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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับการใช้งานเวบ็ไซต์ 

นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี 2 ซึ6งตอ่ไปนี 2จะเรียกวา่ "นโยบาย" บงัคบัใช้ครั 2งแรกเมื6อวนัที6 1 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 2 

ข้อ D คาํนิยาม 

ภายในนโยบายฉบบันี 2 

(ก) "เวบ็ไซต์" หมายความวา่ เวบ็ไซต์ ชื6อวา่ www.onemorelink.co.th และมีที6อยูเ่วบ็ไซต์ที6 บริษัท วันมอร์ลงิค์ จาํกัด  
(ข) "ผู้ควบคมุข้อมลู" หมายความวา่ ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเวบ็ไซต์ ตามนโยบายฉบบันี 2 อนัได้แก่ บริษัท วันมอร์ลงิค์ จาํกัด เลขที6ผู้
เสียภาษี  0105555001001 อยูที่6 6  ซ.ประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ̀ือ กรุงเทพมหานคร  ตดิตอ่ 02- -9077776  
(ค) "ผู้ประมวลผลข้อมลู" หมายความวา่ บคุคลภายนอกซึ6งประมวลข้อมลูเพื6อประโยชน์หรือในนามของผู้ควบคมุข้อมลู   
(ง) "ข้อมลู" หมายความวา่ สิ6งที6สื6อความหมายให้รู้เรื6องราวข้อเทจ็จริง ข้อมลู หรือสิ6งใดๆ 
ไมว่า่การสื6อความหมายนั 2นจะทําได้โดยสภาพของสิ6งนั 2นเองหรือโดยผา่นวิธีการใดๆ และไมว่า่จะได้จดัทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟม้ 
รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนที6 ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทกึภาพหรือเสยีง การบนัทกึโดยเครื6องคอมพิวเตอร์ 
โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีอื6นใดที6ทําให้สิ6งที6บนัทกึไว้ปรากฏได้   
(จ) "ข้อมลูสว่นบคุคล" หมายความวา่ ข้อมลูเกี6ยวกบับคุคลธรรมดาใดๆ 
ซึ6งทําให้สามารถระบตุวัของบคุคลนั 2นได้ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม   
(ฉ) "ข้อมลูสว่นบคุคลที6มีความออ่นไหว" หรือ "Sensitive Data" หมายความวา่ ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานที6เกี6ยวกบัเชื 2อชาต ิเผา่พนัธุ์ 
ความคดิเหน็ทางการเมือง ความเชื6อในลทัธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ 
พนัธกุรรม ข้อมลูชีวภาพ ข้อมลูภาพจําลองใบหน้า มา่นตา หรือลายนิ 2วมือ ข้อมลูสหภาพแรงงาน 
หรือข้อมลูอื6นใดซึ6งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลได้ประกาศให้เป็นข้อมลูสว่นบคุคลที6
มีความออ่นไหว   
(ช) "ผู้ ใช้งาน" หมายความวา่ ทา่น ผู้ เยี6ยมชม ผู้ใช้ ผู้ เป็นสมาชิกของเวบ็ไซต์ ซึ6งเป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลตามนโยบายฉบบันี 2 

ข้อ e ความยนิยอมของผู้ใช้งาน 

ในการเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ ผู้ ใช้งานตกลงและให้ความยินยอมเกี6ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 
รวมถงึการสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี 2 

(ก) วัตถุประสงค์แห่งการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมถงึการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคมุข้อมลูและผู้ประมวลผลข้อมลูเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

เพื6อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี 2เทา่นั 2น 

1. เพื6อจดัทําสถิตกิารค้นหา การเข้าถงึ และระยะเวลาการใช้งาน 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที`เกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยรวมถงึการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคมุข้อมลูและผู้ประมวลผลข้อมลูเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลรวมถงึการสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ  

(ค) ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคมุข้อมลูและผู้ประมวลผลข้อมลูเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลรวมถงึการสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศเป็นระยะเวลาทั 2งสิ 2น 2  ปี (สองปี) 
นบัจากวนัที6ได้มีความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ 

และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลรวมถงึการสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศตามนโยบายฉบบันี 2 

(ง) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที`สาม 
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ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง 
และยินยอมให้ผู้ควบคมุข้อมลูอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตอ่บคุคลที6สามเพื6อประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ตามนโยบายฉบบันี 2และ/หรือ
ตามที6กฎหมายกําหนด อนัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงการเปิดเผยตอ่บคุคลและ/หรือหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี 2 

ผู้ประมวลผลข้อมลู และ บริษัท วนัมอร์ลงิค์ จํากดั 

ข้อ l การเช̀ือมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานเวบ็ไซต์กับผู้ให้บริการบุคคลที`สาม 

ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคมุข้อมลูอาจการเชื6อมโยงข้อมลูของผู้ใช้งานเวบ็ไซต์กบัผู้ให้บริการบคุคลที6สาม 
โดยในการเชื6อมโยงหรือแบง่ปันข้อมลูตอ่ผู้ให้บริการบคุคลที6สามในแตล่ะคราว 
ผู้ควบคมุข้อมลูจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบวา่ข้อมลูของผู้ใช้งานใดที6จะถกูเชื6อมโยงหรือแบง่ปันแก่ผู้ให้บริการบคุคลที6สาม ทั 2งนี 2 
เมื6อผู้ใช้งานได้แสดงเจตนาโดยชดัแจ้งในการอนญุาตให้มีการเชื6อมโยงหรือแบง่ปันดงักลา่วนั 2น อนัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง การกดยอมรับ 
อนญุาต เชื6อมโยง แบง่ปันหรือการกระทําใดๆ 
อนัมีลกัษณะโดยชดัแจ้งวา่ผู้ใช้งานได้ยินยอมในการเชื6อมโยงหรือแบง่ปันข้อมลูตอ่ผู้ให้บริการบคุคลที6สามนั 2น 

ข้อ m การถอนความยนิยอมของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานรับทราบวา่ผู้ใช้งานมีสทิธิที6จะถอนความยินยอมใดๆ ที6ผู้ ใช้งานได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคมุข้อมลูตามนโยบายฉบบันี 2ได้ 
ไมว่า่เวลาใดโดยการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี 2 

ลงนามคํายินยอม ตาม link : https://drive.google.com/file/d/1dAn57iqZY3ysV6aCCxNFXzwT0fvW8yqX/view?usp=sharing 

ข้อ n บญัชีผู้ใช้ 

ในการใช้งานเวบ็ไซต์ ผู้ควบคมุข้อมลูอาจจดัให้มีบญัชีผู้ใช้ของแตล่ะผู้ใช้งานเพื6อการใช้งานเวบ็ไซต์ 
โดยที6ผู้ควบคมุข้อมลูมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการอนมุตัเิปิดบญัชีผู้ใช้ กําหนดประเภทบญัชีผู้ใช้ 
กําหนดสทิธิการเข้าถงึข้อมลูของแตล่ะประเภทบญัชีผู้ใช้ สทิธิการใช้งานเวบ็ไซต์ คา่ใช้จา่ยใดๆ เกี6ยวกบับญัชีผู้ใช้ 
หน้าที6และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ6งเป็นเจ้าของบญัชีผู้ใช้นั 2นๆ 

ทั 2งนี 2 ผู้ ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื6อบญัชีผู้ใช้ รหสัผา่น และข้อมลูใดๆ ของตนไว้เป็นความลบัอยา่งเคร่งครัด และตกลงจะไมยิ่นยอมให้ 

รวมถงึใช้ความพยายามอยา่งที6สดุในการปอ้งกนัไมใ่ห้บคุคลอื6นใช้งานบญัชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน 

ในกรณีที6มีการใช้บญัชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบคุคลอื6น 
ผู้ใช้งานตกลงและรับรองวา่การใช้งานโดยบคุคลอื6นดงักลา่วได้กระทําในฐานะตวัแทนของผู้ใช้งานและมีผลผกูพนัเสมือนหนึ6งผู้ ใช้งานเป็นผู้กระ

