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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

กลุ่มบริษทั เดอะ วนั เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบด้วย บริษัท เดอะ วัน        

เอน็เตอรไ์พรส ์จํากดั (มหาชน) และ 9 บรษิทัย่อย ไดแ้ก่ 1) บรษิทั วนั สามสบิเอด็ จํากดั 2) บรษิทั เอก็แซก็ท์ ซเีนรโิอ 

จํากัด 3) บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด 4) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จํากัด 5) บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด                   

6) บริษัท เช้นจ์ 2561 จํากัด 7) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 8) บริษัท เอ - ไทม์ มีเดีย จํากัด และ             

9) บรษิทั จเีอม็เอม็ สตูดโิอส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยเป็นผู้ดําเนินการเพื่อใหบ้รกิารเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั รวมทัง้เพจทางการ

ทางบญัชโีซเชยีลมเีดยีของกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อยบนเดสก์ทอ็ป อุปกรณ์มอืถอื แทบ็เลต็ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่

จะมีขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษัท และ/หรือบรษิัทย่อยขอแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านมัน่ใจได้ว่า ท่านจะได้รับความ

คุม้ครองสทิธติามพระราชบญัญตัคุิ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยจงึไดม้นีโยบาย

การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี โดยระบุถึงหลกัเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ

มาตรการกํากบัดูแล 

นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีอธิบายถึงวธิีการทีก่ลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยเก็บรวบรวม 

ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในการที่ท่านเขา้มาที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชนั รวมทัง้เพจทางการทางบญัชโีซเชยีล

มเีดยีของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

กลุ่มบริษัท และ/หรือบรษิัทย่อยอาจดําเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

บรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยเป็นครัง้คราว และหากกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยเปลีย่นแปลงเน้ือหาสาระสําคญัใด ๆ 

ในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยจะแจง้ใหท่้านทราบถงึการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าว เพื่อใหท่้านสามารถเขา้ไปศกึษาและใหค้วามยนิยอมนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ผีลบงัคบัใชใ้หม่ 

1. ความหมายและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ความหมายของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มูลเกีย่วกบัท่านซึ่งทําใหส้ามารถระบุตวัท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

1.2 ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยเกบ็รวบรวม 

 กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ผ่านการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การลงทะเบยีนเขา้ใชง้าน การทําแบบสอบถาม การตดิต่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางบญัชโีซเชยีลมเีดยีของกลุ่มบรษิทั และ/

หรอืบรษิทัย่อย หรอืผ่านช่องทางอื่น ๆ และคุกกีห้รอืเทคโนโลยทีี่ทําหน้าที่คล้ายคลงึกบัคุกกี้ อาท ิเช่น ชื่อ – นามสกุล 

ชื่อเล่น รูปถ่าย อาย ุทีอ่ยู่ อเีมล เพศ วนัเกดิ เบอรโ์ทรศพัท์ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดส้่วนบุคคล/

ครอบครวั บญัชโีซเชยีลมเีดยี หมายเลขไอพคีอมพวิเตอร ์ประวตักิารคน้หาประวตัิการเขา้ชมรายการสด/ยอ้นหลงั วนั 

เวลา และระยะเวลาที่ท่านเขา้ใช้บรกิารเยีย่มชมเวบ็ไซต์/แอปพลเิคชนั ประเภทของโปรแกรมเบราวเ์ซอร ์และสถิตอิื่น 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2. ฐานท่ีกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยใช้ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยจะมกีารขอความยนิยอมจากท่าน ก่อน

หรอืขณะเกบ็รวบรวม ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิคส ์หรอืวธิอีื่นใด พรอ้มทัง้แจง้ถงึวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช้ 

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบ ยกเวน้กรณีทีก่ฎหมายใหอ้ํานาจกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยเกบ็รวบรวม ใช้ 

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่จําเป็นต้องไดร้บัความยนิยอมจากท่าน ซึง่มกีรณีดงัต่อไปน้ี 

2.1 เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างท่านกบักลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืเพื่อใช้ในการ

ดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเขา้ทําสญัญา 

2.2  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการจดัทําเอกสารประวตัิศาสตร์หรอืจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หรอืการศกึษาวจิยัหรอืสถติซิึ่งมมีาตราการปกป้องทีเ่หมาะสมเพื่อคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

2.3  เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพ 

2.4  เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของกลุ่มบรษิัท และ/หรอื

บรษิทัย่อย หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ํานาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย 

2.5 เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืของบุคคลหรอื

นิตบิุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมคีวามสําคญัน้อยกว่าสทิธขิ ัน้พื้นฐานใน

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.6 เป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 

กรณีทีก่ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์ (บุคคลซึ่งมอีายุ

ตํ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์) คนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ และมาพบในภายหลงัว่ากลุ่มบรษิทั และ/หรอื

บริษัทย่อยได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจ

ปกครองที่มอีํานาจกระทําการแทนผูเ้ยาว์ หรอืผู้อนุบาล หรอืผู้พทิกัษ์ตามแต่กรณี กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อยจะ

ดําเนินการลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนัน้โดยเร็ว หากกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยไม่มเีหตุอนัชอบด้วยกฎหมาย

