1. นโยบายการคุ้มครองสิ ทธิ และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ บริ การ
เพื่อให้มหี ลักเกณฑ์การคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความ
เป็ นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด จึงได้จดั ให้มกี ารแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของบุคคลหรือหน่ วยงานทีซ่ ง่ึ ข้อมูล
ส่วนบุคคลทีอ่ าจจะถูกเปิดเผย และสิทธิของลูกค้าและการรับความยินยอมของลูกค้าตามมาตรการ
ป้องกันและรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ ทัง้ ด้านเทคนิคและการ
จัดการภายในองค์กรตามความเหมาะสมกับแต่ละบริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความเชื่อมัน่
ในการติดต่อสื่อสารถึงกันทางโทรคมนาคม ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
2. คาจากัดความ
2.1.

“บริ ษทั ” หมายถึง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

2.2.

“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึง ข้อ มูล ผู้ใ ช้เ ลขหมายโทรคมนาคม ข้อ เท็จ จริง รายละเอีย ด
เกี่ยวกับผู้ใ ช้บริก ารที่ส ามารถระบุต ัว ผู้ใ ช้บริก าร หรือ อาจจะระบุต ัว ผู้ใ ช้บริการนัน้ ได้ ไม่ว่ า
ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม ข้อ มูล การใช้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม รวมทัง้ พฤติกรรมการใช้
บริก ารโทรคมนาคมของผู้ใ ช้ บ ริก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึง ข้อ มูล ทางเทคนิ ค ที่ใ ช้เ ท่ า ที่จ าเป็ น เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการบริห ารโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อ ประโยชน์ ใ นการติดต่ อ สื่อ สาร และเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษทั

2.3.

“การประมวลผล” หมายถึง การดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย หรือการแก้ไขซึง่
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ ไม่ว่าจะใช้วธิ กี ารใดๆ และให้หมายความรวมถึงการส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมนัน้ ๆ

2.4.

“การเก็บรวบรวม” หมายถึง การทาให้ได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล

2.5.

“ข้อมูลผู้ใช้ เลขหมายโทรคมนาคม” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรคมนาคม ชื่อ
สกุล และทีอ่ ยูข่ องผูใ้ ช้บริการ

2.6.

“ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคม ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นคู่สญ
ั ญากับบริษทั หรือไม่

2.7.

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

2.8.

“สานักงาน” หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

3. การเก็บรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.

บริษัทจะเก็บรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เมื่อ ได้รบั
ความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการโดยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1.1. แบบคาขอใช้บริการ
3.1.2. ทางเว็บไซด์ของบริษทั
3.1.3. ทางข้อความสัน้ (SMS)
3.1.4. อื่นๆ

3.2.

3.3.

การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล บริษั ท จะกระท าเพื่อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น กิ จ การ
โทรคมนาคมเท่านัน้ เช่น
- เพื่อประโยชน์เกีย่ วกับการศึกษาวิจยั หรือสถิตทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษทั และได้
ทาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไว้เป็นความลับ
- เป็นข้อมูลทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
- เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
- การจัดทาฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
- การจัดทาฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลลูกค้าเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของลูกค้า
- การจัดทาฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อ จัดทากิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษทั เป็นต้น
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรงเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนินกิจการ
โทรคมนาคมของบริษทั และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทช่ี อบด้วยกฎหมาย

3.4.

บริษัทไม่เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะพิการทางร่างกาย เว้นแต่เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการให้บริการทีเ่ หมาะสมตามลักษณะพิการทางร่างกาย

3.5.

บริษทั จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรม ยกเว้น เป็ นข้อมูลทีป่ รากฏบนเอกสารที่
สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย

3.6.

บริษัทไม่เ ก็บ รวบรวมข้อ มูล ที่ก ระทบต่ อ ความรู้ส ึก หรือ อาจก่ อ ให้เ กิด ความเสีย หายหรือ มี
ผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของผูใ้ ช้บริการอย่างชัดแจ้ง ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด

3.7.

บริษทั จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการในช่วงเวลา 3 เดือนสุดท้ายของการใช้บริการ
ของผูใ้ ช้บริการ นับถัดจากวันทีใ่ ช้บริการในปจั จุบนั

3.8.

ในกรณีทก่ี ารให้บริการโทรคมนาคมสิน้ สุดลง บริษทั จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3.7
ไว้เป็นเวลา 3 เดือน นับถัดจากวันสิน้ สุดสัญญาการให้บริการ

4.

การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ บริษทั สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอม
จากผูใ้ ช้บริการ

4.1.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่ว นบุค คลต่ อหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมันคงของรั
่
ฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และปฏิบตั คิ รบถ้วนตามกระบวนการทีก่ ฎหมายนัน้ บัญญัติ

4.2.

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ ชีวติ ร่างกาย
หรือสุขภาพอนามัยของผูใ้ ช้บริการ

4.3.

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการหรือสานักงาน เมื่อได้รบั การร้องขอจากคณะกรรมการ
และสานักงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
กฎหมาย

5. สิ ทธิ ของผูใ้ ช้บริ การ
5.1.

ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจดู ขอสาเนา หรือสาเนารับรองความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของตน โดยร้องขอต่อบริษทั เป็ นหนังสือ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษทั กาหนด แต่ท ัง้ นี้
ต้องเป็นไปตามอัตราทีค่ ณะกรรมการกาหนด

5.2.

ผูใ้ ช้บริการสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยแจ้ง
ให้บริษทั ทราบเป็นหนังสือหรือผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั

5.3.

ผูใ้ ช้บริการสามารถระงับการใช้ เปิ ดเผย หรือ เพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้บริการในกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ไม่กระทบกับการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการในเวลาใดๆ
ได้ โดยแจ้งให้บริษทั ทราบเป็นหนังสือ

6. มาตรการในการรักษาข้อมูล
6.1.

บริษัทจัดให้มกี ารกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล และปรับเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ (Password) ของ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในการเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

6.2.

บริษทั จัดให้มมี าตรการเพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ตามการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี โดยมีมาตรการดังนี้

6.2.1. การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ หน่วยงานและบุคลากร โดยมีวธิ กี ารคัดเลือก แยก
หน้าที่ ฝึ กอบรมและมอบหมายงานให้แก่พนักงานในการปฏิบตั หิ น้าที่ท่เี หมาะสม และ
พนักงานทุกคนผูกพันตามข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร
6.2.2. การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ โดยมีการ
แยกการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุ มการเข้าใช้งานระบบคอมพิว เตอร์
ตรวจจับผูบ้ ุกรุกและติดตามสืบค้น และควบคุมการเปลีย่ นแปลงต่อระบบคอมพิวเตอร์
6.2.3. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการจัดชัน้ ความลับของข้อมูล วิธกี าร
เก็บรักษาข้อมูลสาคัญ และวิธกี ารจัดการข้อมูลทีบ่ นั ทึกบนกระดาษ
6.2.4. การรักษาความปลอดภัยการสื่อสารและระบบเครือข่ายการสื่อสาร ด้วยการควบคุมการ
เข้าถึงระบบเครือข่ายการสื่อสาร มีการสารองและการกู้คนื ข้อมูล ควบคุ มการรับ -ส่ ง
ข้อมูลในเครือข่าย ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และการควบคุมการเข้าใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์จากระยะไกล
6.2.5. แผนการป้องกันธุรกิจหยุดชะงัก
6.3.

บริษทั ไม่กระทาการดักฟงั ตรวจ กักสัญญาณ หรือเปิ ดเผยสิง่ สื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
ที่บุ ค คลติด ต่ อ ถึง กัน ไม่ ว่ า จะเป็ น ในรูป แบบใดๆ เว้น แต่ ไ ด้ร บั อนุ ญ าตตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง
กฎหมาย

6.4.

บริษทั จัดทาระบบป้องกันไม่ให้มกี ารกระทาใดๆ เพื่อให้ความหมายของข้อมูลเปลีย่ นไป

6.5.

บริษทั จัดให้มบี ริการแสดงเลขหมายเรียกเข้า ระบบป้องกันการแสดงหมายเลขโทรออก ระบบ
ปฏิเสธเลขหมายทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด

6.6.

บริษทั ให้ขอ้ มูลผูใ้ ช้เลขหมายโทรคมนาคมแก่บุคคลทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้จดั ทารายนามผูใ้ ช้บริการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึง่ ได้รบั ความยินยอมจาก
ผูใ้ ช้บริการแล้ว

7. การร้องเรียนของผูใ้ ช้บริ การ
ผูใ้ ช้บริการอาจร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความ
เป็ นส่วนตัว หรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องเรียนทีบ่ ริษทั กาหนดไว้
วันที่มีผล: ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

