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ประกาศ  บริษัท แอฟฟนิิตี้ รีเลชั่น จ ากัด 

เร่ือง นโยบำยควำมเปน็ส่วนตัว (Privacy Policy) 

 

บริษัท แอฟฟินิต้ี รีเลชั่น  จ ำกัด   ใส่ใจในควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำ จึงจัดให้มีประกำศนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตัวนี้เพ่ือลูกค้ำได้รับทรำบถึงนโยบำยของบริษัท เก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำร
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดำ  ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมำย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

โดยประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว รวมถึง
รำยละเอียดเก่ียวกับระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภำยนอก 
สิทธิของท่ำน กำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และวิธีกำรที่ท่ำนสำมำรถ
ติดต่อบริษัท 

 

ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน  2564  

บริษัท แอฟฟนิิต้ี รีเลชัน่ จ ำกัด 
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นโยบายความเปน็ส่วนตัวส าหรับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่ำ "นโยบำย" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 
2564 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ค านิยาม 

ภำยในนโยบำยฉบับนี้ 

(ก) "เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน" หมำยควำมว่ำ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ช่ือว่ำ www.affinityrelation.com 
และ Application AFF E-Vote  และมีท่ีอยู่เว็บไซต์ที่ https://www.affinityrelation.com/   
(ข) "ผู้ควบคุมข้อมูล" หมำยควำมว่ำ ผู้ให้บริกำรหรือเจ้ำของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตำมนโยบำยฉบับนี้ อัน
ได้แก่ บริษัท  แอฟฟนิิตี้ รีเลชั่น จ ากัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561122851 ส ำนักงำนตั้งอยู่ที่ 253 อำคำร 
253 อโศก ชั้นที่ 24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ติดต่อ 
affinityrelation@gmail.com   
(ค) "ผู้ประมวลผลข้อมูล" หมำยควำมว่ำ บุคคลภำยนอกซ่ึงประมวลข้อมูลเพ่ือประโยชน์หรือในนำมของผู้ควบคุม
ข้อมูล   
(ง) "ข้อมูล" หมำยควำมว่ำ ส่ิงท่ีส่ือควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือส่ิงใดๆ ไม่ว่ำกำรส่ือ
ควำมหมำยนั้นจะท ำได้โดยสภำพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใดๆ และไม่ว่ำจะได้จัดท ำไว้ในรูปของเอกสำร 
แฟม้ รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำรบันทึกภำพหรือเสียง กำรบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดท่ีท ำให้ส่ิงท่ีบันทึกไว้ปรำกฏได้   
(จ) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำใดๆ ซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตัวของบุคคลนั้นได้
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม   
(ฉ) "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว" หรือ "Sensitive Data" หมำยควำมว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนที่
เกี่ยวกับเช้ือชำติ เผ่ำพันธ์ ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลัทธิ ศำสนำ หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ 
ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร พันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูลภำพจ ำลองใบหน้ำ ม่ำนตำ หรือ
ลำยน้ิวมือ ข้อมูลสหภำพแรงงำน หรือข้อมูลอื่นใดซ่ึงคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกำศให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว   
(ช) "ผู้ใช้งำน" หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้น ท่ำน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมำชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซ่ึงเป็น
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยฉบับนี้    
(ซ) "เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลจัดให้มีเพ่ือด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ 2 ความยินยอมของผู้ใช้งาน 

ในกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งำนตกลงและให้ควำมยินยอมเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วน
บุคคล ดังต่อไปนี้ 

(ก) วัตถุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ใช้งำนรับทรำบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้กระท ำได้ภำยใต้
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น ซ่ึงหำกมีกำรเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และ
บันทึกเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐำน โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 
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1. วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท ำกำรเก็บรวบรวม 
3. กรณีที่เจ้ำของข้อมูลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบัติตมกฎหมำยหรือสัญญำ หรือเพ่ือเข้ำท ำสัญญำ

โดยต้องแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จำกกำรไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้ำของข้อมูลทรำบด้วย 
4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงำนซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอำจถูกเปิดเผย 
5. สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมและใช้ 

ผู้ใช้งำนรับทรำบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้เท่ำนัน้ 

ช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชำติ อำชีพ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี เลข
ประจ ำตัวประชำชน เลขทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวนหุ้น เป็นต้น 

(ค) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ใช้งำนรับทรำบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลำทั้งส้ิน 14 
(สิบส่ี) วัน นับจำกวันที่ได้มีควำมยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยฉบับนี้ 

