
ประกาศความเป+นส.วนตัว (Privacy Notice)  

 ของ บริษัท ดิทโตH (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  

ปรับปรุงล)าสุด: วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 

 

ฉบับย.อ 

 

บรษิทั ดิทโต+ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต#อไปนี้จะเรียกว#า “ดิทโต+ฯ”) ประมวลผลข:อมลู

ส#วนบุคคลของท#าน ซึ่งจะได:รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล:องกับพระราชบัญญัติคุ:มครองข:อมูลส#วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“กฎหมายคุ+มครองข+อมูลสIวนบุคคลฯ”) โดยท#านสามารถดูรายละเอียดของประกาศความเปTนส#วนตัว (“ประกาศความเปKน

สIวนตัวฯ”) ฉบับเต็มได: ผ#านทาง QR Code ด:านล#างนี้  อย#างไรก็ตาม  ท#านสามารถอ#านสรุปเบื้องต:นของประกาศความเปTน

ส#วนตัวฯ ด:านล#างเพื่อความสะดวก  

 

หัวข+อ ข+อมูลโดยสรุป 

ดิทโต+ฯประมวลผล

ข+อมูลอะไรบ+าง? 

ดิทโต:ฯ ประมวลผลข:อมูลตามที่ได:เก็บรวบรวมจาก

ท#าน ได:แก# ข:อมูลอัตลักษณa, ข:อมูลที ่อยู #หรือที่

ติดต#อ, ข:อมูล IT, ข:อมูลทรัพยaสิน, ข:อมูลประวัติ, 

ข:อมูลเกี่ยวกับการเงิน, เอกสารหลักฐาน, ข:อมูล

อ#อนไหว และข:อมูลบุคคลที่สาม เปTนต:น 

ดิทโต+ฯ  

ใช+ข+อมูลอยIางไร? 

ดิทโต:ฯ ใช:ข:อมูลส#วนบุคคลเพื ่อการดำเนินการ

ทั้งหลายตามวัตถุประสงคaของ ดิทโต:ฯ ซึ่งได:อธิบาย

เหตุผลความจำเปTนและฐานการประมวลผลที่

เกี่ยวข:องไว:ในประกาศความเปTนส#วนตัวฯ ฉบับนี ้

ดิทโต+ฯ  

สIงข+อมูล 

ให+ใคร? 

ดิทโต:ฯ อาจจำเปTนต:องส#งและ/หรือเปjดเผยข:อมูล

ส#วนบุคคลของท#านไปยังหน#วยงานภายนอกตาม

เหตุผลความจำเปTนที่ได:อธิบายไว:ในประกาศความ

เปTนส#วนตัวฯ ฉบับนี้ และรายการหน#วยงานที่มีการ

ส#งข:อมูล 

ผู+ใช+บริการ

สามารถทำอะไรได+

บ+าง? 

ท#านสามารถใช:สิทธิของเจ:าของข:อมูลซึ่งรวมถึงการ

เข:าถึง, การแก:ไข และการลบข:อมูลส#วนบุคคล 

และสิทธิอื่น ๆ ตามที่ได:อธิบายไว:ในประกาศความ

เปTนส#วนตัวฯ ฉบับนี ้

การเปลี่ยนแปลง

นโยบาย 

ดิทโต:ฯ จะแจ:งให:ท#านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศความเปTนส#วนตัวฯ ฉบับนี ้ 

 

 

QR Code 
(ประกาศ ฉบบัเตม็) 



ประกาศความเป+นส.วนตัว (Privacy Notice)  

 ของ บริษัท ดิทโตH (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 

 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงคVของประกาศความเป+นส.วนตัวฯ 

2. ดิทโตHฯ เก็บรวบรวมขHอมูลส.วนบุคคลใดบHาง 

3. ดิทโตHฯ เก็บรวบรวมขHอมูลส.วนบุคคลอย.างไร 

4. ดิทโตHฯ ใชHขHอมูลส.วนบุคคลอย.างไร 

5. การใชHขHอมูลส.วนบุคคลร.วมกันกับหน.วยงานภายนอก 

6. การส.งหรือโอนขHอมูลไปยังต.างประเทศ 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขHอมูลส.วนบุคคล 

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขHอมูลส.วนบุคคล 

9. สิทธิของเจHาของขHอมูลส.วนบุคคล 

10.  การทบทวนและปรับปรุงนโยบายน้ี 

 