ทําการเองทั 2งสิ 2น 

ข้อ p สทิธิของผู้ใช้งาน 

ในการเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ตามนโยบายฉบบันี 2และการให้ความยินยอมใดๆ ตามนโยบายฉบบันี 2 
ผู้ ใช้งานได้รับทราบถงึสทิธิของตนในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเป็นอยา่งดีแล้ว 
อนัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงสทิธิของผู้ใช้งาน ดงัตอ่ไปนี 2 

(ก) ผู้ ใช้งานอาจถอนความยินยอมที6ให้ไว้ตามนโยบายฉบบันี 2เมื6อใดก็ได้ 
โดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ควบคมุข้อมลูตามวิธีและชอ่งทางที6กําหนดในนโยบายฉบบันี 2   
(ข)ผู้ใช้งานมีสทิธิการเข้าถงึและขอรับสาํเนาข้อมลูสว่นบคุคลของตนหรือที6เกี6ยวข้องกบัตนที6ผู้ควบคมุข้อมลูได้เก็บรวบรวมเอาไว้ตามนโย
บายฉบบันี 2   
(ค)ผู้ใช้งานมีสทิธิได้รับการเปิดเผยจากผู้ควบคมุข้อมลูถงึการได้มาซึ6งข้อมลูสว่นบคุคลของตนหรือที6เกี6ยวข้องกบัตนซึ6งตนไมไ่ด้ให้ความยิ
นยอม หากวา่มีกรณีเชน่วา่   
(ง) ผู้ ใช้งานอาจให้ผู้ควบคมุข้อมลูสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของตนหรือที6เกี6ยวข้องกบัตนไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูรายอื6น 
รวมถงึการขอรับข้อมลูที6ได้สง่หรือโอนดงักลา่วโดยตรงจากผู้ควบคมุข้อมลูที6สง่หรือโอนข้อมลูนั 2นด้วย   

(จ) ผู้ ใช้งานอาจคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของตนหรือที6เกี6ยวข้องกบัตนได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี 2 
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(1) ผู้ควบคมุข้อมลูเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานด้วยความจําเป็นเพื6อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคมุข้อมลูหรือของบคุคล
อื6นซึ6งผู้ ใช้งานอาจพิสจูน์ได้วา่ตนมีสทิธิดีกวา่ผู้ควบคมุข้อมลู   
(2) ผู้ควบคมุข้อมลูเก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานเพื6อเป็นการปฏิบตัติามกฎหมายของผู้ควบคมุข้อมลูซึ6งผู้ ใช้งานอาจพิสจูน์ได้วา่ตนมีสิ
ทธิดีกวา่ผู้ควบคมุข้อมลู   
(3) ผู้ควบคมุข้อมลูเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นไปเพื6อวตัถปุระสงค์เกี6ยวกบัการตลาดแบบตรง   
(p) ผู้ควบคมุข้อมลูเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นไปเพื6อวตัถปุระสงค์เกี6ยวกบัการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
ประวตัศิาสตร์ หรือสถิต ิโดยที6การศกึษาวิจยันั 2นไมมี่ความจําเป็นในการดําเนินการเพื6อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ 

(ฉ) ผู้ใช้งานอาจให้ผู้ควบคมุข้อมลูดําเนินการลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมลูไมส่ามารถระบตุวับคุคลผู้ เป็นเจ้าของข้อมลูได้ 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี 2 

(1) เมื6อข้อมลูสว่นบคุคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนั 2น   
(2) เมื6อผู้ใช้งานซึ6งเป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นและผู้ควบคมุข้อมลูนั 2นไมมี่อํานาจอื6นตามกฎหมายที6จะเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นได้อีกตอ่ไป   
(3) เมื6อผู้ใช้งานได้คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูนั 2นโดยชอบด้วยกฎหมาย   
(p) เมื6อข้อมลูสว่นบคุคลได้ถกูเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัเกี6ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

