
ข้อตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล  
เพื่อสทิธิประโยชนข์องผู้ใชบ้ริการ 

 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู โดยบริษัทจะรวบรวม จดัเก็บ ใช ้ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
เพื่อประโยชนใ์นการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร และเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด ดงันี ้
1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผูใ้ชบ้ริการ ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูการท าธุรกรรม ขอ้มลูสขุภาพ

ของผูใ้ชบ้ริการ ขอ้มลูทางชีวภาพ อตัลกัษณ ์(เช่น ลายนิว้มือ ใบหนา้ เป็นตน้) ความบกพร่องต่อร่างกาย และ/หรือขอ้มลู
ใดๆ ที่จะเป็นประโยชนใ์นการใหบ้รกิาร ซึ่งเก่ียวกบัผูใ้ชบ้รกิารท่ีสามารถระบตุวัผูใ้ชบ้รกิาร หรืออาจระบตุวัผูใ้ชบ้รกิารนัน้ได้
ไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้มที่ผูใ้ชบ้รกิารใหไ้วแ้ก่บรษิัท หรือที่บรษิัทไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอื่น 

2. บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช ้ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อวัตถุประสงค ์หรือกิจกรรมที่ผูใ้ชบ้ริการสนใจซึ่งเก่ียวข้องกับ
บริการโทรคมนาคม บริการกิจการกระจายเสียง บริการช่องทางช าระเงิน หรือบริการอื่นใด การจดัท าบริการทางดิจิทลั การวิจยั
ตลาดและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประโยชนใ์นการจดัท าฐานขอ้มลูและใชข้อ้มลูเพื่อเสนอสิทธิประโยชนต์ามความ
สนใจของผูใ้ชบ้ริการ หรือเพื่อประโยชนใ์นการวิเคราะหแ์ละน าเสนอบริการหรือผลิตภณัฑใ์ดๆ ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
เป็นผูจ้  าหน่าย เป็นตวัแทน หรือมีความเก่ียวขอ้งกบับรษิัท และ/หรือของบคุคลอื่น หรือเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
ใชบ้ังคับกับบริษัท ทั้งขณะนีแ้ละภายภาคหนา้ รวมทั้งยินยอมใหบ้ริษัท ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูร้บั
ขอ้มลู ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจของบรษิัท พนัธมิตรทางธุรกิจ องคก์ร หรือนิติบคุคลใดๆ ที่บรษิัทเป็นคู่สญัญาหรือมีนิติสมัพนัธด์ว้ย โดย
อนุญาตใหบ้ริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวได ้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจะจัดเก็บรกัษาขอ้มลู
ดงักล่าวไวต้ามระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคเ์หล่านั้นเท่านัน้ โดยผูร้บัขอ้มูลก็มีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษา
ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน หากภายหลังมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะ
ประกาศใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ  

3. ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิถอนความยินยอมเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได ้เว้นแต่การถอนความยินยอมนั้นจะ
กระทบต่อการใหบ้รกิารหรืออยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัท 

4. การตกลงใหเ้ก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนีม้ีผลใชบ้งัคบัตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 
5. สิทธิของผูใ้ชบ้รกิารเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัการเพิกถอน การขอเขา้ถึงและรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคล การคดัคา้นการ

เก็บข้อมูล ใช้หรือเปิดเผย สิทธิในการเคล่ือนย้ายข้อมูล สิทธิในการลบข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ให้เป็นไปตาม
นโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทและตามที่กฎหมายก าหนด 

6. ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสามารถติดต่อบรษิัทผ่านช่องทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส:์ DPOOFFICE@ais.co.th 
 

  

mailto: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 
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