  



1. ขอบเขตและวัตถุประสงคVของประกาศความเป+นส.วนตัวฯ 

 

เอกสารนี้เป>นประกาศความเป>นส)วนตัวฯ ของ บริษัท ดิทโตG (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต)อไปน้ี

จะเรียกว)า “ดิทโตGฯ”) โดย ดิทโตGฯ มีฐานะเป>นผูGควบคุมขGอมูลส)วนบุคคลตามกฎหมายคุGมครองขGอมูลส)วน

บุคคลฯ ซึ่งประกาศความเป>นส)วนตัวฯ ฉบับน้ีจะไดGอธิบายว)า ดิทโตGฯ ไดGเก็บรวบรวมและใชGขGอมูลส)วนบุคคล

ของท)านตามขอบเขตและวัตถุประสงค]ของ ดิทโตGฯ  

  

รายละเอียดการติดต.อผูHควบคุมขHอมูลส.วนบุคคล 

บริษัท ดิทโตG (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

235/1-3 ถนนราษฎร]พัฒนา แขวงราษฎร]พัฒนา เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท]: 02-517-5555, 086-075-9390 

อีเมล: Law@dittothailand.com 

รายละเอียดการติดต.อเจHาหนHาท่ี

คุHมครองขHอมูลส.วนบุคคล 

บริษัท เอเทนติค คอนซัลต้ิง จำกัด 

อีเมล: dpo.ditto@gmail.com 

 

ภายใตGนโยบายคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลฯ ฉบับน้ี ใหGคำดังต)อไปน้ีมีความหมายตามท่ีกำหนดดGานล)าง 

“ดิทโตGฯ” หมายถึง บริษัท ดิทโตG (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดGแก) บริษัท 

สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด 

“ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ต)อขGอมูลส)วนบุคคลของท)านซึ่งรวมถึงการเก็บรวมรวม,  

การใชG, การจัดเก็บ, การเป|ดเผย และการลบขGอมูลส)วนบุคคล 

“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจำเป>นในการประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลตามมาตรา 

24 และ 26 ของกฎหมายคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลฯ 

ประกาศความเป>นส)วนตัวฯ ฉบับน้ี อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ไดGตามที่จะไดGแจGงใหGท)านทราบ 

ตามช)องทางส่ือสารท่ีเหมาะสมต)อไป 

  



2. ดิทโตHฯ เก็บรวบรวมขHอมูลส.วนบุคคลใดบHาง 

 

ดิทโตGฯ เก็บรวบรวมขGอมูลส)วนบุคคลของท)านดังต)อไปน้ี 

• ขGอมูลอัตลักษณ] เช)น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล)น, เลขประจำตัวบัตรประชาชน และเลขประจำตัวผูGเสีย

ภาษีเป>นตGน 

• ขGอมูลท่ีอยู)และท่ีติดต)อ เช)น ท่ีอยู), หมายเลขโทรศัพท] และอีเมล เป>นตGน 

• ขGอมูล IT เช)น IP address, MAC address และ Cookie ID เป>นตGน 

• ขGอมูลทรัพย]สิน เช)น ทะเบียนรถยนต] เป>นตGน 

• ขGอมูลประวัติ เช)น วันเดือนป�เกิด, น้ำหนัก, ส)วนสูง, ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน เป>น

ตGน 

• ขGอมูลเก่ียวกับการเงิน เช)น บัญชีธนาคาร, ขGอมูลทางการเงิน และเงินไดG เป>นตGน 

• เอกสารหลักฐาน เช)น สำเนาบัตรประชาชน, ใบอนุญาตขับข่ี และหนังสือรับรองบริษัท เป>นตGน 

• ขGอมูลบุคคลท่ีสาม  

 

นอกจากน้ีดิทโตGฯ อาจะประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลประเภทพิเศษท่ีมีความอ)อนไหวในบางกรณี เช)น 

ขGอมูลเช้ือชาติ, ลายน้ิวมือ, สแกนม)านตา และขGอมูลการแพทย] เป>นตGน 

 

3. ดิทโตHฯ เก็บรวบรวมขHอมูลส.วนบุคคลอย.างไร 

  