(ช) ผู้ ใช้งานอาจให้ผู้ควบคมุข้อมลูระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นโดยยงัคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อยู ่ในกรณีดงัตอ่ไปนี 2 

(1) 
ผู้ควบคมุข้อมลูอยูใ่นระหวา่งการถกูตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ เชี6ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลซึ6งผู้ ใช้งานไ
ด้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบดงักลา่ว   
(2) ข้อมลูสว่นบคุคลได้ถกูเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัเกี6ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล   
(3) 
ในกรณีที6ผู้ ใช้งานมีความจําเป็นต้องการให้ผู้ควบคมุข้อมลูเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของตนเอาไว้เพื6อประโยชน์ในสทิธิเรียกร้อง
ของผู้ใช้งานเอง อนัได้แก่ การก่อสทิธิเรียกร้องตามกฎหมายของผู้ใช้งาน การปฏิบตัติามหรือการใช้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ 2นตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย ผู้ใช้งานอาจให้ผู้ควบคมุข้อมลูเพียงระงบัการใช้ข้อมลูแทนการดําเนินการลบ 
ทําลาย หรือทําให้ข้อมลูไมส่ามารถระบตุวับคุคลผู้ เป็นเจ้าของข้อมลูได้   
(4) ผู้ควบคมุข้อมลูอยูใ่นระหวา่งการพิสจูน์หรือตรวจสอบเพื6อปฏิเสธการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลซึ6งผู้ ใช้งานได้คดัค้านโดยชอบด้วยกฎหมายนั 2น 

(ซ) เมื6อผู้ใช้งานพบเหน็วา่ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานผิด ล้าหลงั ไมช่ดัเชน 
ผู้ใช้งานมีสทิธิให้ผู้ควบคมุข้อมลูดําเนินการแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นให้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
   
(ฌ) 
ผู้ใช้งานอาจร้องเรียนตอ่คณะกรรมการผู้ เชี6ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในกรณีที6เกี6ยวกบัการกระทําการฝ่าฝืนหรือกา
รไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัเกี6ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ควบคมุข้อมลูและ/หรือผู้ประมวลผลข้อมลู 

 

 

ข้อ q การรักษาความม̀ันคงปลอดภยั 
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ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตามนโยบายฉบบันี 2 
ผู้ควบคมุข้อมลูจะจดัให้มีมาตรการรักษาความมั6นคงปลอดภยัที6เหมาะสมเพื6อปอ้งกนัการสญูหาย การเข้าถงึ ใช้ เปลี6ยนแปลง แก้ไข 
หรือการเปิดเผยข้อมลูที6ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ด้วยมาตรการ มาตรฐาน เทคโนโลยีและ/หรือด้วยระบบ ดงัตอ่ไปนี 2 2-Fact Authenticator 

รวมถงึการควบคมุให้ผู้ประมวลผลข้อมลูมีการรักษาความมั6นคงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลที6ไมน้่อยไปกวา่ที6กําหนดในนโยบายฉบบันี 2ด้วย 

ข้อ s การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคมุข้อมลูจะจดัให้มีระบบและมาตรการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี 2 

(ก) ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลให้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด   
(ข) ลบ ทําลายข้อมลูสว่นบคุคลที6เกินระยะเวลาเก็บรวบรวมที6ผู้ ใช้งานได้ให้ความยินยอมเอาไว้ และ   
(ค) ลบ ทําลายข้อมลูสว่นบคุคลที6ไมเ่กี6ยวข้องกบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามที6ผู้ ใช้งานได้ให้ความยินยอมเอาไว้ 

ข้อ t การเกบ็รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงวา่ผู้ควบคมุข้อมลูอาจเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผยข้อมลูของผู้ใช้งานได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนลว่งหน้า 
ทั 2งนี 2เทา่ที6จําเป็นและตราบเทา่ที6เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และในกรณีดงัตอ่ไปนี 2เทา่นั 2น 

