเก็บและทาลายเอกสารโรงพิมพ์
บริ ษทั รับจ้างพิมพ์และบรรจุซอง บริ ษทั รับจ้างทากิจกรรมทางการตลาด บริ ษทั รับจ้างทา
วิจยั บริ ษทั รับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความภายในบริ ษทั หรื อผูใ้ ห้บริ การดาเนิ นคดี (ในกรณี ที่ บริ ษทั
มอบหมายให้สานักงานทนายความภายนอก เป็ นผูม้ ีอานาจดาเนิ นคดี ลูกหนี้ ของบริ ษทั
หรื อบุคคลอื่นใดตามที่บริ ษทั มอบหมาย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีลม้ ละลาย และคดีสาขา
อื่น ๆ ทุกชั้นศาล) ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาใดๆ
4.4 ผูร้ ั บ โอนสิ ท ธิ หน้า ที่ และผลประโยชน์ใ ด ๆ จากบริ ษ ทั รวมถึ ง ผูท้ ี่ ไ ด้รั บมอบหมายจาก
ผูร้ ั บ โอนดัง กล่ า วให้ดาเนิ นการแทน เช่ น กรณี ปรั บ โครงสร้ า งองค์ก ร ควบรวมหรื อซื้ อกิ จการ โอนทรั พ ย์สิ น
โอนหรื อขายหนี้ การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
4.5 บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของบริ ษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชนั่ ส์ จากัด หรื อนิ ติบุคคล
อื่นใดตามความยินยอมจากลูกค้า หรื อตามข้อกาหนดของสัญญา หรื อตามข้อกาหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
5. สิ ทธิของลูกค้ าในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 สิ ทธิของลูกค้ าภายใต้ พระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
ลูกค้ามีสิทธิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
โดยลูกค้าสามารถเริ่ มใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อบทบัญญัติในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ
สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ
(1) สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้า
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ลูกค้ามีสิทธิ ขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมาย หรื อสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้า
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้
ความยินยอมแก่บริ ษทั ไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to Access)
ลูกค้ามีสิทธิ ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า ซึ่ งอยู่ในความรับผิดชอบของ
บริ ษทั รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวที่ลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) สิ ทธิ ในการให้ส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to Data Portability)
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้
ด้วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ ลูกค้ามีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าจากบริ ษทั ได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
ก. ขอให้ บ ริ ษัท ส่ ง หรื อโอนข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในรู ปแบบดั ง กล่ า วไปยัง ผู ้ค วบคุ ม ข้ อ มู ล
ส่ วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ
ข. ขอรั บ ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ บ ริ ษ ทั ส่ ง หรื อ โอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในรู ป แบบดัง กล่ า วไปยัง
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
(4) สิ ทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to Object)
ลูกค้ามีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้า สาหรับกรณี การเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณี อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
(5) สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to Erasure)
ลูกค้ามีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ลบหรื อทาลายหรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ดว้ ยเหตุบางประการได้
(6) สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลของลูกค้าด้วยเหตุบางประการได้
(7) สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
บริ ษ ัท พยายามที่ จ ะเก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้า ให้ ถู ก ต้อ ง เป็ นปั จ จุ บ ัน สมบู รณ์ และไม่
ก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณี ที่ลูกค้าเห็ นว่าข้อมูลที่บริ ษทั มี อยู่น้ นั ไม่ถูกต้องหรื อลู กค้ามีการเปลี่ ยนแปลง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าเอง ลูกค้ามีสิทธิ ขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าวถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
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(8) สิ ทธิในการร้องเรี ยน
ลูกค้ามี สิทธิ ในการร้ องเรี ยนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผูม้ ี อานาจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมู ล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริ ษทั ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้
5.2 ช่ องทางการใช้ สิทธิ
ลูกค้าสามารถใช้สิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลข้างต้นได้ผา่ นช่องทางดังต่อไปนี้
 ผ่านทางศู นย์บริ การลู กค้า ไมโครเพย์ (Micro Pay Customer Service) โทร. 026975353
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): cs@thaimicrodigital.com
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งผลการดาเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับการแจ้งความ
ประสงค์ดงั กล่าว หากบริ ษทั ปฏิเสธคาขอข้างต้น บริ ษทั จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ ลูกค้าทราบด้วย ผ่านทาง
อีเมล โทรศัพท์ หรื อส่ งหนังสื อทางไปรษณี ย ์
6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 การดาเนินการเกีย่ วกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการสู ญหาย เข้าถึ ง
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิชอบ
6.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลแก่ ผ้ ปู ระมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั จะกากับดูแลบุคคลอื่นซึ่ งบริ ษทั มอบหมายให้ดาเนิ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตาม
คาสั่งหรื อในนามของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
7. รายละเอียดการติดต่ อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ลูกค้า การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า การใช้สิทธิของลูกค้า หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ ลูกค้าสามารถ
ติดต่อบริ ษทั ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
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บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชั่นส์ จากัด
สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์:
026975353
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ:
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
อีเมล:
compliance_tmds@thaimicrodigital.com
8. การเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ อื่นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท
เนื่องจากประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ใช้สาหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การ และการใช้
งานเว็บไซต์ของบริ ษทั เท่านั้น หากลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่ องทางเว็บไซต์บริ ษทั การคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็ นไปตามประกาศความเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์น้ นั ซึ่ งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
9. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ ตามความเหมาะสมอยูเ่ ป็ นระยะ
เพื่ อให้แ น่ ใ จว่า ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของลู ก ค้า จะได้รับ ความคุ ้ม ครองอย่า งเหมาะสม หากประกาศนี้ มี ก ารแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลง บริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์
ของลู ก ค้า บนไมโครเพย์ อี -วอลเล็ท แอปพลิ เคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) หรื อด้วยวิธี ก ารอื่ น ๆ ที่
เหมาะสม ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเข้าเยีย่ มชมหน้าเว็บไซต์ดงั กล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ ความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับแก้ไขของบริ ษทั
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