ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย
บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่นั ส์ จำกัด (“บริษัท”) เคำรพในสิทธิควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน และตระหนักถึงควำมคำดหวังของ
ท่ำนว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัท (“ข้อมูล”) จะได้รบั ควำมคุม้ ครองอย่ำงเหมำะสมและ
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เพื่อให้บริษัทสำมำรถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เหมำะสมกับท่ำนได้อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงขอควำมยินยอมจำกท่ำน
ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ของท่ำน ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลกำรติดต่อของท่ำน ข้อมูลกำรเป็ นสมำชิก
และข้อมูลกำรใช้งำนแอปพลิเคชันของบริษัท ให้แก่บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินของบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่ นั ส์ จำกัด*
และนิติบคุ คลอื่นใด** โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) วิ เครำะห์แ ละวิ จั ย ข้อมู ลส่ ว นบุ ค คลหรื อ ข้อมู ลใด ๆ ของท่ ำน เพื่ อ ประโยชน์สู งสุ ดในกำรพัฒ นำผลิ ตภั ณฑ์/บริ กำร
ให้เหมำะสมและตอบสนองกับควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแท้จริง
(2) ติดต่อท่ำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริกำร สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ของนิติบคุ คล
ดังกล่ำว
(3) เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเพื่อให้ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน) สำมำรถส่งเสริมและแนะนำท่ำนให้ใช้
บริกำรในแอปพลิเคชันของบริษัทในกำรชำระเงิ นค่ำงวดเพื่อ ชำระหนีใ้ ห้เจ้ำหนีข้ องท่ำนตำมควำมประสงค์ข องท่ำน
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วและลดควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริต
กรุ ณ ำกด “ยิ น ยอม” หำกท่ ำ นตกลงให้บ ริ ษั ท เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ข้อ มู ล ใด ๆ ของท่ ำ นให้แ ก่ *บริ ษั ท ที่ อ ยู่
ในกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินของบริษัท ได้แก่ ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน) และ**นิติบคุ คลอื่นใด ได้แก่ บริษัท
ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) / บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน) / บริษัท ไทยประกันสุขภำพ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำยของนิติบคุ คลดังกล่ำว
หำกมี ก ำรเพิ่ ม เติ ม ชื่ อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเปิ ดเผยข้อ มู ล ของท่ ำ น บริ ษั ท จะแจ้ง รำยชื่ อ ผู้ร ับ ข้อ มู ล ที่ เ พิ่ ม ขึ ้น ให้ท่ ำ นทรำบ
และด ำเนิ น กำรขอควำมยิ น ยอมจำกท่ำ นก่ อ นเปิ ด เผยข้อ มูลให้แ ก่ ผู้ร ับ ข้อ มูลดัง กล่ำ ว โดยกำรน ำส่ง SMS หรือ หนัง สือ
หรือแจ้งผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่บริษัทกำหนด หรือดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
โดยท่ำนมีสทิ ธิขอถอนควำมยินยอมนีเ้ มื่อใดก็ได้ ทัง้ นี ้ หำกท่ำนประสงค์จะขอถอนควำมยินยอมที่ทำ่ นให้ไว้นี ้ หรือทำกำรยื่นข้อ
ร้อ งเรีย นใดๆ ที่ เ กี่ ย วกับ กำรละเมิ ด สิท ธิ ค วำมเป็ น ส่ว นตัว ของท่ำ น ท่ำนสำมำรถแจ้ง บริษั ท ได้โดยแสดงควำมประสงค์
เปลี่ ย นแปลงไปยัง บริ ษั ท ผ่ ำ นทำงศู น ย์บ ริ ก ำรลูก ค้ำ ไมโครเพย์ (Micro Pay Customer Service) โทร : 026975353
E-mail : cs@thaimicrodigital.com หรือผ่ำนช่องทำงที่ระบุในประกำศควำมเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) และหลังจำกนัน้
บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ของท่ำนให้แก่นิติบคุ คลดังกล่ำวอีกต่อไป
อนึ่ง ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ประกำศควำมเป็ นส่วนตัว
(Privacy Notice) บนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท จะประกำศรำยชื่ อ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท *
และนิติบคุ คลอื่นใด**ในเว็บไซต์ ของบริษัท ซึง่ สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.thaimicrodigital.com
กรณีท่ำนไม่ให้ควำมยินยอมหรือขอถอนควำมยินยอมในภำยหน้ำ ท่ำนอำจพลำดโอกำสในกำรรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ บริกำร
และสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของท่ำน โดยเฉพำะจำกบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินของบริษัท ไทยไมโคร
ดิจิทลั โซลูช่นั ส์ จำกัด และนิติบคุ คลอื่นซึง่ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับบริษัท
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