(ก) เพื6อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที6เกี6ยวกบัการจดัทําเอกสารประวตัศิาสตร์หรือจดหมายเหตเุพื6อประโยชน์สาธารณะ 
หรือเกี6ยวกบัการศกึษาวิจยัหรือสถิตซิึ6งได้จดัให้มีมาตรการปกปอ้งที6เหมาะสมเพื6อคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้
งาน   
(ข) เพื6อปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคลใดๆ   
(ค) 
เป็นการจําเป็นเพื6อการปฏิบตัติามสญัญาซึ6งผู้ ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นเป็นคูส่ญัญาหรือเพื6อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของ
ผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลก่อนเข้าทําสญัญาดงักลา่วนั 2น   
(ง) 
เป็นการจําเป็นเพื6อการปฏิบตัหิน้าที6ในการดําเนินการเพื6อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคมุข้อมลูหรือปฏิบตัหิน้าที6ในการใช้อํานาจรัฐที6ไ
ด้มอบให้แก่ผู้ควบคมุข้อมลูนั 2น   
(จ) 
เป็นการจําเป็นเพื6อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคมุข้อมลูหรือของบคุคลอื6นซึ6งประโยชน์ดงักลา่วมีความสําคญัมากกวา่สทิ
ธิขั 2นพื 2นฐานในข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานนั 2น   
(ฉ) เป็นการปฏิบตัติามกฎหมายของผู้ควบคมุข้อมลู 

ทั 2งนี 2 ผู้ควบคมุข้อมลูจะบนัทกึการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานตามวรรคก่อนหน้าไว้เป็นสาํคญั 

ข้อ Dw การเกบ็รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที`มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงวา่นอกจากการเก็บรวบรวม 
ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลซึ6งผู้ ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้โดยชดัแจ้งให้เก็บรวบรวม 
ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตามนโยบายฉบบันี 2แล้ว ผู้ควบคมุข้อมลูอาจเก็บรวบรวม 
ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที6มีความออ่นไหว (Sensitive Data) 
ของผู้ใช้งานได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนลว่งหน้า 
ทั 2งนี 2เทา่ที6จําเป็นและตราบเทา่ที6เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และในกรณีดงัตอ่ไปนี 2เทา่นั 2น 

(ก) เพื6อปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลซึ6งไมส่ามารถให้ความยินยอมได้ 
ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม   
(ข) เป็นข้อมลูที6เปิดเผยตอ่สาธารณะด้วยความยินยอมโดยชดัแจ้งของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลนั 2น   
(ค) เป็นการจําเป็นเพื6อการก่อตั 2ง การปฏิบตัติาม การใช้หรือการยกขึ 2นตอ่สู้ซึ6งสทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย   
(ง) เป็นการจําเป็นในการปฏิบตัติามกฎหมายเพื6อให้บรรลวุตัถปุระสงค์อนัเกี6ยวกบั 
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(1) เวชศาสตร์ปอ้งกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทํางานของลกูจ้าง การวินิจฉยัโรคทางการแพทย์ 
การให้บริการด้านสขุภาพหรือด้านสงัคม การรักษาทางการแพทย์ การจดัการด้านสขุภาพ 
หรือระบบและการให้บริการด้านสงัคมสงเคราะห์    
(|) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสขุ เชน่ 
การปอ้งกนัด้านสขุภาพจากโรคตดิตอ่อนัตรายหรือโรคระบาดที6อาจตดิตอ่หรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจกัร 
หรือการควบคมุมาตรฐานหรือคณุภาพของยา เวชภณัฑ์ หรือเครื6องมือแพทย์ 
ซึ6งได้จดัให้มีมาตรการที6เหมาะสมและเจาะจงเพื6อคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลโดยเฉพาะการรักษา
ความลบัของข้อมลูสว่นบคุคลตามหน้าที6หรือตามจริยธรรมแหง่วิชาชีพ   
(3) การคุ้มครองแรงงาน การประกนัสงัคม หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
สวสัดกิารเกี6ยวกบัการรักษาพยาบาลของผู้ มีสทิธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถหรือการคุ้มครองทางสงัคม 
ซึ6งการเก็บรวมรวมข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานนั 2นเป็นสิ6งที6จําเป็นในการปฏิบตัติามสทิธิหรือหน้าที6ของผู้ควบคมุข้อมลูหรือผู้ใช้ง
านเจ้าของข้อมลู 
โดยได้จดัให้มีมาตรการที6เหมาะสมเพื6อคุ้มครองสทิธิขั 2นพื 2นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลนั 2น   
(p) การศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ หรือสถิต ิหรือประโยชน์สาธารณะอื6น ทั 2งนี 2 ด้วยการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผยเพียงเทา่ที6จําเป็นและได้จดัให้มีมาตรการที6เหมาะสมเพื6อคุ้มครองสทิธิขั 2นพื 2นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้งานเจ้า
ของข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นตามที6คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลได้ประกาศกําหนด   
(5) ประโยชน์สาธารณะที6สาํคญั 
โดยได้จดัให้มีมาตรการที6เหมาะสมเพื6อคุ้มครองสทิธิขั 2นพื 2นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลนั 2น 

