ข้อตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล โดยบริษัทจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ และเป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด ดังนี ้
1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผูใ้ ช้บริการ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทาธุรกรรม ข้อมูลสุขภาพ
ของผูใ้ ช้บริการ ข้อมูลทางชีวภาพ อัตลักษณ์ (เช่น ลายนิว้ มือ ใบหน้า เป็ นต้น) ความบกพร่องต่อร่างกาย และ/หรือข้อมูล
ใดๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ในการให้บริการ ซึ่งเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการที่สามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ หรืออาจระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนัน้ ได้
ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมที่ผใู้ ช้บริการให้ไว้แก่บริษัท หรือที่บริษัทได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น
2. บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมที่ผูใ้ ช้บริการสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บริการโทรคมนาคม บริการกิจการกระจายเสียง บริการช่องทางชาระเงิน หรือบริการอื่นใด การจัดทาบริการทางดิจิทลั การวิจยั
ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิทธิ ประโยชน์ตามความ
สนใจของผูใ้ ช้บริการ หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
เป็ นผูจ้ าหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
ใช้บังคับกับบริษัท ทั้งขณะนีแ้ ละภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัท ส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผูร้ บั
ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กร หรือนิติบคุ คลใดๆ ที่บริษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีนิติสมั พันธ์ดว้ ย โดย
อนุญาตให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านัน้ โดยผูร้ บั ข้อมูลก็มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะ
ประกาศให้ผใู้ ช้บริการทราบ
3. ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การถอนความยินยอมนั้นจะ
กระทบต่อการให้บริการหรืออยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
4. การตกลงให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนีม้ ีผลใช้บงั คับตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้
5. สิทธิของผูใ้ ช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเพิกถอน การขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการ
เก็บข้อมูล ใช้หรือเปิ ดเผย สิทธิ ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล สิทธิ ในการลบข้อมูล สิทธิ ในการระงับการใช้ข้อมูล ให้เป็ นไปตาม
นโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและตามที่กฎหมายกาหนด
6. ผูใ้ ช้บริการรับทราบว่า ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์: DPOOFFICE@ais.co.th

Terms for Collect, Use and Disclose of Personal Data
The User hereby agree and accept to collect, use and disclose Personal Data in which The Company shall collect,
store, use of The User’ s Personal Data for the purpose of service in which The User has subscribed and in
accordance with the law as follows:
1. “Personal Data” means The User’s full name, address, financial information, transaction information, health information,
biological information ( e. g. fingerprint, face recognition and etc. ) , disabilities and/ or other information, which is
appropriate for providing service, related to The User which enables the identification of The User, whether direct or
indirect, in which The User has provided to The Company or The Company has received or accessed from other
sources.
2. The Company shall collect, store, use The User’s Personal Data for the purpose of or for activity which Data
Subject interesting in relating to telecommunication service, broadcasting service, payment service or other
services, digital service, marketing research and survey, promotional activities, providing privilege based on
The User’s preferences or data analysis in order to offer goods or services of The Company and/or a person
who is a distributor, agent, or the person who related thereof, and/ or other person, or legal obligations or
regulation to which The Company is subject whether present or in the future, including permitting The Company
to send, transfer and/or disclose Personal Data to the recipient that is The Company business group, business
alliance, organization or juristic person who has a contract or a legal relationship with The Company by allowing
The Company to send, transfer and/or disclose such information through domestically and internationally. The
Company shall retain The User’s Personal Data as long as necessary only for the above mentioned purposes,
where the recipient is also obligated by law to retain Personal Data as well. If there is a later update in the
purpose of collecting Personal Data, The Company will inform The User.
3. The User has the right to withdraw the permission regarding The User’s Personal Data at any time, unless such
withdrawal affects the service or beyond The Company’s control.
4. This terms for collect, use and disclose of Personal Data shall be effective for a period specified by law.
5. The User’s right to withdraw, access or request for copy of Personal Data, objection to collect, use or disclose,
right to data portability, right to erasure, right to suspend the use of Personal Data shall be in accordance with
The Company’s privacy policy, and the relevant law.
6. The User hereby acknowledge that he/ she can contact The Company via electronic mail at
DPOOFFICE@ais.co.th

