นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy/Privacy Notice)
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จากัด (มหาชน) และ
บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
1. บทนา
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)
จากัด (ต่อไปในนโยบายนีเ้ รียกว่า “บริษัท” หรือ “องค์กร”) ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลอื่น อันเกี่ ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่ อมั่นได้ว่า บริษัท มีความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อ มูล ส่ว นบุค คล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล”) รวมถึ ง กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อง
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุ คคล (“นโยบาย”) นีจ้ ึงได้ถูกจัดทาขึน้ เพื่อชีแ้ จงแก่ท่านถึงรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดาเนินการโดย
บริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผูด้ าเนินการแทนหรือในนามของบริษัท โดยมีเนือ้ หาสาระ
ดังต่อไปนี ้
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนีใ้ ช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ บริษัท ในปั จจุบนั และที่
อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจ
หรือหน่วยงานรู ปแบบอื่นที่ดาเนินการโดย บริษัท และรวมถึงคู่สญ
ั ญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท (“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และ
บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท
(รวมเรียกว่า “บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั บริษัท ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2) เจ้าหน้าที่หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน ลูกจ้าง
3) คูค่ า้ และผูใ้ ห้บริการซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูร้ บั มอบอานาจ ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูถ้ ือหุน้ ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ในรูปแบบเดียวกันของนิตบิ คุ คลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
5) ผูใ้ ช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
6) ผูเ้ ข้าชมหรือใช้งานเว็บไซท์ https://www.mermaid-group.com รวมทัง้ ระบบ แอปพลิเค
ชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย บริษัท

7) บุคคลอื่นที่ บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูส้ มัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่
ผูค้ า้ ประกัน ผูร้ บั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น
ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
นอกจากนโยบายฉบับ นี แ้ ล้ว บริษั ท อาจก าหนดให้มี ค าประกาศเกี่ ย วกับ ความเป็ น ส่ ว นตัว
(“ประกาศ”) ส าหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริก ารของบริ ษั ท เพื่ อ ชี แ้ จงให้เ จ้า ของข้อ มูล ส่ว นบุค คลซึ่ ง เป็ น
ผูใ้ ช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกู ประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายใน
การประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ เป็ นการเฉพาะเจาะจง
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งกันในสาระสาคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว
และนโยบายนี ้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของบริการนัน้
3. คานิยาม
 บริษัท หมายถึง บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส
เซส (ไทยแลนด์) จากัด
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิด เห็ น ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ในลัท ธิ ศาสนาหรื อ ปรัช ญา พฤติก รรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก สาเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กูค้ ืน เปิ ดเผย ส่งต่อ
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทาลาย เป็ นต้น
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี ้ บุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม
บริษัท เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง
ให้บริการต่าง ๆ เช่น ขัน้ ตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทาแบบ
สารวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท หรือเมื่อ
เจ้า ของข้อ มูล ส่ ว นบุค คลติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ บริ ษั ท ณ ที่ ท าการหรื อ ผ่ า นช่ อ งทางติ ด ต่ อ อื่ น ที่
ควบคุมดูแลโดย บริษัท เป็ นต้น
2) ข้อ มูล ที่ บริ ษั ท เก็ บ รวบรวมจากการที่ เ จ้า ของข้อ มูล ส่ ว นบุค คลเข้า ใช้ง านเว็ บ ไซต์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งาน
เว็ บ ไซต์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริก ารของบริษั ท ด้ว ยการใช้คุก กี ้ (Cookies) หรื อ จากซอฟต์แ วร์บ น
อุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ที่ แหล่งข้อมูล ดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รบั ความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บริษัท เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทลั ของ
หน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ บริษัท มีหน้าที่ตามพันธกิจใน
การดาเนินการจัดให้มีศนู ย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานของ
รัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทลั รวมถึงจากความจาเป็ นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่
อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคูส่ ญ
ั ญาได้
นอกจากนี ้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
แก่ บริษัท ดังนี ้ ท่านมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนีห้ รือประกาศของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บคุ คลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคล
นัน้ หากเป็ นกรณีท่ีตอ้ งได้รบั ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บริษัท
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลที่ มีความจาเป็ นในการให้บริการของ
บริษัท อาจเป็ นผลให้ บริษัท ไม่สามารถให้บริการนัน้ แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทงั้ หมดหรือ
บางส่วน