ทั 2งนี 2 ผู้ควบคมุข้อมลูจะบนัทกึการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานตามวรรคก่อนหน้าไว้เป็นสาํคญั 

ข้อ DD การใช้งานเวบ็ไซต์ของบุคคลซึ`งอยู่ในความปกครอง อนุบาล หรือพทิกัษ์ของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานรับรองวา่จะตนไมใ่ชแ่ละจะไมยิ่นยอมให้บคุคลซึ6งมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี 2 เยี6ยมชม ใช้งาน หรือเป็นสมาชิกของเวบ็ไซต์ 

(ก) ผู้ เยาว์ซึ6งยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะซึ6งอยูใ่นความปกครองของผู้ใช้งาน เว้นแตใ่นกรณีที6ผู้ เยาว์นั 2นมีอายตุั 2งแต ่�� (สบิ) 
ปีขึ 2นไปและได้เยี6ยมชม ใช้งาน หรือเป็นสมาชิกของเวบ็ไซต์ ซึ6งเป็นการกระทําที6มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี 2 

(1) การกระทําการที6เป็นเพียงเพื6อจะได้ไปซึ6งสทิธิอนัใดอนัหนึ6งหรือเป็นการเพื6อให้หลดุพ้นจากหน้าที6อนัใดอนัหนึ6ง   
(|) การกระทําการซึ6งเป็นการต้องทําเองเฉพาะตวั   
(3) การกระทําการซึ6งเป็นการสมแก่ฐานานรูุปแหง่ตนและเป็นการอนัจําเป็นในการดํารงชีพตามสมควร 

(ข) คนไร้ความสามารถซึ6งอยูใ่นความอนบุาลของผู้ใช้งาน   
(ค) คนเสมือนไร้ความสามารถซึ6งอยูใ่นความพิทกัษ์ของผู้ใช้งาน 

ในกรณีที6ผู้ ใช้งานยินยอมให้บคุคลลกัษณะดงักลา่วข้างต้นเยี6ยมชม ใช้งาน หรือเป็นสมาชิกของเวบ็ไซต์ 
ผู้ ใช้งานตกลงให้ถือวา่ผู้ใช้งานได้ใช้อํานาจปกครอง อนบุาล หรือพิทกัษ์ของบคุคลดงักลา่ว แล้วแตก่รณี 
ในการตกลงและให้ความยินยอมตามนโยบายฉบบันี 2ทั 2งสิ 2นเพื6อและในนามของบคุคลดงักลา่วด้วย 

ข้อ De การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ผู้ควบคมุข้อมลูอาจสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานไปยงัตา่งประเทศได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี 2 