โดยท่ัวไปแลGวดิทโตGฯ เก็บรวบรวมขGอมูลส)วนบุคคลโดยตรงผ)านกระบวนการ หรือช)องทาง เช)น 

• เม่ือมีการนำส)งเอกสารทางอีเมล ทางโทรสาร ทางไปรษณีย] หรือทางเว็บไซต]  

• เม่ือมีการติดต)อจากการสนทนาต)อหนGา ทางโทรศัพท] หรือ Social Media 

• เม่ือเก็บรวบรวมขGอมูลจากระบบภายในของดิทโตGฯ 

 

อย)างไรก็ดีดิทโตGฯ อาจเก็บรวบรวมขGอมูลเพ่ิมเติมจากหน)วยงานภายนอก ซ่ึงรวมถึง  

• บริษัทคู)สัญญาของดิทโตGฯ หรือพ)อคGาคนกลาง 

• แหล)งขGอมูลสาธารณะ 

• หน)วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

  



4. ดิทโตHฯ ใชHขHอมูลส.วนบุคคลอย.างไร 

 

ดิทโตGฯ ใชGขGอมูลส)วนบุคคลของท)านพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค]ของดิทโตGฯ ซ่ึง

สามารถแบ)งเป>นกลุ)มกิจกรรม ดังต)อไปน้ี 

 

กลุ.มกิจกรรม กลุ.มขHอมูลส.วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การจัดทำสัญญา 

 

• ขGอมูลอัตลักษณ] 

• ขGอมูลท่ีอยู)และท่ีติดต)อ 

• เอกสารหลักฐาน 

• ฐานสัญญา 

การดำเนินธุรกรรมทางการเงิน 

 

• ขGอมูลอัตลักษณ] 

• ขGอมูลท่ีอยู)และท่ีติดต)อ 

• ขGอมูลเก่ียวกับการเงิน 

• ฐานสัญญา 

การติดต.อประสานงาน 

 

• ขGอมูลอัตลักษณ] 

• ขGอมูลท่ีอยู)และท่ีติดต)อ 

• ขGอมูลอ)อนไหว 

• ฐานสัญญา 

• ฐานประโยชน]อันชอบธรรม 

• ฐานความยินยอม 

การประชาสัมพันธVองคVกร 

 

• ขGอมูลอัตลักษณ] 

• ขGอมูลท่ีอยู)และท่ีติดต)อ 

• ฐานประโยชน]อันชอบธรรม 

• ฐานความยินยอม 

การจัดทำฐานขHอมูล 

 

• ขGอมูลอัตลักษณ] 

• ขGอมูลท่ีอยู)และท่ีติดต)อ 

• ขGอมูล IT 

• ขGอมูลทรัพย]สิน 

• ขGอมูลประวัติ 

• เอกสารหลักฐาน 

• ขGอมูลบุคคลท่ีสาม 

• ฐานสัญญา 

การฟoองรHองดำเนินคดี 

 

• ขGอมูลอัตลักษณ] 

• ขGอมูลท่ีอยู)และท่ีติดต)อ 

• เอกสารหลักฐาน 

• ฐานประโยชน]อันชอบธรรม 

การรับเร่ืองรHองเรียน 

 

• ขGอมูลอัตลักษณ] 

• ขGอมูลท่ีอยู)และท่ีติดต)อ 

• ฐานสัญญา 

• ฐานประโยชน]อันชอบธรรม 

 



ดิทโตGฯ จะประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลของท)านตามวัตถุประสงค]ที่ไดGแจGงไวGเท)านั้น อย)างไรก็ตาม  

ในกรณีท่ีดิทโตGฯ จำเป>นตGองประมวลผลขGอมูลของท)านเพื่อวัตถุประสงค]อื่นที่ไม)เกี่ยวขGองกับวัตถุประสงค]เดิม  

และการประมวลผลดังกล)าวไม)สามารถอGางอิงฐานการประมวลผลอื่นไดG เช)นนี้ ดิทโตGฯ จะขอความยินยอมใหม) 

เพ่ือการใชGขGอมูลของท)านตามวัตถุประสงค]ใหม)น้ัน 

 

5. การใชHขHอมูลส.วนบุคคลร.วมกันกับหน.วยงานภายนอก 

 

ดิทโตGฯ อาจมีความจำเป>นตGองส)ง และ/หรือเป|ดเผยขGอมูลส)วนบุคคลของท)านไปยังหน)วยงานภายนอก

