นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสําหรั บการใช้ งานเว็บไซต์
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี 2 ซึง6 ต่อไปนี 2จะเรี ยกว่า "นโยบาย" บังคับใช้ ครัง2 แรกเมื6อวันที6 1 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี 2
ข้ อ D คํานิยาม
ภายในนโยบายฉบับนี 2
(ก) "เว็บไซต์" หมายความว่า เว็บไซต์ ชื6อว่า www.onemorelink.co.th และมีที6อยูเ่ ว็บไซต์ที6 บริษัท วันมอร์ ลงิ ค์ จํากัด
(ข) "ผู้ควบคุมข้ อมูล" หมายความว่า ผู้ให้ บริ การหรื อเจ้ าของเว็บไซต์ ตามนโยบายฉบับนี 2 อันได้ แก่ บริษัท วันมอร์ ลงิ ค์ จํากัด เลขที6ผ้ ู
เสียภาษี 0105555001001 อยูท่ ี6 6 ซ.ประชานุกูล 3 แขวงวงศ์ สว่ าง เขตบางซื`อ กรุ งเทพมหานคร ติดต่อ 02-0777769(ค) "ผู้ประมวลผลข้ อมูล" หมายความว่า บุคคลภายนอกซึง6 ประมวลข้ อมูลเพื6อประโยชน์หรื อในนามของผู้ควบคุมข้ อมูล
(ง) "ข้ อมูล" หมายความว่า สิง6 ที6สอื6 ความหมายให้ ร้ ูเรื6 องราวข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูล หรื อสิง6 ใดๆ
ไม่วา่ การสือ6 ความหมายนันจะทํ
2 าได้ โดยสภาพของสิง6 นันเองหรื
2
อโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่วา่ จะได้ จดั ทําไว้ ในรูปของเอกสาร แฟ้ม
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที6 ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสียง การบันทึกโดยเครื6 องคอมพิวเตอร์
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีอื6นใดที6ทําให้ สงิ6 ที6บนั ทึกไว้ ปรากฏได้
(จ) "ข้ อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้ อมูลเกี6ยวกับบุคคลธรรมดาใดๆ
ซึง6 ทําให้ สามารถระบุตวั ของบุคคลนันได้
2 ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
(ฉ) "ข้ อมูลส่วนบุคคลที6มีความอ่อนไหว" หรื อ "Sensitive Data" หมายความว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานที6เกี6ยวกับเชื 2อชาติ เผ่าพันธุ์
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื6อในลัทธิ ศาสนา หรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้ อมูลสุขภาพ ความพิการ
พันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ ข้ อมูลภาพจําลองใบหน้ า ม่านตา หรื อลายนิ 2วมือ ข้ อมูลสหภาพแรงงาน
หรื อข้ อมูลอื6นใดซึง6 คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ประกาศให้ เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที6
มีความอ่อนไหว
(ช) "ผู้ใช้ งาน" หมายความว่า ท่าน ผู้เยี6ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึง6 เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี 2
ข้ อ e ความยินยอมของผู้ใช้ งาน
ในการเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ ผู้ใช้ งานตกลงและให้ ความยินยอมเกี6ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงการส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ดังต่อไปนี 2
(ก) วัตถุประสงค์ แห่ งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
รวมถึงการส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ผู้ใช้ งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลและผู้ประมวลผลข้ อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
เพื6อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 2เท่านัน2
1. เพื6อจัดทําสถิตกิ ารค้ นหา การเข้ าถึง และระยะเวลาการใช้ งาน
(ข) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที`เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยรวมถึงการส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ผู้ใช้ งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลและผู้ประมวลผลข้ อมูลเก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
(ค) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ใช้ งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลและผู้ประมวลผลข้ อมูลเก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเป็ นระยะเวลาทังสิ
2 2น 2ปี (สองปี )
นับจากวันที6ได้ มีความยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามนโยบายฉบับนี 2
(ง) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลต่ อบุคคลที`สาม