ข้อ 3 การถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งำนรับทรำบว่ำผู้ใช้งำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมใดๆ ที่ผู้ใช้งำนได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลตำมนโยบำยฉบับนี้ได้ 
ไม่ว่ำเวลำใดโดยกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

ผู้ใช้บริกำรอำจมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมที่ผู้ใช้บริกำรได้ให้แก่บริษัทเพ่ือกำรประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริกำรโดยสำมำรถแจ้งผ่ำนอีเมล์ affinityrelation@gmail.com 

โดยผู้ใช้งำนยังรับทรำบอีกว่ำเมื่อผู้ใช้งำนได้ด ำเนินกำรถอนควำมยินยอมแล้ว ผู้ใช้งำนจะได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้ 

ผู้ใช้งำนจะไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ 

โดยท่ี ผู้ใช้งำนยังได้ตกลงยอมรับซ่ึงผลแห่งกำรถอนควำมยินยอมนั้นทัง้ส้ิน 

ข้อ 4 บัญชีผู้ใช้ 

ในกำรใช้งำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ควบคุมข้อมูลอำจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้งำนเพ่ือกำรใช้งำนเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน โดยที่ผู้ควบคุมข้อมูลมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำรอนุมัติ เปิดบัญชีผู้ใช้ ก ำหนดประเภทผู้ใช้งำน 
ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละประเภทผู้ใช้งำน สิทธิกำรใช้งำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของผู้ใช้งำนซ่ึงเป็นเจ้ำของบัญชีผู้ใช้นัน้ๆ 

ทัง้นี้ ผู้ใช้งำนตกลงจะเก็บรักษำช่ือบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่ำน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด และตกลง
จะไม่ยินยอมให้ รวมถึงใช้ควำมพยำยำมอย่ำงที่สุดในกำรป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งำนบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งำน 

ในกรณีที่มีกำรใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งำนโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งำนตกลงและรับรองว่ำกำรใช้งำนโดยบุคคลอื่นดังกล่ำวได้
กระท ำในฐำนะตัวแทนของผู้ใช้งำนและมีผลผูกพันเสมือนหน่ึงผู้ใช้งำนเป็นผู้กระท ำกำรเองทัง้ส้ิน 

ข้อ 5 สิทธิของผู้ใช้งาน 
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ในกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตำมนโยบำยฉบับนี้และกำรให้ควำมยินยอมใดๆ ตำมนโยบำยฉบับนี้ ผู้ใช้งำน
ได้รับทรำบถึงสิทธิของตนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่ำงดีแล้ว อัน
รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงสิทธิของผู้ใช้งำน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ใช้งำนอำจถอนควำมยินยอมที่ให้ไว้ตำมนโยบำยฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรแก่ผู้
ควบคุมข้อมูลตำมวิธีและช่องทำงที่ก ำหนดในนโยบำยฉบับนี้   
(ข) ผู้ใช้งำนมีสิทธิกำรเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนที่ผู้ควบคุมข้อมูลได้
เก็บรวบรวมเอำไว้ตำมนโยบำยฉบับนี้   
(ค) ผู้ใช้งำนมีสิทธิได้รับกำรเปิดเผยจำกผู้ควบคุมข้อมูลถึงกำรได้มำซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้อง
กับตนซ่ึงตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม หำกว่ำมีกรณีเช่นว่ำ   
(ง) ผู้ใช้งำนอำจให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่ เกี่ยวข้องกับตนไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลรำยอื่น รวมถึงกำรขอรับข้อมูลที่ได้ส่งหรือโอนดังกล่ำวโดยตรงจำกผู้ควบคุมข้อมูลที่ส่งหรือโอนข้อมูลนั้น
ด้วย   
(จ) ผู้ใช้งำนอำจคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนด้วยควำมจ ำเป็นเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลหรือของบุคคลอื่นซ่ึงผู้ใช้งำนอำจพิสูจน์ได้ว่ำตนมีสิทธิ
ดีกว่ำผู้ควบคุมข้อมูล   
(2) ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนเพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลซ่ึงผู้ใช้งำนอำจพิสูจน์ได้ว่ำตนมีสิทธิดีกว่ำผู้ควบคุมข้อมูล   
(3) ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำด
แบบตรง   
(4) ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำร
ศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ โดยที่กำรศึกษำวิจัยนั้นไม่มีควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สำธำรณะ 