เพื่อใหGหน)วยงานภายนอกสามารถประมวลผลขGอมูลตามหนGาที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่มีกับดิทโตGฯ และ/

หรือหนGาท่ีตามกฎหมาย  

• บริษัทในเครือ ไดGแก) บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด 

• คู)คGาทางธุรกิจ 

• ท่ีปรึกษา 

• หน)วยงานของรัฐ เช)น กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย] สำนักงานคณะกรรมการคุGมครองขGอมูล

ส)วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแข)งขันทางการคGา สำนักงานตำรวจแห)งชาติ สำนักงาน

อัยการสูงสุด และศาล เป>นตGน 

อย)างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเป|ดเผยและ/หรือส)งขGอมูลส)วนบุคคลไปยังหน)วยงานภายนอก ดิทโตGฯ  

จะดำเนินการเท)าที่จำเป>นโดยเป|ดเผยและ/หรือส)งขGอมูลใหGนGอยที่สุด และอาจพิจารณาใชGวิธีจัดทำขGอมูลนิร

นาม (anonymisation) และการแฝงขGอมูล (pseudonymisation) เพื ่อความปลอดภัยของขGอมูลยิ ่งข้ึน 

นอกจากนี้ หน)วยงานภายนอกที่ประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลใหGกับดิทโตGฯ จะตGองจัดใหGมีนโยบายคุGมครอง

ขGอมูลส)วนบุคคลที่เหมาะสม และดิทโตGฯ จะไม)อนุญาตใหGหน)วยงานภายนอกดังกล)าวใชGขGอมูลของท)านเพ่ือ

วัตถุประสงค]อ่ืนนอกจากท่ีดิทโตGฯ กำหนด  

 

6. การส.งหรือโอนขHอมูลไปยังต.างประเทศ 

 

ภายใตGขอบเขตและวัตถุประสงค]การประมวลผลตามประกาศความเป>นส)วนตัวฯ ฉบับน้ี ดิทโตGฯ  

อาจมีความจำเป>นจะตGองส)งหรือโอนขGอมูลส)วนบุคคลไปยังต)างประเทศ  

อนึ่ง ดิทโตGฯ จะส)งหรือโอนขGอมูลส)วนบุคคลของท)านไปยังต)างประเทศต)อเมื่อกรณีเป>นไปตามเงื่อนไข 

อย)างใดอย)างหน่ึง ดังต)อไปน้ี 

• ประเทศปลายทางที่รับขGอมูลไดGรับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลว)า 

มีการคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลท่ีเพียงพอ 



• หน)วยงานต)างประเทศที่รับขGอมูลอยู)ภายใตGนโยบายในการคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลที่ไดGรับ 

การตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคล 

• หน)วยงานต)างประเทศไดGจัดใหGมีมาตรการคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลที่เหมาะสมสามารถบังคับตาม

สิทธิของเจGาของขGอมูลส)วนบุคคลไดG รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักเกณฑ]และวิธีการที่คณะกรรมการคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลประกาศกำหนด เช)น ขGอสัญญา

มาตรฐาน และประมวลวิธีปฏิบัติ เป>นตGน 

• เป>นส่ิงจำเป>นเพ่ือการใชGสิทธิตามกฎหมาย 

• ไดGรับความยินยอมจากท)านโดยท)านไดGรับทราบถึงมาตรฐานการคุGมครองส)วนบุคคลที่ไม)เพียงพอ

ของประเทศปลายทางหรือองค]การระหว)างประเทศท่ีรับขGอมูลส)วนบุคคลแลGว 

• เป>นการจำเป>นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท)านเป>นคู)สัญญาหรือเพื่อใชGในการดำเนินการตามคำ

ขอของท)านก)อนเขGาทำสัญญาน้ัน 

• เป>นการกระทำตามสัญญาระหว)างดิทโตGฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน]ของท)าน 

• เพื่อป�องกันหรือระงับอันตรายต)อชีวิต ร)างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เมื่อบุคคลดังกล)าวไม)

สามารถใหGความยินยอมในขณะน้ันไดG 

• เป>นการจำเป>นเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน]สาธารณะท่ีสำคัญ 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขHอมูลส.วนบุคคล 

 