ประการอื่นนอกเหนือจากความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

3. วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนําไปใช้ หรอืเปิดเผยตามวตัถุประสงคท์ี่

ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

3.1 เพื่อการใหบ้รกิารทางเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนั 

3.2  เพื่อการจดัทําฐานขอ้มูลและประวตักิารเขา้รบับรกิารของทางกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 

3.3  เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ เพื่อให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเข้าถึงกลุ่ม

ผูใ้ชบ้รกิารบนเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนัของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยมากยิง่ขึน้ 
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3.4  เพื่อวเิคราะห์และประมวลผลจากประวตัิการรบัชมเน้ือหารายการ ร่วมกบัประวตัิการสบืค้นเน้ือหารายการ 

ของผูใ้ชบ้รกิารเพื่อนําเสนอเน้ือหารายการใหต้รงกบัความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

3.5  เพื่อประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร/เน้ือหาคอนเทนต์ (Content) จากกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งกลุ่มบรษิทั 

และ/หรอืบรษิัทย่อยได้จดัส่งถึงผูใ้ช้บรกิาร รวมถึงการจดัทํารายการส่งเสรมิการขายที่เกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาคอนเทนต์ 

(Content) ดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

3.6  เพื่อการวเิคราะห ์ประมวลผล ทํากจิกรรมส่งเสรมิการตลาด การวจิยั และการขาย รวมถงึการประชาสมัพนัธ์

สนิค้า และบรกิารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิัทย่อยเอง บรษิัทร่วม เครอืบรษิัท คู่ค้า พนัธมติร

ทางธุรกิจ หรอืของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนผ่านเดสก์ท็อป อุปกรณ์มอืถอื แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่มลีกัษณะ

เดยีวกนั 

3.7  เพื่อเป็นช่องทางตดิต่อในการรบัขอ้ตชิม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บรกิาร เพื่อนํามาปรบัปรุงเน้ือหารายการของ

ทางกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ใหต้รงตามความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร 

3.8  เพื่อเป็นช่องทางในการตดิต่อผูใ้ชบ้รกิารทีร่่วมกจิกรรมกบักลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 

3.9  เพื่อการบรหิารจดัการบญัชผีู้ใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารที่ลงทะเบยีนในระบบของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิัทย่อย 

เพื่อพฒันาปรบัปรุงใหก้ารใชง้านเวบ็ไซต์ของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3.10  เพื่อการปฏบิตัิตามกฎหมาย และกฎระเบยีบ ตลอดจนแนวทางหรอืขอ้กําหนดต่าง ๆ  ของหน่วยงานที่กํากบั

ดูแลการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 

4. บุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ยอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหบุ้คคลหรอืหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

 4.2  บุคคลและนิติบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวข้องกบัการให้บรกิารของกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยต่อผู้ใช้บรกิาร เพื่อ

บรรลุวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีร่ะบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น ผู้

ให้บรกิารเกี่ยวกบัธุรกรรมและการเงิน ผู้ให้บรกิารด้านการขนส่ง ผู้ให้บรกิารทางด้านเทคโนโลย ีผูใ้ห้บรกิารจัดทํา

โปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มบรษิัท และ/หรือบริษัทย่อยสามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน 

รวมถงึดําเนินการใด ๆ ตามวตัถุประสงคก์ารเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายความ

เป็นส่วนตวัน้ี 

กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลมมีาตรการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม

และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าทีจํ่าเป็นเท่านัน้ 
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5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

ในการดําเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจจําเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง

ต่างประเทศ ซึ่งในกรณีน้ีกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วน

บุคคลไปยงับรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการของกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยต่อ

ผู้ใช้บรกิาร หรอืบุคคลอื่นที่มมีาตราฐานการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพยีงพอ ด้วยวธิีการทีป่ลอดภยัที่สุดเพื่อรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ยกเวน้กรณีทีก่ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยสามารถส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวต่อไปยงัต่างประเทศได ้ตามกรณีดงัต่อไปน้ี 

 5.1 เป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย 

 5.2 ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพยีงพอของประเทศปลายทางและได้รบั

ความยนิยอมจากท่านแลว้ 

 5.3 เป็นการจําเป็นเพื่อปฏบิตัติามสญัญาทีท่่านเป็นคู่สญัญากบักลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืเพื่อใชใ้นการ

ดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนการเขา้ทําสญัญานัน้ 

 5.4 ปฏบิตัติามสญัญาระหว่างกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน 

 5.5 ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของท่านหรอืของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้

ความยนิยอมในขณะนัน้ได ้

 5.6 เป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะทีส่ําคญั 

6. มาตรการความปลอดภยัสาํหรบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิง่สําคัญมากสําหรบักลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อย กลุ่มบริษัท 

และ/หรอืบรษิทัย่อยจงึไดนํ้ามาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิคและการบรหิารทีเ่หมาะสมมาใชเ้พื่อปกป้องขอ้มูลส่วน

บุคคล จากการเขา้ถงึ การใช้หรอืการเปิดเผยโดยไม่ได้รบัอนุญาต การดดัแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทําลายหรอืทํา

