นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
กลุ่มบริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริ ษัท”) ประกอบด้ว ย บริษัท เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และ 9 บริษทั ย่อย ได้แก่ 1) บริษทั วัน สามสิบเอ็ด จํากัด 2) บริษทั เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ
จํากัด 3) บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด 4) บริษัท จีเ อ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จํากัด 5) บริษัท จีเ อ็มเอ็มทีว ี จํากัด
6) บริษัท เช้นจ์ 2561 จํากัด 7) บริษัท จีเ อ็มเอ็ม มีเ ดีย จํากัด (มหาชน) 8) บริษัท เอ - ไทม์ มีเ ดีย จํากัด และ
9) บริษทั จีเอ็มเอ็ม สตูดโิ อส์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จํากัด
กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเป็ นผู้ดําเนินการเพื่อให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทัง้ เพจทางการ
ทางบัญชีโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อยบนเดสก์ทอ็ ป อุปกรณ์มอื ถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อ่นื ๆ ที่
จะมีข้นึ ในอนาคต กลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยขอแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อ ให้ท่านมัน่ ใจได้ว่า ท่านจะได้ร ับ ความ
คุม้ ครองสิทธิตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยจึงได้มนี โยบาย
การคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลฉบับ นี้ โดยระบุถึงหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ว นบุคคล และ
มาตรการกํากับดูแล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการทีก่ ลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทัง้ เพจทางการทางบัญชีโซเชียล
มีเดียของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
กลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อ ยอาจดําเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเป็ นครัง้ คราว และหากกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเปลีย่ นแปลงเนื้อหาสาระสําคัญใด ๆ
ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาและให้ความยินยอมนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ผี ลบังคับใช้ใหม่
1. ความหมายและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับท่านซึ่งทําให้สามารถระบุตวั ท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ ลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเก็บรวบรวม
กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การทําแบบสอบถาม การติดต่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางบัญชีโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษทั และ/
หรือบริษทั ย่อย หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ และคุกกีห้ รือเทคโนโลยีที่ทําหน้าที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ อาทิ เช่น ชื่อ – นามสกุล
ชื่อเล่น รูปถ่าย อายุ ทีอ่ ยู่ อีเมล เพศ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคล/
ครอบครัว บัญชีโซเชียลมีเดีย หมายเลขไอพีคอมพิวเตอร์ ประวัตกิ ารค้นหาประวัติการเข้าชมรายการสด/ย้อนหลัง วัน
เวลา และระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการเยีย่ มชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์ และสถิตอิ ่นื
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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2. ฐานที่กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะมีการขอความยินยอมจากท่าน ก่อน
หรือขณะเก็บรวบรวม ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือวิธอี ่นื ใด พร้อมทัง้ แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบ ยกเว้นกรณีทกี่ ฎหมายให้อํานาจกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จําเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน ซึง่ มีกรณีดงั ต่อไปนี้
2.1 เป็ นการจําเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อย หรือเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา
2.2 เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทเี่ กีย่ วกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือการศึกษาวิจยั หรือสถิตซิ ่งึ มีมาตราการปกป้ องทีเ่ หมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
2.3 เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพ
2.4 เป็ นการจําเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของกลุ่มบริษัท และ/หรือ
บริษทั ย่อย หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการใช้อํานาจรัฐทีไ่ ด้มอบให้แก่กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
2.5 เป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อย หรือของบุคคลหรือ
นิตบิ ุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิทธิขนั ้ พื้นฐานใน
ข้อมูลส่วนบุคคล
2.6 เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
กรณีทกี่ ลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่ากลุ่มบริษทั และ/หรือ
บริษัทย่อ ยได้เ ก็บ รวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อ มูลส่วนบุคคลดัง กล่าวโดยยัง มิได้ร ับ ความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจ