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ผู้ใช้ งานรับทราบ ตกลง
และยินยอมให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที6สามเพื6อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี 2และ/หรื อ
ตามที6กฎหมายกําหนด อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเปิ ดเผยต่อบุคคลและ/หรื อหน่วยงานดังต่อไปนี 2
ผู้ประมวลผลข้ อมูล และ บริ ษัท วันมอร์ ลงิ ค์ จํากัด
ข้ อ l การเชื`อมโยงข้ อมูลของผู้ใช้ งานเว็บไซต์ กับผู้ให้ บริการบุคคลที`สาม
ผู้ใช้ งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลอาจการเชื6อมโยงข้ อมูลของผู้ใช้ งานเว็บไซต์กบั ผู้ให้ บริ การบุคคลที6สาม
โดยในการเชื6อมโยงหรื อแบ่งปั นข้ อมูลต่อผู้ให้ บริ การบุคคลที6สามในแต่ละคราว
ผู้ควบคุมข้ อมูลจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบว่าข้ อมูลของผู้ใช้ งานใดที6จะถูกเชื6อมโยงหรื อแบ่งปั นแก่ผ้ ใู ห้ บริ การบุคคลที6สาม ทังนี
2 2
เมื6อผู้ใช้ งานได้ แสดงเจตนาโดยชัดแจ้ งในการอนุญาตให้ มีการเชื6อมโยงหรื อแบ่งปั นดังกล่าวนัน2 อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การกดยอมรับ
อนุญาต เชื6อมโยง แบ่งปั นหรื อการกระทําใดๆ
อันมีลกั ษณะโดยชัดแจ้ งว่าผู้ใช้ งานได้ ยินยอมในการเชื6อมโยงหรื อแบ่งปั นข้ อมูลต่อผู้ให้ บริ การบุคคลที6สามนัน2
ข้ อ m การถอนความยินยอมของผู้ใช้ งาน
ผู้ใช้ งานรับทราบว่าผู้ใช้ งานมีสทิ ธิที6จะถอนความยินยอมใดๆ ที6ผ้ ใู ช้ งานได้ ให้ ไว้ แก่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลตามนโยบายฉบับนี 2ได้
ไม่วา่ เวลาใดโดยการดําเนินการ ดังต่อไปนี 2
ลงนามคํายินยอม ตาม link : https://drive.google.com/file/d/1dAn57iqZY3ysV6aCCxNFXzwT0fvW8yqX/view?usp=sharing
ข้ อ n บัญชีผ้ ูใช้
ในการใช้ งานเว็บไซต์ ผู้ควบคุมข้ อมูลอาจจัดให้ มีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ของแต่ละผู้ใช้ งานเพื6อการใช้ งานเว็บไซต์
โดยที6ผ้ คู วบคุมข้ อมูลมีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมตั เิ ปิ ดบัญชีผ้ ใู ช้ กําหนดประเภทบัญชีผ้ ใู ช้
กําหนดสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผ้ ใู ช้ สิทธิการใช้ งานเว็บไซต์ ค่าใช้ จา่ ยใดๆ เกี6ยวกับบัญชีผ้ ใู ช้
หน้ าที6และความรับผิดชอบของผู้ใช้ งานซึง6 เป็ นเจ้ าของบัญชีผ้ ใู ช้ นนๆ
ั2
ทังนี
2 2 ผู้ใช้ งานตกลงจะเก็บรักษาชื6อบัญชีผ้ ใู ช้ รหัสผ่าน และข้ อมูลใดๆ ของตนไว้ เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้
รวมถึงใช้ ความพยายามอย่างที6สดุ ในการป้องกันไม่ให้ บคุ คลอื6นใช้ งานบัญชีผ้ ใู ช้ ของผู้ใช้ งาน
ในกรณีที6มีการใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ของผู้ใช้ งานโดยบุคคลอื6น
ผู้ใช้ งานตกลงและรับรองว่าการใช้ งานโดยบุคคลอื6นดังกล่าวได้ กระทําในฐานะตัวแทนของผู้ใช้ งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึง6 ผู้ใช้ งานเป็ นผู้กระ
ทําการเองทังสิ
2 2น
ข้ อ p สิทธิของผู้ใช้ งาน
ในการเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ตามนโยบายฉบับนี 2และการให้ ความยินยอมใดๆ ตามนโยบายฉบับนี 2
ผู้ใช้ งานได้ รับทราบถึงสิทธิของตนในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นอย่างดีแล้ ว
อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิของผู้ใช้ งาน ดังต่อไปนี 2
(ก) ผู้ใช้ งานอาจถอนความยินยอมที6ให้ ไว้ ตามนโยบายฉบับนี 2เมื6อใดก็ได้
โดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลตามวิธีและช่องทางที6กําหนดในนโยบายฉบับนี 2
(ข)ผู้ใช้ งานมีสทิ ธิการเข้ าถึงและขอรับสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของตนหรื อที6เกี6ยวข้ องกับตนที6ผ้ คู วบคุมข้ อมูลได้ เก็บรวบรวมเอาไว้ ตามนโย
บายฉบับนี 2
(ค)ผู้ใช้ งานมีสทิ ธิได้ รับการเปิ ดเผยจากผู้ควบคุมข้ อมูลถึงการได้ มาซึง6 ข้ อมูลส่วนบุคคลของตนหรื อที6เกี6ยวข้ องกับตนซึง6 ตนไม่ได้ ให้ ความยิ
นยอม หากว่ามีกรณีเช่นว่า
(ง) ผู้ใช้ งานอาจให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของตนหรื อที6เกี6ยวข้ องกับตนไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลรายอื6น
รวมถึงการขอรับข้ อมูลที6ได้ สง่ หรื อโอนดังกล่าวโดยตรงจากผู้ควบคุมข้ อมูลที6สง่ หรื อโอนข้ อมูลนันด้