ใหสู้ญหาย โดยมขี ัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึ การใช ้การเปิดเผย การดดัแปลง

เปลี่ยนแปลงแก้ไข การทําลายหรอืทําให้สูญหายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มสีทิธิหรอืหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล

ส่วนบุคคลนัน้ และจะจดัใหม้กีารทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื่อมคีวามจําเป็นหรอืเมื่อเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปเพื่อให้

มปีระสทิธภิาพในการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสม 

7. ระยะเวลาท่ีกลุ่มบริษทั และ/หรอืบริษทัย่อยเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นระยะเวลาเท่าที่ขอ้มูลนัน้ยงัมคีวามจําเป็น

ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ ตามรายละเอียดที่ได้กําหนดไว้ใน

นโยบายความเป็นส่วนตวัของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยหรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี เมื่อพน้ระยะเวลาและ

ขอ้มูลส่วนบุคคลสิ้นความจําเป็นตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวแล้ว กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยจะทําการลบ ทําลาย

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป 
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อย่างไรกด็ ี ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท การใชส้ทิธหิรอืคดีความอนัเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลสว่นบุคคล กลุ่มบรษิทั และ/

หรอืบรษิทัยอ่ยขอสงวนสทิธใินการเกบ็รกัษาขอ้มูลนัน้ต่อไปจนกว่าขอ้พพิาทนัน้จะไดม้คํีาสัง่หรอืคําพพิากษาถงึทีสุ่ด 

8. สิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 ในกรณีทีท่่านไดใ้ห้ความยนิยอมแก่กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ในการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคล ท่านมสีทิธิถอนความยนิยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรกัษาโดยกลุ่ม

บรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อย เว้นกรณีทีย่งัคงมสีญัญาระหวา่งท่านกบักลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยที่ให้ประโยชน์แก่

ท่านอยู่ หรอืมขีอ้จํากดัสทิธโิดยกฎหมายใหก้ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยจําเป็นต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลต่อไป 

8.2 ท่านมสีทิธเิข้าถึง และรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรบัผดิชอบของกลุ่มบรษิัท และ/หรอื

บรษิัทย่อย และขอใหเ้ปิดเผยที่มาของขอ้มูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยเก็บรวบรวมไวโ้ดยปราศจาก

ความยนิยอมของท่าน เวน้แต่กรณีทีก่ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยมสีทิธปิฏเิสธคําขอของท่านดว้ยเหตุตามกฎหมาย

หรอืคําสัง่ศาล หรอืกรณีที่การใช้สทิธิของท่านจะมผีลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อสทิธิและเสรภีาพของ

บุคคลอื่น 

8.3 ท่านมีสิทธิขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในรูปแบบที่

สามารถอ่านหรอืใชง้านโดยทัว่ไปดว้ยวธิีการอตัโนมตัิและเทคโนโลยทีี่กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อยมอียู่ในขณะนัน้ 

เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได ้ 

8.4 ท่านมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดกไ็ด ้ภายใต้เงื่อนไขตามที่

กฎหมายกําหนด 

8.5 ท่านมสีทิธขิอใหก้ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยลบหรอืทําลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืทําใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มูลไดอ้กีต่อไป 

8.6 ท่านมสีทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามทีก่ฎหมายกําหนด 

8.7 ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

9. นโยบายคกุกี ้

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ทําหน้าที่

คลา้ยคลงึกบัคุกกี้ เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่นโยบายคุกกี ้(Cookie Policy)  

10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอรม์อื่น 

นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีใช้เฉพาะการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก่กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย การใหบ้รกิาร หรอืการใชง้านออนไลน์บนแพลตฟอรม์ของกลุ่มบรษิัท 

และ/หรอืบรษิทัย่อยเท่านัน้ โดยแพลตฟอรม์ของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยอาจมลีิ้งเชือ่มต่อไปยงัแพลตฟอร์มอื่น 

https://www.change2561.com/assets/uploads/cookie.pdf
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ๆ ทีดํ่าเนินการโดยบุคคลภายนอก หากท่านได้กดลิ้งไปยงัแพลตฟอร์มอื่น ท่านจะต้องศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบาย

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของแพลตฟอรม์นัน้ ๆ เพิม่เตมิแยกต่างหากจากของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ทาง

กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยจะไม่รบัผดิชอบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มที่ดําเนินการโดย

บุคคลภายนอกน้ี 

11. ช่องทางการติดต่อ – สอบถาม หรือ ใช้สิทธิตามกฎหมาย 

หากท่านมขี้อสงสยั ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบรษิัท 

และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืท่านต้องการใชส้ทิธติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถตดิต่อ-สอบถามไดท้ี ่

11.1 เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 

เบอรโ์ทรศพัท์ 02 – 669 – 9000 ต่อ 8557 

อเีมล dpo@onee.one หรอื 

11.2 บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากดั (มหาชน) สํานักงานตัง้อยู่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส                     

ถนนสุขุมวทิ 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท์ 02 – 669 – 9000 ต่อ 8557 

อเีมล dpo@onee.one 
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