ปกครองที่มอี ํานาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ หรือผู้อนุ บาล หรือผู้พทิ กั ษ์ตามแต่กรณี กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อยจะ
ดําเนินการลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยเร็ว หากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยไม่มเี หตุอนั ชอบด้วยกฎหมาย
ประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนําไปใช้ หรือเปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ที่
ท่านได้ให้ความยินยอมแล้ว ดังต่อไปนี้
3.1 เพื่อการให้บริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
3.2 เพื่อการจัดทําฐานข้อมูลและประวัตกิ ารเข้ารับบริการของทางกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
3.3 เพื่อ ศึก ษาและรับ ทราบข้อ มู ล สถิติข องผู้ใ ช้บ ริก าร เพื่อ ให้ก ลุ่ ม บริษัท และ/หรือ บริษัท ย่ อ ยเข้า ถึง กลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมากยิง่ ขึน้
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3.4 เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลจากประวัติการรับชมเนื้อหารายการ ร่วมกับประวัติการสืบค้นเนื้อหารายการ
ของผูใ้ ช้บริการเพื่อนําเสนอเนื้อหารายการให้ตรงกับความสนใจของผูใ้ ช้บริการ
3.5 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/เนื้อหาคอนเทนต์ (Content) จากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อย ซึ่งกลุ่มบริษทั
และ/หรือบริษัทย่อยได้จดั ส่งถึงผูใ้ ช้บริการ รวมถึงการจัดทํารายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคอนเทนต์
(Content) ดังกล่าวให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้บริการ
3.6 เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล ทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวิจยั และการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์
สินค้า และบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษัทย่อยเอง บริษัทร่วม เครือบริษัท คู่ค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนผ่านเดสก์ท็อป อุปกรณ์มอื ถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อ่นื ๆ ที่มลี กั ษณะ
เดียวกัน
3.7 เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหารายการของ
ทางกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
3.8 เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อผูใ้ ช้บริการทีร่ ่วมกิจกรรมกับกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
3.9 เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผูใ้ ช้บริการที่ลงทะเบียนในระบบของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษัทย่อย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
3.10 เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกําหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
4. บุคคลหรือหน่ วยงานซึ่งกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
4.1 บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
4.2 บุคคลและนิติบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยต่อผู้ใช้บริการ เพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้
ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี ผูใ้ ห้บริการจัดทํ า
โปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ เพื่อ ให้กลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยสามารถดําเนินธุร กิจและให้บริการแก่ท่าน
รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวนี้
กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการปกป้ องข้อมูลอย่างเหมาะสม
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าทีจ่ ําเป็ นเท่านัน้
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5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ กลุ่ ม บริษัท และ/หรือ บริษัท ย่อ ยอาจจํา เป็ น ต้อ งส่ง หรือ โอนข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลไปยัง
ต่างประเทศ ซึ่งในกรณีน้ีกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่ว ม ซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อ ยต่อ
ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นที่มมี าตราฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ด้วยวิธีการทีป่ ลอดภัยที่สุดเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีทกี่ ลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยสามารถส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวต่อไปยังต่างประเทศได้ ตามกรณีดงั ต่อไปนี้
5.1 เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
5.2 ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รบั
ความยินยอมจากท่านแล้ว
5.3 เป็ นการจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ ่านเป็ นคู่สญ
ั ญากับกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย หรือเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนการเข้าทําสัญญานัน้
5.4 ปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
5.5 ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้
ความยินยอมในขณะนัน้ ได้
5.6 เป็ นการจําเป็ นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะทีส่ ําคัญ
6. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
ความปลอดภัยของข้อ มูลส่ว นบุคคลเป็ นสิง่ สําคัญมากสําหรับ กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กลุ่มบริษัท