(ฉ) ผู้ใช้งำนอำจให้ผู้ควบคุมข้อมูลด ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้ำของ
ข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้   
(2) เมื่อผู้ใช้งำนซ่ึงเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและผู้ควบคุมข้อมูลนั้นไม่มีอ ำนำจอื่นตำมกฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ได้อีกต่อไป   
(3) เมื่อผู้ใช้งำนได้คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนัน้โดยชอบด้วยกฎหมำย   
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(ช) ผู้ใช้งำนอำจให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยยังคงเก็บรักษำเอำไว้ได้อยู่ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลอยู่ในระหว่ำงกำรถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรผู้เช่ียวชำญตำมกฎหมำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงผู้ใช้งำนได้ร้องเรียนให้มีกำรตรวจสอบดังกล่ำว   
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
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เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
(3) ในกรณีที่ผู้ใช้งำนมีควำมจ ำเป็นต้องกำรให้ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอำไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในสิทธิเรียกร้องของผู้ใช้งำนเอง อันได้แก่ กำรก่อสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยของผู้ใช้งำน กำร
ปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย ผู้ใช้งำน
อำจให้ผู้ควบคุมข้อมูลเพียงระงับกำรใช้ข้อมูลแทนกำรด ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลไม่สำมำรถระบุ
ตัวบุคคลผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลได้   
(4) ผู้ควบคุมข้อมูลอยู่ในระหว่ำงกำรพิสูจน์หรือตรวจสอบเพ่ือปฏิเสธกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงผู้ใช้งำนได้คัดค้ำนโดย
ชอบด้วยกฎหมำยนัน้ 

(ซ) เมื่อผู้ใช้งำนพบเห็นว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนผิด ล้ำหลัง ไม่ชัดเชน ผู้ใช้งำนมีสิทธิให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้   
(ฌ) ผู้ใช้งำนอำจร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรผู้เช่ียวชำญตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูล 

ข้อ 6 การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ในกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยฉบับนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลจะจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือกำรเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตำม
กฎหมำย ด้วยมำตรกำร มำตรฐำน เทคโนโลยีและ/หรือด้วยระบบ ดังต่อไปนี้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลมีกำรจัดเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ทั้งหมดกับผู้ให้บริกำร Cloud ที่มีคุณภำพระดับมำตรฐำน ISO 
27001 โดยมีมำตรกำรครอบคลุมดังนี้    
(1) กำรป้องกันกำรเข้ำถึงเครือข่ำยโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยกำรติดตั้ง Firewall และนโยบำยก ำหนดรหัสผ่ำนที่มั่งคง
และปลอดภัย   
(2) กำรป้องกันกำรดักรับข้อมูล โดยท ำกำรเข้ำรหัสข้อมูล   
(3) กำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งบนเครือข่ำย โดยมีกำรเข้ำรหัสข้อมูลเพ่ือรักษำควำมถูกต้อง   
(4) กำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนท่ีสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศระยะไกล โดยกำรก ำหนดบุคคลและสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง  
(5) กำรป้องกันกำรเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ำยภำยนอก โดยมีกำรติดตั้ง Firewall และติดตั้งซอฟต์แวร์
ป้องกันมัลแวร์ 

 

ข้อ 7 การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลจะจัดให้มีระบบและมำตรกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด   
(ข) ลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกินระยะเวลำเก็บรวบรวมท่ีผู้ใช้งำนได้ให้ควำมยินยอมเอำไว้ และ   
(ค) ลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวตำมที่ผู้ใช้งำนได้ให้ควำม
ยินยอมเอำไว้ 

ข้อ 8 การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ผู้ใช้งำนรับทรำบและตกลงว่ำผู้ควบคุมข้อมูลอำจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งำนได้โดยไม่ต้อง
ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้งำนก่อนล่วงหน้ำ ทั้งนี้เท่ำที่จ ำเป็นและตรำบเท่ำที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และในกรณี
ดังต่อไปนี้เท่ำนัน้ 

(ก) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 
หรือเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติซ่ึงได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำน   
(ข) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลใดๆ   
(ค) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำซ่ึงผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นคู่สัญญำหรือเพ่ือใช้ใน
กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำท ำสัญญำดังกล่ำวนัน้   
(ง) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลหรือปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรใช้อ ำนำจรัฐท่ีได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลนัน้   
(จ) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลหรือของบุคคลอื่นซ่ึงประโยชน์
ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญมำกกว่ำสิทธิขัน้พ้ืนฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนนั้น   
(ฉ) เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูล 

ทัง้นี้ ผู้ควบคุมข้อมูลจะบันทึกกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนตำมวรรคก่อนหน้ำไว้เป็น
ส ำคัญ 