2 วย
(จ) ผู้ใช้ งานอาจคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของตนหรื อที6เกี6ยวข้ องกับตนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
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(1) ผู้ควบคุมข้ อมูลเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานด้ วยความจําเป็ นเพื6อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้ อมูลหรื อของบุคคล
อื6นซึง6 ผู้ใช้ งานอาจพิสจู น์ได้ วา่ ตนมีสทิ ธิดีกว่าผู้ควบคุมข้ อมูล
(2) ผู้ควบคุมข้ อมูลเก็บรวบรวม
ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานเพื6อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผู้ควบคุมข้ อมูลซึง6 ผู้ใช้ งานอาจพิสจู น์ได้ วา่ ตนมีสิ
ทธิดีกว่าผู้ควบคุมข้ อมูล
(3) ผู้ควบคุมข้ อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันไปเพื
2
6อวัตถุประสงค์เกี6ยวกับการตลาดแบบตรง
(p) ผู้ควบคุมข้ อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันไปเพื
2
6อวัตถุประสงค์เกี6ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ หรื อสถิติ โดยที6การศึกษาวิจยั นันไม่
2 มีความจําเป็ นในการดําเนินการเพื6อก่อให้ เกิดประโยชน์สาธารณะ
(ฉ) ผู้ใช้ งานอาจให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลดําเนินการลบ ทําลาย หรื อทําให้ ข้อมูลไม่สามารถระบุตวั บุคคลผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
(1) เมื6อข้ อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาไว้ ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนัน2
(2) เมื6อผู้ใช้ งานซึง6 เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันและผู
2
้ ควบคุมข้ อมูลนันไม่
2 มีอํานาจอื6นตามกฎหมายที6จะเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันได้
2 อีกต่อไป
(3) เมื6อผู้ใช้ งานได้ คดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลนันโดยชอบด้
2
วยกฎหมาย
(p) เมื6อข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ถกู เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับเกี6ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
(ช) ผู้ใช้ งานอาจให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันโดยยั
2
งคงเก็บรักษาเอาไว้ ได้ อยู่ ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
(1)
ผู้ควบคุมข้ อมูลอยูใ่ นระหว่างการถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้เชี6ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลซึง6 ผู้ใช้ งานไ
ด้ ร้องเรี ยนให้ มีการตรวจสอบดังกล่าว
(2) ข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ถกู เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับเกี6ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
(3)
ในกรณีที6ผ้ ใู ช้ งานมีความจําเป็ นต้ องการให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเอาไว้ เพื6อประโยชน์ในสิทธิเรี ยกร้ อง
ของผู้ใช้ งานเอง อันได้ แก่ การก่อสิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมายของผู้ใช้ งาน การปฏิบตั ติ ามหรื อการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึ 2นต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย ผู้ใช้ งานอาจให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลเพียงระงับการใช้ ข้อมูลแทนการดําเนินการลบ
ทําลาย หรื อทําให้ ข้อมูลไม่สามารถระบุตวั บุคคลผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลได้
(4) ผู้ควบคุมข้ อมูลอยูใ่ นระหว่างการพิสจู น์หรื อตรวจสอบเพื6อปฏิเสธการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลซึง6 ผู้ใช้ งานได้ คดั ค้ านโดยชอบด้ วยกฎหมายนัน2
(ซ) เมื6อผู้ใช้ งานพบเห็นว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานผิด ล้ าหลัง ไม่ชดั เชน
ผู้ใช้ งานมีสทิ ธิให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลนันให้
2 ถกู ต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดได้
(ฌ)
ผู้ใช้ งานอาจร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการผู้เชี6ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในกรณีที6เกี6ยวกับการกระทําการฝ่ าฝื นหรื อกา
รไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับเกี6ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้ อมูลและ/หรื อผู้ประมวลผลข้ อมูล

ข้ อ q การรั กษาความมั`นคงปลอดภัย

3/7

ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี 2
ผู้ควบคุมข้ อมูลจะจัดให้ มีมาตรการรักษาความมัน6 คงปลอดภัยที6เหมาะสมเพื6อป้องกันการสูญหาย การเข้ าถึง ใช้ เปลีย6 นแปลง แก้ ไข
หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลที6ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ด้ วยมาตรการ มาตรฐาน เทคโนโลยีและ/หรื อด้ วยระบบ ดังต่อไปนี 2 2-Fact Authenticator
รวมถึงการควบคุมให้ ผ้ ปู ระมวลผลข้ อมูลมีการรักษาความมัน6 คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลที6ไม่น้อยไปกว่าที6กําหนดในนโยบายฉบับนี 2ด้ วย
ข้ อ s การแก้ ไขปรั บปรุ งข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้ อมูลจะจัดให้ มีระบบและมาตรการตรวจสอบ ดังต่อไปนี 2
(ก) ดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
(ข) ลบ ทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลที6เกินระยะเวลาเก็บรวบรวมที6ผ้ ใู ช้ งานได้ ให้ ความยินยอมเอาไว้ และ
(ค) ลบ ทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลที6ไม่เกี6ยวข้ องกับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที6ผ้ ใู ช้ งานได้ ให้ ความยินยอมเอาไว้
ข้ อ t การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ใช้ งานรับทราบและตกลงว่าผู้ควบคุมข้ อมูลอาจเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ใช้ งานได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ งานก่อนล่วงหน้ า
ทังนี
2 2เท่าที6จําเป็ นและตราบเท่าที6เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และในกรณีดงั ต่อไปนี 2เท่านัน2
(ก) เพื6อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที6เกี6ยวกับการจัดทําเอกสารประวัตศิ าสตร์ หรื อจดหมายเหตุเพื6อประโยชน์สาธารณะ
หรื อเกี6ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อสถิตซิ งึ6 ได้ จดั ให้ มีมาตรการปกป้องที6เหมาะสมเพื6อคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
งาน
(ข) เพื6อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อสุขภาพของบุคคลใดๆ
(ค)
เป็ นการจําเป็ นเพื6อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง6 ผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนันเป็
2 นคูส่ ญ
ั ญาหรื อเพื6อใช้ ในการดําเนินการตามคําขอของ
ผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ าทําสัญญาดังกล่าวนัน2
(ง)
เป็ นการจําเป็ นเพื6อการปฏิบตั หิ น้ าที6ในการดําเนินการเพื6อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้ อมูลหรื อปฏิบตั หิ น้ าที6ในการใช้ อํานาจรัฐที6ไ
ด้ มอบให้ แก่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลนัน2
(จ)
เป็ นการจําเป็ นเพื6อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้ อมูลหรื อของบุคคลอื6นซึง6 ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญมากกว่าสิท
ธิขนพื
ั 2 2นฐานในข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานนัน2
(ฉ) เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผู้ควบคุมข้ อมูล
ทังนี
2 2 ผู้ควบคุมข้ อมูลจะบันทึกการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานตามวรรคก่อนหน้ าไว้ เป็ นสําคัญ
ข้ อ Dw การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลที`มีความอ่ อนไหว (Sensitive Data)
ผู้ใช้ งานรับทราบและตกลงว่านอกจากการเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลซึง6 ผู้ใช้ งานได้ ให้ ความยินยอมไว้ โดยชัดแจ้ งให้ เก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี 2แล้ ว ผู้ควบคุมข้ อมูลอาจเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที6มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
ของผู้ใช้ งานได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ งานก่อนล่วงหน้ า
ทังนี
2 2เท่าที6จําเป็ นและตราบเท่าที6เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และในกรณีดงั ต่อไปนี 2เท่านัน2
