นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแนะนำให้ทำ่ นทำควำมเข้ำใจนโยบำยส่วนบุคคล (privacy
policy) นี ้ เนื่องจำก นโยบำยนีอ้ ธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทปฏิบตั ติ อ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ กำร
เปิ ดเผย รวมถึงสิทธิตำ่ ง ๆ ของท่ำน เป็ นต้น เพื่อให้ทำ่ นได้รบั ทรำบถึงนโยบำยในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกำศ
นโยบำยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมำยถึง ข้อมูลที่สำมำรถระบุตวั ตนของท่ำน หรืออำจจะระบุตวั ตนของท่ำนได้ ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย และเป็ นธรรม ในกำรเก็บรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำง จำกัดเพียงเท่ำที่จำเป็ นแก่กำรให้บริกำร หรือบริกำรด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภำยใต้วตั ถุประสงค์ ของบริษัทเท่ำนัน้ ทัง้ นี บ้ ริษัทจะดำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูล รับรู ้ ให้ควำมยินยอม ทำงอิเล็กทรอนิกส์
ข้อควำมสัน้ (Short Message Service) หรือตำมแบบวิธีกำรของบริษัท บริษัทอำจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึง่ เกี่ยวกับควำมสนใจและ
บริกำรที่ทำ่ นใช้ ซึง่ อำจประกอบด้วยเรือ่ ง เชือ้ ชำติ ศำสนำหรือปรัชญำ ข้อมูลสุขภำพของท่ำน ข้อมูลชีวภำพ ทุพพลภำพ ควำมพิกำร อัต
ลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็ นประโยชน์ในกำรให้บริกำร ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนทำกำร
เก็บรวบรวม เว้นแต่
2.1. เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ประมวลกฎหมำยแพ่งและอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งและอำญำ เป็ นต้น
2.2. เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล
2.3. เพื่อประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระทำได้ในเวลำนั้น
2.4. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่บริษั ท
2.5. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
2.6. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึง่ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญำหรือเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำนัน้
2.7. เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุ เพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือเพื่อกำรศึกษำ วิจยั
กำรจัดทำสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มีมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสม

3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
3.1. บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
บริษัทจึงกำหนดให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมและ สอดคล้องกับกำรรักษำควำมลับของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ทำลำย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ตลอดจนกำรป้องกันมิให้มีกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รบั อนุญำต

ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมที่กำหนดในนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กลุม่ เอไอเอส
3.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีบ่ ริษัทได้รบั มำ เช่น ชื่อ อำยุ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขบัตรประชำชน ข้อมูลทำงกำรเงิน เป็ นต้น ซึง่ สำมำรถบ่งบอกตัวบุคคลของท่ำนได้
และเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั จะถูกนำไปใช้ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนของบริษัทเท่ำนัน้ และ
บริษัทจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

4. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่ทำ่ น รวมถึงบริกำรที่ทำ่ นสนใจ เช่น บริกำรโทรคมนำคม
บริกำรกิจกำรกระจำยเสียง บริกำรช่องทำงชำระเงิน หรือบริกำรอื่นใด หรือกำรจัดทำบริกำรทำงดิจิทลั หรือกำรวิจยั ตลำดและกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย หรือเพื่อประโยชน์ในกำรจัดทำฐำนข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตำมควำมสนใจของท่ำน หรือเพื่อประโยชน์ใน
กำรวิเครำะห์และนำเสนอบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผูใ้ ห้บริกำร และ/หรือบุคคลที่เป็ นผู้จำหน่ำย เป็ นตัวแทน หรือมีควำมเกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้
บริกำร และ/หรือของบุคคลอื่น และเพือ่ วัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำย และ/หรือเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใช้
บังคับกับผูใ้ ห้บริกำร ทัง้ ขณะนีแ้ ละภำยภำคหน้ำ รวมทัง้ ยินยอมให้ผใู้ ห้บริกำรส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท กลุม่
ธุรกิจของผูใ้ ห้บริกำร พันธมิตรทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ นใจจะเข้ำรับโอนสิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ หน่วยงำน/องค์กร/นิติ
บุคคลใดๆ ที่มีสญ
ั ญำอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริกำรหรือมีควำมสัมพันธ์ดว้ ย และ/หรือผูใ้ ห้บริกำรคลำวด์คอมพิวติง้ โดยยินยอมให้ผใู้ ห้บริกำร ส่ง โอน และ/
หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวได้ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ และบริษัทจะจัดเก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำวไว้ตำมระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นสำหรับ
วัตถุประสงค์เหล่ำนัน้ เท่ำนัน้ หำกภำยหลังมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประกำศให้ทำ่ นทรำบ

5. ข้อจากัดในการใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1. บริษัทจะใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ ตำมควำมยินยอมของท่ำนโดยจะต้องเป็ นกำรใช้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม
จัดเก็บ ข้อมูลของบริษัทเท่ำนัน้ บริษัทจะกำกับดูแลพนักงำน เจ้ำหน้ำที่หรือผูป้ ฏิบตั ิงำนของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่
5.1.1. เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประมวลกฎหมำยแพ่งและอำญำ
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งและอำญำ เป็ นต้น
5.1.2. เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล
5.1.3. เพื่อประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระทำได้ในเวลำนั้น
5.1.4. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอื่นที่ไม่ใช่บริษั ท
5.1.5. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
5.1.6. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึง่ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญำหรือเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำนัน้
5.1.7. เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุ เพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือเพื่อกำรศึกษำ วิจยั
กำรจัดทำสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มีมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสม
5.2. บริษัทอำจใช้บริกำรสำรสนเทศของผูใ้ ห้บริกำรซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกเพื่อให้ดำเนินกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ผูใ้ ห้บริกำรนัน้ จะต้อง
มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย โดยห้ำมดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจำกที่บริษัทกำหนด

6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.1. ท่ำนสำมำรถขอเข้ำถึง ขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น Call Detail Record สำเนำใบแจ้งหนี ้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่

บริษัทกำหนด
ณ สำนักงำนบริกำรเทเลอินโฟ มีเดีย หรือขอให้เปิ ดเผยกำรได้มำซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ บริษัทอำจปฏิเสธคำขอของท่ำนได้ตำมที่กฎหมำย
กำหนดหรือตำมคำสั่งศำล
6.2. ท่ำนสำมำรถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ขอ้ มูลของท่ำนเป็ นปั จจุบนั ได้
6.3. ท่ำนสำมำรถขอลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลท่ำน เว้นแต่เป็ นกรณีทบี่ ริษัทต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรเก็บรักษำข้อมูล
ดังกล่ำว

7. การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการดาเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีนโยบำยปฏิบตั ิตำมกฏหมำยรวมถึงประกำศ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำ
ด้วยมำตรกำรคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้บริกำรโทรคมนำคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในควำมเป็ นส่วนตัว และเสรีภำพในกำรสื่อสำรถึงกันโดย
ทำงโทรคมนำคม และกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงออกมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลผูใ้ ช้บริกำรบนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท

8. เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้มีกำรดำเนินกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบกำรดำเนินกำรของบริษัททีเ่ กี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจำกนี ้ บริษัทได้จดั ทำระเบียบ คำสั่งให้ผเู้ กี่ยวข้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมแนวนโยบำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย อีกทัง้ ยังเป็ นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรกำกับกำรบริหำรข้อมูลส่วนบุคคลและควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทที่กำหนด

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท
สำยงำนธุรกิจฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer and Service Management Business Unit)
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1126/2 อำคำรวำนิช 2 ชัน้ 21 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือติดต่อผ่ำน สำนักคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office Unit)
Email: DPOOFFICE@ais.co.th