และ/หรือบริษทั ย่อยจึงได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารทีเ่ หมาะสมมาใช้เพื่อปกป้ องข้อมูลส่วน
บุคคล จากการเข้าถึง การใช้หรือการเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต การดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทําลายหรือทํา
ให้สูญหาย โดยมีขนั ้ ตอนการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิ ดเผย การดัดแปลง
เปลี่ยนแปลงแก้ไข การทําลายหรือทําให้สูญหายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มสี ทิ ธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ และจะจัดให้มกี ารทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็ นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงไปเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม
7. ระยะเวลาที่กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ขอ้ มูลนัน้ ยังมีความจําเป็ น
ตามวัต ถุป ระสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อ มูลส่ว นบุคคลเท่านัน้ ตามรายละเอีย ดที่ได้กําหนดไว้ใ น
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยหรือตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและ
ข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะทําการลบ ทําลาย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั ตนได้ต่อไป
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อย่างไรก็ดี ในกรณีทมี่ ขี อ้ พิพาท การใช้สทิ ธิหรือคดีความอันเกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษทั และ/
หรือบริษทั ย่อยขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนัน้ ต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนัน้ จะได้มคี ําสั ่งหรือคําพิพากษาถึงทีส่ ุด
8. สิ ทธิ ตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ในกรณีทที่ ่านได้ให้ความยินยอมแก่กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยกลุ่ม
บริษัท และ/หรือบริษทั ย่อย เว้นกรณีทยี่ งั คงมีสญ
ั ญาระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ให้ประโยชน์แก่
ท่านอยู่ หรือมีขอ้ จํากัดสิทธิโดยกฎหมายให้กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป
8.2 ท่านมีสทิ ธิเข้าถึง และรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย และขอให้เปิ ดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจาก
ความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีทกี่ ลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมีสทิ ธิปฏิเสธคําขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมาย
หรือคําสั ่งศาล หรือกรณีที่การใช้สทิ ธิของท่านจะมีผลกระทบที่อ าจก่อ ให้เ กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภ าพของ
บุคคลอื่น
8.3 ท่านมีส ิทธิข อรับ ส่ง หรือ โอนข้อ มูลส่ว นบุคคลของท่านจากกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อ ยในรูป แบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั ่วไปด้วยวิธีการอัตโนมัติและเทคโนโลยีทกี่ ลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อยมีอยู่ในขณะนัน้
เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้
8.4 ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่
กฎหมายกําหนด
8.5 ท่านมีสทิ ธิขอให้กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้อกี ต่อไป
8.6 ท่านมีสทิ ธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามทีก่ ฎหมายกําหนด
8.7 ท่านมีส ิทธิข อให้กลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อ ยแก้ไขข้อ มูลส่ว นบุคคลของท่านให้ถูกต้อ ง เป็ นปั จจุบ ัน
สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
9. นโยบายคุกกี้
เว็บ ไซต์ แ ละแอปพลิเ คชัน ของกลุ่ ม บริษัท และ/หรือ บริษัท ย่อ ยมีก ารใช้คุ ก กี้หรือ เทคโนโลยีที่ทํ า หน้าที่
คล้ายคลึงกับคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ที่ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มอื่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านทีไ่ ด้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย การให้บริการ หรือการใช้งานออนไลน์บนแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท
และ/หรือบริษทั ย่อยเท่านัน้ โดยแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยอาจมีล้งิ เชือ่ มต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่น
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ๆ ทีด่ ําเนินการโดยบุคคลภายนอก หากท่านได้กดลิ้งไปยังแพลตฟอร์มอื่น ท่านจะต้องศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มนัน้ ๆ เพิม่ เติมแยกต่างหากจากของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ทาง
กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่รบั ผิดชอบต่อ การคุ้มครองข้อ มูลส่ว นบุคคลของแพลตฟอร์มที่ดําเนินการโดย
บุคคลภายนอกนี้
11. ช่องทางการติ ดต่อ – สอบถาม หรือ ใช้สิทธิ ตามกฎหมาย
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท
และ/หรือบริษทั ย่อย หรือท่านต้องการใช้สทิ ธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่
11.1 เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 669 – 9000 ต่อ 8557
อีเมล dpo@onee.one หรือ
11.2 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 669 – 9000 ต่อ 8557
อีเมล dpo@onee.one
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