(ก) เพื6อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อสุขภาพของผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลซึง6 ไม่สามารถให้ ความยินยอมได้
ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
(ข) เป็ นข้ อมูลที6เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้ วยความยินยอมโดยชัดแจ้ งของผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน2
(ค) เป็ นการจําเป็ นเพื6อการก่อตัง2 การปฏิบตั ติ าม การใช้ หรื อการยกขึ 2นต่อสู้ซงึ6 สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
(ง) เป็ นการจําเป็ นในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื6อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อนั เกี6ยวกับ
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(1) เวชศาสตร์ ปอ้ งกันหรื ออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทํางานของลูกจ้ าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์
การให้ บริ การด้ านสุขภาพหรื อด้ านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้ านสุขภาพ
หรื อระบบและการให้ บริ การด้ านสังคมสงเคราะห์
(|) ประโยชน์สาธารณะด้ านการสาธารณสุข เช่น
การป้องกันด้ านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรื อโรคระบาดที6อาจติดต่อหรื อแพร่เข้ ามาในราชอาณาจักร
หรื อการควบคุมมาตรฐานหรื อคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรื อเครื6 องมือแพทย์
ซึง6 ได้ จดั ให้ มีมาตรการที6เหมาะสมและเจาะจงเพื6อคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษา
ความลับของข้ อมูลส่วนบุคคลตามหน้ าที6หรื อตามจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
(3) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สวัสดิการเกี6ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสทิ ธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรื อการคุ้มครองทางสังคม
ซึง6 การเก็บรวมรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานนันเป็
2 นสิง6 ที6จําเป็ นในการปฏิบตั ติ ามสิทธิหรื อหน้ าที6ของผู้ควบคุมข้ อมูลหรื อผู้ใช้ ง
านเจ้ าของข้ อมูล
โดยได้ จดั ให้ มีมาตรการที6เหมาะสมเพื6อคุ้มครองสิทธิขนพื
ั 2 2นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน2
(p) การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ หรื อสถิติ หรื อประโยชน์สาธารณะอื6น ทังนี
2 2 ด้ วยการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรื อเปิ ดเผยเพียงเท่าที6จําเป็ นและได้ จดั ให้ มีมาตรการที6เหมาะสมเพื6อคุ้มครองสิทธิขนพื
ั 2 2นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้ งานเจ้ า
ของข้ อมูลส่วนบุคคลนันตามที
2
6คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ประกาศกําหนด
(5) ประโยชน์สาธารณะที6สาํ คัญ
โดยได้ จดั ให้ มีมาตรการที6เหมาะสมเพื6อคุ้มครองสิทธิขนพื
ั 2 2นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน2
ทังนี
2 2 ผู้ควบคุมข้ อมูลจะบันทึกการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานตามวรรคก่อนหน้ าไว้ เป็ นสําคัญ
ข้ อ DD การใช้ งานเว็บไซต์ ของบุคคลซึ`งอยู่ในความปกครอง อนุบาล หรื อพิทกั ษ์ ของผู้ใช้ งาน
ผู้ใช้ งานรับรองว่าจะตนไม่ใช่และจะไม่ยินยอมให้ บคุ คลซึง6 มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี 2 เยี6ยมชม ใช้ งาน หรื อเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์
(ก) ผู้เยาว์ซงึ6 ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะซึง6 อยูใ่ นความปกครองของผู้ใช้ งาน เว้ นแต่ในกรณีที6ผ้ เู ยาว์นนมี
ั 2 อายุตงแต่
ั 2 •€ (สิบ)
ปี ขึ 2นไปและได้ เยี6ยมชม ใช้ งาน หรื อเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึง6 เป็ นการกระทําที6มีลกั ษณะดังต่อไปนี 2
(1) การกระทําการที6เป็ นเพียงเพื6อจะได้ ไปซึง6 สิทธิอนั ใดอันหนึง6 หรื อเป็ นการเพื6อให้ หลุดพ้ นจากหน้ าที6อนั ใดอันหนึง6
(|) การกระทําการซึง6 เป็ นการต้ องทําเองเฉพาะตัว
(3) การกระทําการซึง6 เป็ นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็ นการอันจําเป็ นในการดํารงชีพตามสมควร
(ข) คนไร้ ความสามารถซึง6 อยูใ่ นความอนุบาลของผู้ใช้ งาน