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท พิจารณากาหนดฐานกฎหมายในการเก็ บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความ
เหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทัง้ นี ้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัท ใช้ ประกอบด้วย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียด
เพื่อการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อให้ บริษัท สามารถปฏิบตั ิตามที่กฎหมายที่ควบคุม
บริษัท เช่น
- การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ต าม
พระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(กรณีขอ้ มูลที่ถกู ส่งมามีชนั้ ความลับทางราชการ)
- กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
รวมถึง การดาเนินการตามคาสั่งศาล เป็ นต้น
เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อประโยชน์โดยชอบ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และของ
ด้วยกฎหมาย
บุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญไม่นอ้ ยไป
กว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่ว นบุค คล เช่น เพื่ อ การรัก ษาความปลอดภัย อาคาร
สถานที่ของบริษัท หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อกิจการภายในของบริษัท เป็ นต้น
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการป้องกันหรือระงับ เพื่ อ ป้อ งกัน หรื อ ระงับ อัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ร่า งกาย หรื อ
อันตรายต่อชี วิต ร่างกาย หรือสุขภาพ สุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อ
ของบุคคล
เฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็ นต้น
เพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญา
เพื่ อ ให้ บริษั ท สามารถปฏิ บัติห น้า ที่ ต ามสัญ ญา หรื อ
ดาเนินการอันเป็ นความจาเป็ นต่อการเข้าทาสัญญาซึ่ง
ท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับ บริษัท เช่น การจ้างงาน จ้างทาของ
การท าบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ หรื อ สั ญ ญาใน
รูปแบบอื่น เป็ นต้น

เพื่ อ การจัด ท าเอกสารประวัติ ศ าสตร์ เพื่ อให้ บริษัท สามารถจัด ทาหรื อสนับสนุน การจัด ท า
วิจยั หรือสถิตทิ ่ีสาคัญ
เอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่ บริษัท อาจ
ได้รบั มอบหมาย เช่น การจัดทาทาเนียบผูด้ ารงตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการ หรือคณะกรรมการ การจัดทาสถิติการใช้
บริก ารดิจิ ทัล ภาครัฐ งานติด ตามการด าเนิ น นโยบาย
รัฐบาลดิจิทลั เป็ นต้น
ความยินยอมของท่าน
เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณี ท่ี บริษัท จ าเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากท่า น
โดยได้มี การแจ้ง วัตถุป ระสงค์ข องการเก็ บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอม
แล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วย
วัตถุประสงค์ท่ีไม่เป็ นไปตามข้อยกเว้นมาตรา 24 หรือ 26
แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ.
2562 หรื อ การน าเสนอ ประชาสัม พันธ์ผลิ ต ภัณ ฑ์และ
บริการของคู่สญ
ั ญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็ น
ต้น
ในกรณีท่ี บริษัท มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจาเป็ นในการเข้าทาสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลหรือ คัดค้านการดาเนิน การประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทาให้ บริษัท ไม่
สามารถดาเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทงั้ หมดหรือบางส่วน
6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม
บริษัท อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ท่ีท่านมีกับ บริษัท รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนีเ้ ป็ นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เป็ นการทั่วไป ทัง้ นี ้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้
งานหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านัน้ ที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุช่ือเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ
ข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง
ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สาหรับ
แต่ ล ะอาชี พ ) หมายเลขประจ าตั ว ผู้ ป ระกั น ตน หมายเลข
ประกันสังคม เป็ นต้น
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ ข้อ มูล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตัว ท่ า น เช่ น วัน เดื อ นปี เกิ ด เพศ
บุคคล
ส่วนสูง นา้ หนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์
ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการ
เป็ นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็ นคนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ เป็ นต้น
ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
ข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ต่ อ ท่ า น เช่ น เบอร์โ ทรศั พ ท์ บ ้ า น เบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูท่ างไปรษณียบ์ า้ น
ชื่อผูใ้ ช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตงั้ ของ
ที่พกั เป็ นต้น
ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ การท างานและ รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทางานและประวัติ
การศึกษา
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตาแหน่ง หน้าที่
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทางาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ประวัติการดารงตาแหน่ง ประวัติ
การทางาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการ
ประเมิ น สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ พัสดุในครอบครองของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สาเร็จการศึกษา เป็ นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดเกี่ ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น ผูร้ บั
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุม้ ครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็ น
ต้น
ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ท าง ข้อ มูล ความสัม พัน ธ์ท างสัง คมของท่ า น เช่ น สถานภาพทาง
สังคม
การเมื อ ง การด ารงต าแหน่ง ทางการเมื อ ง การด ารงต าแหน่ง