ดิทโตGฯ ไดGจัดใหGมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับขGอมูลส)วนบุคคลของท)าน นอกจากน้ี 

หน)วยงานภายนอกซ่ึงประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลใหGดิทโตGฯ จะตGองดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของดิทโตGฯ และจะตGองตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขGอมูลส)วนบุคคลของท)าน (ดู

รายละเอียด“ดิทโตGฯ IT Security Policy”เพิ ่มเติมไดGที ่ https://www.dittothailand.com หรือติดต)อ

เจGาหนGาท่ีคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคล) 

 

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขHอมูลส.วนบุคคล 

 

ดิทโตGฯ จะจัดเก็บขGอมูลส)วนบุคคลของท)านตลอดระยะเวลาที ่จำเป>นในการดำเนินการตาม

วัตถุประสงค]ของดิทโตGฯ รวมถึงงานต)าง ๆ ที่จำเป>น เช)น การดำเนินงานเกี่ยวกับดGานกฎหมาย, บัญชี และการ

ติดตามตรวจสอบต)าง ๆ (ดูรายละเอียดระยะเวลาการจัดเก็บขGอมูลส)วนบุคคล “ดิทโตGฯ Data Retention 

Schedule” เพ่ิมเติมไดGท่ี https://www.dittothailand.com หรือติดต)อเจGาหนGาท่ีคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคล) 

 

 

 



9. สิทธิของเจHาของขHอมูลส.วนบุคคล 

 

ท)านมีสิทธิในขGอมูลส)วนบุคคลดังต)อไปน้ี 

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Revoke Consent) ในกรณีที่เราขอความยินยอม

ของท)านเพ่ือประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลของท)าน 

• สิทธิในการเขGาถึงขGอมูลส)วนบุคคล (Right of Access) โดยท)านสามารถขอรับสำเนาขGอมูลของ

ท)านและตรวจสอบว)าเราไดGประมวลผลขGอมูลของท)านตามกฎหมายหรือไม) 

• สิทธ ิในการโอนขGอม ูลส )วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีท ี ่ เราไดGจ ัดให G มี

แพลตฟอร]มซ่ึงทำใหGท)านสามารถเขGาถึงขGอมูลส)วนบุคคลดGวยวิธีการอัตโนมัติ  

o ท)านสามารถขอใหGส)งหรือโอนขGอมูลส)วนบุคคลของท)านไปยังหน)วยงานอื่นไดGดGวยวิธีการ

อัตโนมัติ 

o ท)านสามารถขอรับขGอมูลส)วนบุคคลที่เราส)งหรือโอนไปยังหน)วยงานอื่นโดยตรง เวGนแต)

โดยสภาพทางเทคนิคไม)สามารถทำไดG 

• สิทธิในการคัดคGานการประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคล (Right to Object) โดยท)านสามารถคัดคGาน

ในกรณีที ่เราประมวลผลขGอมูลของท)านตามฐานการประมวลผล และ/หรือวัตถุประสงค] 

ดังต)อไปน้ี 

o ตามฐานภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือฐานประโยชน]โดยชอบดGวยกฎหมาย 

(Legitimate Interest) 

o เพ่ือวัตถุประสงค]เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

o เพื่อวัตถุประสงค]เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร] ประวัติศาสตร] หรือสถิติ เวGนแต)

เป>นการจำเป>นเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน]สาธารณะของเรา 

• สิทธิในการลบขGอมูลส)วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท)านสามารถขอใหGลบขGอมูล หรือทำลาย 

หรือทำใหGขGอมูลส)วนบุคคลเป>นขGอมูลท่ีไม)สามารถระบุตัวท)านไดG ในกรณีดังต)อไปน้ี 

o เม่ือหมดความจำเป>นในการประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคล 

o เมื่อท)านถอนความยินยอมในการประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคล และเราไม)มีเหตุผลตาม

กฎหมายท่ีจะประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลน้ันไดGต)อไป 

o เม่ือท)านคัดคGานการประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลของท)านแลGว 

o เม่ือขGอมูลส)วนบุคคลไดGถูกประมวลผลโดยไม)ชอบดGวยกฎหมาย 

• สิทธิในการระงับการใชGขGอมูลส)วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท)านสามารถขอใหG