(ค) คนเสมือนไร้ ความสามารถซึง6 อยูใ่ นความพิทกั ษ์ ของผู้ใช้ งาน
ในกรณีที6ผ้ ใู ช้ งานยินยอมให้ บคุ คลลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นเยี6ยมชม ใช้ งาน หรื อเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์
ผู้ใช้ งานตกลงให้ ถือว่าผู้ใช้ งานได้ ใช้ อํานาจปกครอง อนุบาล หรื อพิทกั ษ์ ของบุคคลดังกล่าว แล้ วแต่กรณี
ในการตกลงและให้ ความยินยอมตามนโยบายฉบับนี 2ทังสิ
2 2นเพื6อและในนามของบุคคลดังกล่าวด้ วย
ข้ อ De การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ผู้ควบคุมข้ อมูลอาจส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานไปยังต่างประเทศได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
(ก)
ประเทศปลายทางหรื อองค์การระหว่างประเทศที6รับข้ อมูลส่วนบุคคลนันมี
2 มาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที6เพียงพอตามที6กฎหม
าย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับเกี6ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
(ข) ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
โดยที6ผ้ ใู ช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ รับแจ้ งและรับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที6ไม่เพียงพอของประเทศปลายท
างหรื อองค์การระหว่างประเทศที6รับข้ อมูลนันแล้
2 ว
(ค) เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(ง)เป็ นการจําเป็ นเพื6อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง6 ผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญานันหรื
2 อเพื6อใช้ ในการดําเนินการตามคําขอข
5/7

องผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้ าทําสัญญานัน2
(จ) เป็ นการกระทําการตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้ อมูลกับบุคคลอื6นโดยเป็ นไปเพื6อประโยชน์ของผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน2
(ฉ) เพื6อป้องกับหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อสุขภาพของผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนันหรื
2 อบุคคลใดๆ
เมื6อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ ความยินยอมในขณะนันได้
2
(ช) เป็ นการจําเป็ นเพื6อการดําเนินภารกิจเพื6อประโยชน์สาธารณะที6สาํ คัญ
ข้ อ Dl การแจ้ งเตือนเหตุการละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณีที6ผ้ คู วบคุมข้ อมูลทราบถึงการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลไม่วา่ จะมีการละเมิดโดยบุคคลใด ผู้ควบคุมข้ อมูลจะดําเนินการดังต่อไปนี 2
(ก) ในกรณีมีความเสีย6 งที6จะมีผลกระทบต่อสิทธิหรื อเสรี ภาพของบุคคลใดๆ
ผู้ควบคุมข้ อมูลจะแจ้ งเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ชกั ช้ าเท่าที6จะสามารถกระทําได้ ภายใน •| (เจ็ดสิบสอง) ชัว6 โมงนับแต่ทราบเหตุ
(ข) ในกรณีมีความเสีย6 งที6จะมีผลกระทบอย่างสูงต่อสิทธิหรื อเสรี ภาพของบุคคลใดๆ
ผู้ควบคุมข้ อมูลจะแจ้ งเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและแนวทางการเยียวยาต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุ
คคลและต่อผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน2 โดยไม่ชกั ช้ าเท่าที6จะสามารถกระทําได้ ภายใน •| (เจ็ดสิบสอง) ชัว6 โมงนับแต่ทราบเหตุ
ข้ อ Dm การร้ องเรี ยนและการแจ้ งปั ญหาเกี`ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ใช้ งานอาจร้ องเรี ยนและรายงานปั ญหาเกี6ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
การขอให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลแก้ ไขปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และ/หรื อให้ ถกู ต้ อง การคัดค้ านการเก็บรวบรวมข้ อมูล หรื อระงับการใช้ ข้อมูล
ได้ ที6ชอ่ งทางดังต่อไปนี 2
e-mail : info@onemorelinkl.com หรื อ บริ ษัท วันมอร์ ลงิ ค์ จํากัด เลขที6 6 ซ.ประชานุกลู 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื6อ กรุงเทพ 10800
ข้ อ Dn การบันทึกรายการสําคัญ
เว้ นแต่กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลจะกําหนดให้ สทิ ธิผ้ คู วบคุมข้ อมูลไว้ เป็ นเป็ นอย่างอื6น
ผู้ควบคุมข้ อมูลจะบันทึกรายการสําคัญเกี6ยวกับการจัดเก็บ การใช้
หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นหนังสือหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื6อการตรวจสอบจากผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูลหรื อจากหน่วยงานของรัฐ
อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี 2
(ก) ข้ อมูลส่วนบุคคลที6มีการเก็บรวบรวม
(ข) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
(ค) ข้ อมูลเกี6ยวกับผู้ควบคุมข้ อมูล
(ง) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล
(จ) สิทธิและวิธีการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล
รวมทังเงื
2 6อนไขเกี6ยวกับบุคคลที6มีสทิ ธิเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลและเงื6อนไขในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลนัน2
(ฉ) การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที6ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ งานเจ้ าของข้ อมูล
(ช) การปฏิเสธคําขอและการคัดค้ านต่างๆ
(ซ) รายละเอียดเกี6ยวกับมาตรการรักษาความมัน6 คงปลอดภัยในข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อ Dp การแก้ ไขเปลี`ยนแปลงนโยบาย
ผู้ควบคุมข้ อมูลอาจแก้ ไขและเปลีย6 นแปลงข้ อความในนโยบายฉบับนี 2ได้ ไม่วา่ เวลาใดก็ตาม และไม่วา่ ทังหมดหรื
2
อบางส่วน
โดยผู้ควบคุมข้ อมูลจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบเมื6อมีการเปลีย6 นแปลงในแต่ละคราวเพื6อให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ พิจารณาและดําเนินการยอมรับด้ วยวิธีการทา
งอิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอื6นใด
และหากว่าผู้ใช้ งานได้ ดําเนินการเพื6อยอมรับนันแล้
2 วให้ ถือว่านโยบายที6แก้ ไขเพิ6มเติมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง6 ของนโยบายฉบับนี 2ด้ วย
ข้ อ Dq ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา
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โดยที6คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายเข้ าใจและทราบดีวา่
การเข้ าทํานโยบายฉบับนี 2ไม่ทําให้ คสู่ ญ
ั ญาและพนักงานของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็ นลูกจ้ างตามกฎหมายแรงงานหรื อเป็
นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริ ษัทแต่อย่างใด
ข้ อ Ds การโอนสิทธิ
เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื6นอย่างชัดแจ้ งในนโยบายฉบับนี 2 คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้ าที6
และ/หรื อความรับผิดตามนโยบายฉบับนี 2ให้ แก่บคุ คลใดโดยมิได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง6 เป็ นการล่วงหน้
าก่อน
ข้ อ Dt การสละสิทธิ
การที6ผ้ คู วบคุมข้ อมูลไม่ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิลา่ ช้ าในเรื6 องหนึง6 เรื6 องใดหรื อคราวหนึง6 คราวใดก็ดี มิให้ ถือว่าผู้ควบคุมข้ อมูลสละสิทธิในเรื6 องดังกล่าว
และการที6ผ้ คู วบคุมข้ อมูลใช้ สทิ ธิแต่เพียงบางส่วนหรื อสละสิทธิในเรื6 องหนึง6 เรื6 องใดหรื อคราวหนึง6 คราวใด
ก็มิให้ ถือว่าเป็ นการสละสิทธิในเรื6 องอื6นหรื อในคราวอื6นด้ วย
ข้ อ ew การแยกส่ วนของนโยบาย
หากมีข้อความหรื อข้ อตกลงใดในนโยบายฉบับนี 2ที6ตกเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับใช้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม
คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ข้อความและข้ อตกลงอื6นๆ ในนโยบายฉบับนี 2ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคูส่ ญ
ั ญาอยูเ่ สมือนหนึง6 ว่าไม่มีสว่ นที6เป็ นโมฆะ
ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับใช้ นนอยู
ั 2 ใ่ นนโยบายฉบับนี 2
ข้ อ eD กฎหมายที`ใช้ บงั คับ
นโยบายฉบับนี 2ให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายของประเทศไทย
ข้ อ ee การระงับข้ อพิพาท
หากมีข้อโต้ เถียง ข้ อขัดแย้ งใดๆ เกิดขึ 2นอันเนื6องมาจากนโยบายฉบับนี 2 หากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้
คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะนําข้ อพิพาทดังกล่าวขึ 2นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย
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