กรรมการ ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานของบริษัท ข้อมูลการเป็ น
ผูม้ ีสญ
ั ญาจ้างกับ บริษัท ข้อมูลการเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียในกิจการที่
ทากับ บริษัท เป็ นต้น
ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้บ ริ ก ารของ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อ บริก ารของบริษั ท เช่น ชื่ อ
บริษัท
บัญชี ผู้ใช้ง าน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on
(SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุ
พิกัด ภาพถ่าย วี ดีโอ บันทึกเสี ยง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ง าน
ประวั ติ ก ารสื บ ค้น คุ ก กี ้ห รื อ เทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น
หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการ
เชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบตั กิ ารที่ใช้งาน
เป็ นต้น
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ มี ความละเอี ยดอ่อนของท่าน เช่น เชื อ้ ชาติ
ละเอียดอ่อน
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมื อง
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า )
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็ นต้น
7. คุกกี้
บริษัท เก็บรวบรวมและใช้คุกกี ร้ วมถึงเทคโนโลยี อ่ืนในลักษณะเดียวกัน ในเว็บไซต์ท่ีอยู่ภ ายใต้
ความดูแลของบริษัท เช่น https://www.mermaid-group.com หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่
ท่านใช้งาน ทัง้ นี ้ เพื่อการดาเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัท และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็ น
ผูใ้ ช้งานได้รบั ความสะดวกและประสบการณ์ท่ีดีในการใช้งานบริการของบริษัท และข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูก
นาไปเพื่อปรับปรุ งเว็บไซต์ของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึน้ โดยท่านสามารถตัง้ ค่า
หรือลบการใช้งานคุกกีไ้ ด้ดว้ ยตนเองจากการตัง้ ค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ
กรณีท่ี บริษัท ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็ น
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัท จะไม่
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ จนกว่าจะได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจ
กระทาการแทนผูเ้ ยาว์ หรือผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
กรณีท่ี บริษัท ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า บริษัท ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวโดยยังมิได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ หรือผูอ้ นุบาล
หรือผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ดังนี ้ บริษัท จะดาเนินการลบทาลายข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยเร็วหาก บริษัท ไม่มี
เหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายประการอื่น นอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าว
9. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึน้ อยู่
กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ทา่ นใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่าน
กับ บริษัท หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็ นสาคัญ โดยวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ดงั ต่อไปนีเ้ ป็ นเพียงกรอบ
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบริษัท เป็ นการทั่วไป ทัง้ นี ้ เฉพาะวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ทา่ นใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านัน้ ที่จะมีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลของท่าน
1) เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของบริษัท ทัง้ บริการภายใต้สญ
ั ญาที่มีตอ่ ท่าน หรือ
ตามพันธกิจของบริษัท
2) เพื่อการดาเนินการทางธุรกรรมของบริษัท
3) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออานวยความสะดวก
และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
4) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทัง้ เอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
5) จัดทาบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
6) วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของบริษัท
7) เพื่อดาเนินการตามที่จาเป็ นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน
การสรรหากรรมการหรือผูด้ ารงตาแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
8) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ
กระทาที่ตอ้ งห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทัง้ บริษัท และเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล
9) การยืนยันตัวตน พิสจู น์ตวั ตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของบริษัท หรือ
ติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
10) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทนั สมัย
11) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
12) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทาคาสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
13) เพื่อจัดทาและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจาเป็ น
14) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทาที่ไม่ได้รบั อนุญาต หรือผิดกฎหมาย