ข้อ 9 การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 

ผู้ใช้งำนรับทรำบและตกลงว่ำนอกจำกกำรเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงผู้ใช้งำนได้ให้ควำม
ยินยอมไว้โดยชัดแจ้งให้เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยฉบับนี้แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลอำจ
เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) ของผู้ใช้งำนได้โดยไม่ต้องได้รับ
ควำมยินยอมจำกผู้ใช้งำนก่อนล่วงหน้ำ ทั้งนี้เท่ำที่จ ำเป็นและตรำบเท่ำที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และในกรณีดังต่อไปนี้
เท่ำนัน้ 

(ก) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงไม่
สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม   
(ข) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
   
(ค) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรก่อตั้ง กำรปฏิบัติตำม กำรใช้หรือกำรยกขึ้นต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
   
(ง) เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับ 

(1) เวชศำสตร์ป้องกันหรืออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง กำร
วินิจฉัยโรคทำงกำรแพทย์ กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพหรือด้ำนสังคม กำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรจัดกำร
ด้ำนสุขภำพ หรือระบบและกำรให้บริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์    
(2) ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกันด้ำนสุขภำพจำกโรคติดต่ออันตรำยหรือโรค
ระบำดที่อำจติดต่อหรือแพร่เข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือกำรควบคุมมำตรฐำนหรือคุณภำพของยำ 
เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมและเจำะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของ
ผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำมหน้ำที่หรือตำม
จริยธรรมแห่งวิชำชีพ   
(3) กำรคุ้มครองแรงงำน กำรประกันสังคม หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลของผู้มีสิทธิตำมกฎหมำย กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถหรือกำรคุ้มครองทำงสังคม ซ่ึง
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กำรเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนนั้นเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสิทธิหรือหน้ำท่ีของผู้
ควบคุมข้อมูลหรือผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูล โดยได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน
และประโยชน์ของผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น   
(4) กำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สำธำรณะอื่น ทั้งนี้ ด้วยกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพียงเท่ำที่จ ำเป็นและได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐำนและประโยชน์ของผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้ประกำศก ำหนด   
(5) ประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ โดยได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำนและ
ประโยชน์ของผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ 

ทัง้นี้ ผู้ควบคุมข้อมูลจะบันทึกกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนตำมวรรคก่อนหน้ำไว้เป็น
ส ำคัญ 

ข้อ 10 การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลซึ่งอยู่ในความปกครอง อนุบาล หรือพิทักษ์ของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งำนรับรองว่ำจะตนไม่ใช่และจะไม่ยินยอมให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เยี่ยมชม ใช้งำน หรือเป็นสมำชิกของ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

(ก) ผู้เยำว์ซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภำวะซ่ึงอยู่ในควำมปกครองของผู้ใช้งำน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เยำว์นั้นมีอำยุตั้งแต่ 10 
(สิบ) ปีขึ้นไปและได้เยี่ยมชม ใช้งำน หรือเป็นสมำชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซ่ึงเป็นกำรกระท ำที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

(1) กำรกระท ำกำรที่เป็นเพียงเพ่ือจะได้ไปซ่ึงสิทธิอันใดอันหนึ่งหรือเป็นกำรเพ่ือให้หลุดพ้นจำกหน้ำที่อันใด
อันหนึ่ง   
(2) กำรกระท ำกำรซึ่งเป็นกำรต้องท ำเองเฉพำะตัว   
(3) กำรกระท ำกำรซึ่งเป็นกำรสมแก่ฐำนำนุรูปแห่งตนและเป็นกำรอันจ ำเป็นในกำรด ำรงชีพตำมสมควร 

(ข) คนไร้ควำมสำมำรถซ่ึงอยู่ในควำมอนุบำลของผู้ใช้งำน   
(ค) คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถซ่ึงอยู่ในควำมพิทักษ์ของผู้ใช้งำน 

ในกรณีที่ผู้ใช้งำนยินยอมให้บุคคลลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้นเยี่ยมชม ใช้งำน หรือเป็นสมำชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเค
ชัน ผู้ใช้งำนตกลงให้ถือว่ำผู้ใช้งำนได้ใช้อ ำนำจปกครอง อนุบำล หรือพิทักษ์ของบุคคลดังกล่ำว แล้วแต่กรณี ในกำรตก
ลงและให้ควำมยินยอมตำมนโยบำยฉบับน้ีทัง้ส้ินเพ่ือและในนำมของบุคคลดังกล่ำวด้วย 