(ก) 
ประเทศปลายทางหรือองค์การระหวา่งประเทศที6รับข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที6เพียงพอตามที6กฎหม
าย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัเกี6ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล   
(ข) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 
โดยที6ผู้ ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้รับแจ้งและรับทราบถงึมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที6ไมเ่พียงพอของประเทศปลายท
างหรือองค์การระหวา่งประเทศที6รับข้อมลูนั 2นแล้ว   
(ค) เป็นการปฏิบตัติามกฎหมาย   
(ง)เป็นการจําเป็นเพื6อการปฏิบตัติามสญัญาซึ6งผู้ ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเป็นคูส่ญัญานั 2นหรือเพื6อใช้ในการดําเนินการตามคําขอข
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องผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลก่อนการเข้าทําสญัญานั 2น   

(จ) เป็นการกระทําการตามสญัญาระหวา่งผู้ควบคมุข้อมลูกบับคุคลอื6นโดยเป็นไปเพื6อประโยชน์ของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลนั 2น 

(ฉ) เพื6อปอ้งกบัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลนั 2นหรือบคุคลใดๆ 
เมื6อเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลไมส่ามารถให้ความยินยอมในขณะนั 2นได้   

(ช) เป็นการจําเป็นเพื6อการดําเนินภารกิจเพื6อประโยชน์สาธารณะที6สาํคญั 

ข้อ Dl การแจ้งเตอืนเหตุการละเมดิข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที6ผู้ควบคมุข้อมลูทราบถงึการละเมิดข้อมลูสว่นบคุคลไมว่า่จะมีการละเมิดโดยบคุคลใด ผู้ควบคมุข้อมลูจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 2 

(ก) ในกรณีมีความเสี6ยงที6จะมีผลกระทบตอ่สทิธิหรือเสรีภาพของบคุคลใดๆ 
ผู้ควบคมุข้อมลูจะแจ้งเหตกุารละเมิดข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
โดยไมช่กัช้าเทา่ที6จะสามารถกระทําได้ภายใน �| (เจ็ดสบิสอง) ชั6วโมงนบัแตท่ราบเหต ุ   
(ข) ในกรณีมีความเสี6ยงที6จะมีผลกระทบอยา่งสงูตอ่สทิธิหรือเสรีภาพของบคุคลใดๆ 
ผู้ควบคมุข้อมลูจะแจ้งเหตกุารละเมิดข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วและแนวทางการเยียวยาตอ่สาํนกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุ

คคลและตอ่ผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลนั 2น โดยไมช่กัช้าเทา่ที6จะสามารถกระทําได้ภายใน �| (เจ็ดสบิสอง) ชั6วโมงนบัแตท่ราบเหต ุ

ข้อ Dm การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเก̀ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ใช้งานอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี6ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคล อนัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง 
การขอให้ผู้ควบคมุข้อมลูแก้ไขปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัและ/หรือให้ถกูต้อง การคดัค้านการเก็บรวบรวมข้อมลู หรือระงบัการใช้ข้อมลู 

ได้ที6ชอ่งทางดงัตอ่ไปนี 2 

e-mail : info@onemorelinkl.com หรือ บริษัท วนัมอร์ลงิค์ จํากดั เลขที6 6 ซ.ประชานกุลู 3 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื6อ กรุงเทพ 10800 

ข้อ Dn การบนัทกึรายการสาํคัญ 

เว้นแตก่ฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลจะกําหนดให้สทิธิผู้ควบคมุข้อมลูไว้เป็นเป็นอยา่งอื6น 
ผู้ควบคมุข้อมลูจะบนัทกึรายการสาํคญัเกี6ยวกบัการจดัเก็บ การใช้ 
หรือการเปิดเผยข้อมลูเป็นหนงัสอืหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื6อการตรวจสอบจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลูหรือจากหนว่ยงานของรัฐ 
อนัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงรายการ ดงัตอ่ไปนี 2 

(ก) ข้อมลูสว่นบคุคลที6มีการเก็บรวบรวม   
(ข) วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลแตล่ะประเภท   
(ค) ข้อมลูเกี6ยวกบัผู้ควบคมุข้อมลู    
(ง) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล   
(จ) สทิธิและวิธีการเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคล 
รวมทั 2งเงื6อนไขเกี6ยวกบับคุคลที6มีสทิธิเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลและเงื6อนไขในการเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลนั 2น    
(ฉ) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที6ได้รับยกเว้นไมต้่องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมลู   
(ช) การปฏิเสธคําขอและการคดัค้านตา่งๆ    
(ซ) รายละเอียดเกี6ยวกบัมาตรการรักษาความมั6นคงปลอดภยัในข้อมลูสว่นบคุคล 