15) ตรวจสอบว่า เจ้า ของข้อ มูลส่ว นบุค คลเข้า ถึ ง และใช้บ ริก ารของบริษั ท อย่า งไร ทั้ง ใน
ภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
16) ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ท่ี บริษัท มีตอ่ หน่วยงานที่มีอานาจควบคุม
หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท
17) ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น
หรือของนิตบิ คุ คลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดาเนินการของบริษัท
18) ป้องกัน หรือหยุดยัง้ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง
โรคระบาด
19) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทาสถิติท่ี
บริษัท ได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการ
20) เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ คาสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับ
คดีความ การดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
10. ประเภทบุคคลที่ บริษัท เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้วตั ถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น บริษัท อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
บุคคลดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ ประเภทของบุคคลผูร้ บั ข้อมูลที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนีเ้ ป็ นเพียงกรอบการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัท เป็ นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูร้ บั ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้
งานหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านัน้ ที่จะมีผลบังคับใช้
ประเภทบุคคลผูร้ บั ข้อมูล
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู้ มี อ านาจที่
บ ริ ษั ท ต้ อ ง เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล เ พื่ อ
วัต ถุป ระสงค์ใ นการด าเนิ น การตาม
กฎหมายหรื อ วัต ถุป ระสงค์ส าคัญ อื่ น
(เช่ น การด าเนิ น การเพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะ)
คู่ สั ญ ญ า ซึ่ ง ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
สวัสดิการของผูป้ ฏิบตั งิ านของ บริษัท
พันธมิตรทางธุรกิจ

รายละเอียด
หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หรือมีอานาจควบคุมกากับดูแล
หรื อ มี วัต ถุป ระสงค์อ่ื น ที่ มี ค วามส าคัญ เช่น คณะรัฐ มนตรี
รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร
ส านัก งานต ารวจ ศาล ส านัก งานอัย การ กรมควบคุม โรค
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานปลัดสานัก
นายก กรมการกงสุล กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา เป็ นต้น
บุคคลภายนอกที่ บริษัท จัดซือ้ จัดจ้างให้ดาเนินการเกี่ ยวกับ
สวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผูจ้ ัดทา
Payroll ธนาคาร ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ เป็ นต้น
บริ ษั ท อาจเปิ ด เผยข้อ มูล ของท่า นแก่ บุค คลที่ ร่ว มงานกับ
บริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู้

ผูใ้ ห้บริการ

ผูร้ บั ข้อมูลประเภทอื่น

การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ให้บริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการของบริษัท ผูใ้ ห้บริการด้าน
การตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์ม
ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม เป็ นต้น
บริษัท อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ห้บริการแทน หรือ
สนับสนุนการดาเนินการของบริษัท เช่น ผูใ้ ห้บริการด้านการ
จัด เก็ บ ข้อ มูล (เช่น คลาวด์ โกดัง เอกสาร) ผู้พัฒ นาระบบ
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผูใ้ ห้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้
ให้บริการด้านการชาระเงิน ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพ ท์ ผู้ใ ห้บ ริ ก ารด้า น Digital ID ผู้ใ ห้บ ริ ก ารสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นการบริห ารความเสี่ ย ง ที่ ป รึก ษา
ภายนอก ผูใ้ ห้บริการขนส่ง เป็ นต้น
บริ ษั ท อาจเปิ ด เผยข้อ มูล ของท่า นให้แ ก่ บุค คลผู้รับ ข้อ มู ล
ประเภทอื่น เช่น ผูต้ ิดต่อ บริษัท สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ี
ไม่แสวงหากาไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงาน
อื่ น ๆ เป็ นต้น ทั้ง นี ้ เพื่ อการดาเนิน การเกี่ ยวกับ บริการของ
บริษัท การฝึ กอบรม การรับรางวัล การร่วมทาบุญ บริจาค เป็ น
ต้น
บริษั ท อาจเปิ ด เผยข้อ มูล ของท่า นต่อ สาธารณะในกรณี ท่ี
จาเป็ น เช่น การดาเนินการที่กาหนดให้ บริษัท ต้องประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็ นต้น

11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี บริษัท อาจจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่ อส่ง ข้อมูล ส่วนบุคคลไปยัง ระบบคลาวด์
(Cloud) ที่ มี แ พลตฟอร์ม หรื อ เครื่ อ งแม่ ข่ า ย (Server) อยู่ ต่ า งประเทศ (เช่ น ประเทศสิ ง คโปร์ หรื อ
สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตงั้ อยู่นอกประเทศไทย ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ
บริการของบริษัท ที่ทา่ นใช้งานหรือมีสว่ นเกี่ยวข้องเป็ นรายกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จดั ทานโยบายฉบับนี ้ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มี
ประกาศกาหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี ้ เมื่อ
บริษั ท มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งส่ง หรื อ โอนข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของท่ า นไปยัง ประเทศปลายทาง บริษั ท จะ

ดาเนินการเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม
มาตรฐานสากล หรือดาเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนัน้ ได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็ นการปฏิ บัติตามกฎหมายที่ กาหนดให้ บริษัท ต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุค คลไป
ต่างประเทศ
2) ได้แ จ้ง ให้ท่า นทราบและได้รับ ความยิ น ยอมจากท่า นในกรณี ท่ี ป ระเทศปลายทางมี
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทัง้ นีต้ ามประกาศรายชื่อประเทศที่
คณะกรรมการคุม้ ครองส่วนบุคคลประกาศกาหนด
3) เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับ บริษัท หรือเป็ นการทาตาม
คาขอของท่านก่อนการเข้าทาสัญญานัน้
4) เป็ นการกระทาตามสัญญาของบริษัท กับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น
เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนัน้ ได้
6) เป็ นการจาเป็ นเพื่อดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ ขอ้ มูลนัน้ ยังมีความจาเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านัน้ ตามรายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิน้ ความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวแล้ว บริษัท จะทาการลบ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวั ตนได้ตอ่ ไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะได้ประกาศกาหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอ้ พิพาท การใช้สิทธิ หรือ
คดีความอันเกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนัน้ ต่อไป
จนกว่าข้อพิพาทนัน้ จะได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สดุ
13. การให้บริการโดยบุคคลทีส่ ามหรือผู้ให้บริการช่วง
บริษัท อาจมีการมอบหมายหรือจัดซือ้ จัดจ้างบุคคลที่สาม (ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทา
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็ นผูด้ แู ล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็ นผูใ้ ห้บริการคลาวด์
(Cloud computing service/provider) หรือเป็ นงานในลักษณะการจ้างทาของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ บริษัท จะจัดให้มีขอ้ ตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ ของบริษัท ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
และของบุคคลที่ บริษัท มอบหมายในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกาหนดรายละเอียด
ประเภทข้อ มูล ส่ ว นบุค คลที่ บริ ษั ท มอบหมายให้ป ระมวลผล รวมถึ ง วัต ถุป ระสงค์ ขอบเขตในการ
ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมี หน้าที่
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคาสั่งของบริษัท เท่านัน้ โดยไม่สามารถ
ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้
ในกรณีท่ีผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้ ห้บริการช่วง (ผูป้ ระมวลผลช่วง) เพื่อ
ทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้ บริษัท จะ
กากับให้ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้
ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ากว่าข้อตกลงระหว่าง บริษัท กับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจากัดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้
สามารถเข้าถึง ได้โ ดยเจ้าหน้า ที่ เ ฉพาะรายหรื อ บุคคลที่ มี อานาจหน้าที่ ห รื อได้รับมอบหมายที่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านัน้ ซึ่งบุคคล
ดัง กล่า วจะต้อ งยึด มั่น และปฏิ บัติ ต ามมาตรการปกป้อ งข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของบริ ษั ท อย่า งเคร่ง ครัด
ตลอดจนมีหน้าที่รกั ษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรูจ้ ากการปฏิบตั กิ ารตามอานาจหน้าที่ โดย
บริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทัง้ ในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และ
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เมื่อ บริษัท มีการส่ง โอนหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการ
ให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรู ปแบบอื่น บริษัท จะกาหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อยืนยัน
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเ่ สมอ
15. การเชื่อมต่อเว็บไซท์หรือบริการภายนอก
บริการของบริษัท อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซท์หรือ
บริการดังกล่าวอาจมี การประกาศนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ มี เนื อ้ หาสาระแตกต่างจาก
นโยบายนี ้ บริษัท ขอแนะนาให้ท่านศึกษานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการนัน้
ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทัง้ นี ้ บริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอานาจควบคุม ถึง

มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการดังกล่าวและไม่ สามารถรับผิดชอบต่อเนื อ้ หา
นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทาอันเกิดจากเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สาม
16. เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั ท ได้แ ต่ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุค คลเพื่ อ ท าหน้า ที่ ต รวจสอบ ก ากับ และให้
คาแนะนาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือ
กับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
17. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กาหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไว้หลายประการ ทัง้ นี ้ สิทธิดงั กล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินีม้ ีผลใช้บงั คับ โดย
รายละเอียดของสิทธิตา่ ง ๆ ประกอบด้วย
1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสาเนาและขอให้เปิ ดเผย
ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่
กรณีท่ี บริษัท มีสิทธิปฏิเสธคาขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใช้
สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั หากท่านพบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็ นปั จจุบนั ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้
มีความถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
3) สิทธิในการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัท ลบหรือทาลายข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของ
ข้อมูลได้ตอ่ ไป ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิ ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ ะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่
กฎหมายกาหนด
4) สิทธิ ในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่าน ทัง้ นี ้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ บริษัท ทาการตรวจสอบตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง สมบูรณ์และเป็ นปัจจุบนั

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษา
ไว้ตามวัตถุประสงค์ท่ี บริษัท ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ประสงค์ให้ บริษัท เก็บรักษาข้อมูลนัน้ ต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ง) เมื่ ออยู่ในช่วงเวลาที่ บริษัท กาลัง พิสูจ น์ถึง เหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจาเป็ นใน
การเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลเพื่ อ ประโยชน์ส าธารณะ อัน
เนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีท่ี บริษัท มีเหตุในการปฏิเสธคาขอโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัท สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านมี เ หตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่ง กว่า หรือเพื่ อการก่อตัง้ สิทธิ เรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บริษัท)
6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีท่านได้ให้ความยินยอมแก่ บริษัท ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คล (ไม่ว่า ความยิ น ยอมนั้น จะได้ใ ห้ไ ว้ก่ อ นหรือหลัง
พระราชบัญ ญัติคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุค คล พ.ศ. 2562 มี ผลใช้บัง คับ) ท่านมี สิทธิ ถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย บริษัท เว้นแต่มี
ข้อจากัดสิทธิโดยกฎหมายให้ บริษัท จาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสญ
ั ญาระหว่าง
ท่านกับ บริษัท ที่ให้ประโยชน์แก่ทา่ นอยู่
7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจาก บริษัท ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ี
ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึง
อาจขอให้ บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อ มูลส่วนบุคคลรายอื่น
ทัง้ นี ้ การใช้สิทธินีจ้ ะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด

18. โทษของการไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายอาจมีผลเป็ นความผิ ดและถูกลงโทษทางวินยั ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
(สาหรับเจ้าหน้าที่หรือผูป้ ฏิบตั งิ านของ บริษัท) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สาหรับ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทัง้ นี ้ ตามแต่กรณี และความสัมพันธ์ท่ีท่านมีต่อ บริษัท และอาจได้รบั โทษ
ตามที่ กาหนดโดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้ กฎหมายลาดับรอง กฎ
ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
19. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอานาจกากับดูแล
ในกรณีท่ีทา่ นพบว่า บริษัท มิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรอ้ งเรียน
ไปยังคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษัท ขอให้
ท่านโปรดติดต่อมายัง บริษัท เพื่อให้ บริษัท มีโอกาสได้รบั ทราบข้อเท็จจริงและได้ชีแ้ จงในประเด็นต่าง ๆ
รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
20. การปรับปรุ งแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อาจพิจารณาปรับปรุ ง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนีต้ ามที่เห็นสมควร และจะทา
การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.mermaid-group.com โดยมีวนั ที่มีผลบังคับ
ใช้ของแต่ล ะฉบับแก้ไขกากับอยู่ อย่างไรก็ ดี บริษัท ขอแนะนาให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบ
นโยบายฉบับใหม่อย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ บริษัท ดาเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่
ท่านจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท
การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็ นการ
รับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้ง นี ้ โปรดหยุดการเข้า ใช้ง านหากท่านไม่เห็นด้ว ยกับ
รายละเอียดในนโยบายฉบับนีแ้ ละโปรดติดต่อมายังบริษัท เพื่อชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่อไป

21. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ
หากท่านมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท หรือเกี่ยวกับนโยบายนี ้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี
1) โทร 02-255-3115
2) เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัท เมอร์เมด มาริ
ไทม์ จากัด และ บริษัท (มหาชน)เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
(email: MermaidDPO@mermaid-group.co.th)
3) เว็ปไซต์ https://www.mermaid-group.com
4) 26/46-47 ชัน้ 12A อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