ข้อ 11 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ผู้ควบคุมข้อมูลอำจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนไปยังต่ำงประเทศได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ประเทศปลำยทำงหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เพียงพอตำมท่ีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
(ข) ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งและ
รับทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลำยทำงหรือองค์กำรระหว่ำง
ประเทศที่รับข้อมูลนัน้แล้ว   
(ค) เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย   
(ง) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำซ่ึงผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำนั้นหรือเพ่ือใช้ใน
กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกำรเข้ำท ำสัญญำนัน้   
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(จ) เป็นกำรกระท ำกำรตำมสัญญำระหว่ำงผู้ควบคุมข้อมูลกับบุคคลอื่นโดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้งำน
เจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคลนัน้   
(ฉ) เพ่ือป้องกับหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือ
บุคคลใดๆ เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนัน้ได้   
(ช) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 

ข้อ 12 การแจ้งเตือนเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลทรำบถึงกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำจะมีกำรละเมิดโดยบุคคลใด ผู้ควบคุมข้อมูลจะ
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีมีควำมเส่ียงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลใดๆ ผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้งเหตุกำร
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้ำเท่ำที่จะ
สำมำรถกระท ำได้ภำยใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชัว่โมงนับแต่ทรำบเหตุ   
(ข) ในกรณีมีควำมเส่ียงที่จะมีผลกระทบอย่ำงสูงต่อสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลใดๆ ผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้ง
เหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวและแนวทำงกำรเยียวยำต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลและต่อผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ชักช้ำเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได้ภำยใน 72 (เจ็ดสิบสอง) 
ชัว่โมงนับแต่ทรำบเหตุ 

ข้อ 13 การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ใช้งำนอำจร้องเรียนและรำยงำนปัญหำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรขอให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ/หรือให้ถูกต้อง กำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับกำรใช้ข้อมูล 
ได้ที่ เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้ 

affinityrelation@gmail.com 

ข้อ 14 การบันทึกรายการส าคัญ 

เว้นแต่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะก ำหนดให้สิทธิผู้ควบคุมข้อมูลไว้เป็นเป็นอย่ำงอื่น ผู้ควบคุมข้อมูลจะบันทึก
รำยกำรส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ กำรใช้ หรือกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำร
ตรวจสอบจำกผู้ใช้งำนเจ้ำของข้อมูลหรือจำกหน่วยงำนของรัฐ อันรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงรำยกำร ดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีกำรเก็บรวบรวม   
(ข) วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท   
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล    
(ง) ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล   
(จ) สิทธิและวิธีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ
เงื่อนไขในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลนัน้    
(ฉ) กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกผู้ใช้งำนเจ้ำของ
ข้อมูล   
(ช) กำรปฏิเสธค ำขอและกำรคัดค้ำนต่ำงๆ    
(ซ) รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
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ผู้ควบคุมข้อมูลอำจแก้ไขและเปล่ียนแปลงข้อควำมในนโยบำยฉบับนี้ได้ ไม่ว่ำเวลำใดก็ตำม และไม่ว่ำทั้งหมดหรือ
บำงส่วน โดยผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละครำวเพ่ือให้ผู้ใช้งำนได้พิจำรณำและ
ด ำเนินกำรยอมรับด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอื่นใด และหำกว่ำผู้ใช้งำนได้ด ำเนินกำรเพ่ือยอมรับนั้นแล้ว
ให้ถือว่ำนโยบำยท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยฉบับน้ีด้วย 

ผู้ควบคุมข้อมูลอำจมีปรับปรุงข้อควำมในนโยบำยนี้เป็นครั้งครำว เพ่ือให้แน่ใจว่ำเนื้อหำจะมีควำมเหมำะสม เป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงหำกมีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อควำมใน
นโยบำยนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลจะแสดงนโยบำยฉบับล่ำสุดไว้บนเว็บไซต์  และแจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบในแต่ละครำวเพ่ือให้
ผู้ใช้งำนได้พิจำรณำและด ำเนินกำรยอมรับด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอื่นใด และหำกว่ำผู้ใช้งำนได้
ด ำเนินกำรเพ่ือยอมรับนัน้แล้วให้ถือว่ำนโยบำยท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยฉบับน้ีด้วย 

ข้อ 16     ช่องทางการติดต่อ 

บริษัท แอฟฟนิิตี้ รีเลชั่น จ ากัด 
253 อำคำร 253 อโศก ชั้นท่ี 24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 099-2653563      
Email: affinityrelation@gmail.com   
Website : affinityrelation.com 
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