ข้อ Dp การแก้ไขเปล̀ียนแปลงนโยบาย 

ผู้ควบคมุข้อมลูอาจแก้ไขและเปลี6ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบบันี 2ได้ ไมว่า่เวลาใดก็ตาม และไมว่า่ทั 2งหมดหรือบางสว่น 
โดยผู้ควบคมุข้อมลูจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื6อมีการเปลี6ยนแปลงในแตล่ะคราวเพื6อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณาและดําเนินการยอมรับด้วยวิธีการทา
งอิเลก็ทรอนิกส์หรือวิธีการอื6นใด 
และหากวา่ผู้ใช้งานได้ดําเนินการเพื6อยอมรับนั 2นแล้วให้ถือวา่นโยบายที6แก้ไขเพิ6มเตมิดงักลา่วเป็นสว่นหนึ6งของนโยบายฉบบันี 2ด้วย 

ข้อ Dq ความสัมพนัธ์ของคู่สัญญา 
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โดยที6คูส่ญัญาทั 2งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีวา่ 
การเข้าทํานโยบายฉบบันี 2ไมทํ่าให้คูส่ญัญาและพนกังานของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีความสมัพนัธ์ในฐานะเป็นลกูจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือเป็
นหุ้นสว่นกนัตามกฎหมายหุ้นสว่นและบริษัทแตอ่ยา่งใด 

ข้อ Ds การโอนสทิธิ 

เว้นแตจ่ะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื6นอยา่งชดัแจ้งในนโยบายฉบบันี 2 คูส่ญัญาตกลงจะไมโ่อนสทิธิ หน้าที6 
และ/หรือความรับผิดตามนโยบายฉบบันี 2ให้แก่บคุคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ6งเป็นการลว่งหน้

าก่อน 

ข้อ Dt การสละสทิธิ 

การที6ผู้ควบคมุข้อมลูไมใ่ช้สทิธิหรือใช้สทิธิลา่ช้าในเรื6องหนึ6งเรื6องใดหรือคราวหนึ6งคราวใดก็ดี มิให้ถือวา่ผู้ควบคมุข้อมลูสละสทิธิในเรื6องดงักลา่ว 
และการที6ผู้ควบคมุข้อมลูใช้สทิธิแตเ่พียงบางสว่นหรือสละสทิธิในเรื6องหนึ6งเรื6องใดหรือคราวหนึ6งคราวใด 
ก็มิให้ถือวา่เป็นการสละสทิธิในเรื6องอื6นหรือในคราวอื6นด้วย 

ข้อ ew การแยกส่วนของนโยบาย 

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในนโยบายฉบบันี 2ที6ตกเป็นโมฆะ ไมส่มบรูณ์ หรือไมมี่ผลบงัคบัใช้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม 
คูส่ญัญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื6นๆ ในนโยบายฉบบันี 2ยงัคงมีผลสมบรูณ์และผกูพนัคูส่ญัญาอยูเ่สมือนหนึ6งวา่ไมมี่สว่นที6เป็นโมฆะ 
ไมส่มบรูณ์ หรือไมมี่ผลบงัคบัใช้นั 2นอยูใ่นนโยบายฉบบันี 2 

ข้อ eD กฎหมายที`ใช้บงัคับ 

นโยบายฉบบันี 2ให้อยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายของประเทศไทย 

ข้อ ee การระงบัข้อพพิาท 

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขดัแย้งใดๆ เกิดขึ 2นอนัเนื6องมาจากนโยบายฉบบันี 2 หากคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้ 

คูส่ญัญาตกลงจะนําข้อพิพาทดงักลา่วขึ 2นฟอ้งตอ่ศาลในประเทศไทย 