ระงับการใชGขGอมูลส)วนบุคคลของท)านไดG ในกรณีดังต)อไปน้ี 

o เม่ืออยู)ในระหว)างการตรวจสอบตามท่ีท)านขอใหGแกGไขขGอมูลส)วนบุคคล 

o เม่ือเป>นขGอมูลส)วนบุคคลท่ีตGองลบหรือทำลาย แต)ท)านขอใหGระงับการใชGแทน 



o เมื่อขGอมูลส)วนบุคคลหมดความจำเป>นในการเก็บรักษาไวGตามวัตถุประสงค] แต)ท)านมีความ

จำเป>นตGองขอใหGเก็บรักษาไวGเพื่อใชGในการก)อตั้งสิทธิเรียกรGองตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามหรือการใชGสิทธิเรียกรGองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต)อสูGสิทธิเรียกรGองตามกฎหมาย 

o เม่ืออยู)ในระหว)างการพิสูจน] หรือตรวจสอบ ตามคำขอใชGสิทธิในการคัดคGานของท)าน 

• สิทธิในการแกGไขขGอมูลส)วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท)านสามารถขอแกGไขขGอมูลของ

ท)านใหGถูกตGอง สมบูรณ] และเป>นป�จจุบันไดG หากท)านพบว)าขGอมูลของท)านไม)ถูกตGอง สมบูรณ] และ

เป>นป�จจุบัน เราไม)สามารถตรวจสอบและแกGไขขGอมูลดังกล)าวไดGดGวยตนเอง 

 

ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ ดิทโตGฯ อาจไม)สามารถดำเนินการไดGตามที่ท)านรGองขอไดG  

เช)น เมื่ออยู)ระหว)างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เป>นตGน อย)างไรก็ดี ในกรณีที่ท)านไดGใหGความยินยอม

ในการประมวลผลขGอมูลส)วนบุคคลเอาไวG ท)านสามารถถอนความยินยอมน้ันเม่ือใดก็ไดGดGวยการติดต)อไปยังส)วน

งานที่เกี่ยวขGอง โดยเราจะยุติการประมวลผลขGอมูลดังกล)าวโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะมีผล

บังคับใชGกับการประมวลผลที่กำลังจะเกิดขึ้น หากแต)จะไม)มีผลเป>นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลขGอมูล

ส)วนบุคคลท่ีไดGดำเนินการไปแลGว  

ขอใหGท)านรับทราบว)าดิทโตGฯ จะบันทึกรายการต)าง ๆ ที่ไดGดำเนินการเกี่ยวกับคำรGองของท)านเอาไวG

เพื่อใชGในการแกGไขป�ญหาต)าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีขGอสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติของการดำเนินการ

เกี่ยวกับการคุGมครองขGอมูลส)วนบุคคล และสิทธิของท)าน ท)านอาจศึกษาจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุGมครอง

ข Gอม ูลส )วนบุคคล (TDPG3.0) ได G ท่ี https://www.law.chula.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/TDPG3.0-

Extension-20210413.pdf 

ในกรณีที่ท)านมีประสงค]จะใชGสิทธิดังกล)าวขGางตGน หรือมีขGอรGองเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลขGอมูล 

ส)วนบุคคล โปรดติดต)อท่ีเจGาหนGาที่คุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลของดิทโตGฯ ตามรายละเอียดที่ไดGแจGงไวGดGานบน 

ทางดิทโตGฯ จะรีบดำเนินการตามคำรGองของท)านโดยเร็วและสอดคลGองกับท่ีกฎหมายกำหนด อย)างไรก็ดี ท)านมี

สิทธิรGองเรียนเกี่ยวกับการไม)คุGมครองขGอมูลส)วนบุคคลตามกฎหมายไดGที่สำนักงานคณะกรรมการคุGมครอง

ขGอมูลส)วนบุคคล 

10. การทบทวนและปรับปรุงประกาศน้ี 

 

เอกสารนี้เป>นประกาศความเป>นส)วนตัวฯ ของดิทโตGฯ ซึ่งปรับปรุงล)าสุด เมื่อวันท่ี  20  ธันวาคม  

2565  ดิทโตGฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจGงใหGท)านทราบ

ถึงการเปล่ียนแปลงประกาศความเป>นส)วนตัวฯ ฉบับน้ี  


