นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั เบบีจ้ ีเนี ยส คอนซัลทิ่ง กรุป๊ จากัด
บริษทั เบบี้จเี นียส คอนซัลทิง่ กรุ๊ป จากัด จัดทานโยบายฉบับนี้ขน้ึ เพื่ออธิบายถึงวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิ ดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆเป็ นต้น และเพื่อให้
เจ้าของข้อมูลทราบถึงนโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ บริษทั ฯจึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลซึง่ ทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯจะใช้วธิ กี ารที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม โดยจะเก็บ รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลเท่าทีจ่ าเป็ นแก่การใช้งานของบริษทั ฯด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธกี ารอื่น ตามวัตถุประสงค์ท่ไี ด้ขอ
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้และตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทัง้ นี้บริษทั ฯจะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรูแ้ ละให้ความยินยอมก่อนหรือ
ขณะทีม่ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการทาธุรกรรม
กรณีทท่ี ่านต้องการใช้บริการเฉพาะเพื่อซื้อสินค้า เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
หรือเพื่อทาแบบสอบถาม เราอาจขอให้ท่านให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและทาธุรกรรมกับท่าน ทัง้ นี้ ข้อมูล
ดังกล่าวอาจขึน้ อยู่กบั ลักษณะของธุรกรรม การเก็บรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล
เช่น






เพื่อให้เราสามารถตอบรับการร้องขอหรือข้อสงสัยทีท่ ่านส่งมายังฝ่ ายสนับสนุ นลูกค้าของเรา เราอาจขอให้ท่านให้
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับการระบุตวั ตน การตรวจสอบ หรือการแก้ไขปั ญหา เช่น ข้อมูลการติดต่อของท่าน รวมถึง
หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของท่าน และรวมถึงรายละเอียดของปัญหาดังกล่าว
กรณีทท่ี ่านเลือกทีจ่ ะเข้าร่วมตอบแบบสอบถามหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย เราอาจขอให้ท่านให้ขอ้ มูลต่างๆ เช่น
ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ และวันเดือนปี เกิด เพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการจับรางวัลหรือการส่ง
ของรางวัลให้แก่ท่าน
กรณีท่านซือ้ สินค้าหรือบริการของเรา ท่านจาเป็ นต้องให้ข้อมูลสาหรับการชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว
ซึง่ การชาระเงินด้วยบัตรเครดิตจะดาเนินการโดยหน่ วยงานชาระเงินภายนอกที่มคี วามเหมาะสม ทัง้ นี้ เราจะไม่
เก็บข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสความปลอดภัยของท่าน

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษทั ฯมีการรวบรวม จัดเก็บใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของเจ้าของข้อมูล
และประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวิจยั ตลาด การจัดทา
ฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์ในการ

วิเคราะห์และนาเสนอผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษทั ฯหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ
เพื่อตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับบริษทั ฯ ทัง้ ขณะนี้และภายหน้า รวมทัง้ ยินยอมให้บริษทั ฯส่ง
โอนหรือ เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลให้แก่ บ ริษัทในเครือ บริษัท ในกลุ่ ม ธุร กิจ พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ หรือ ผู้
ประมวลผลข้อมูล
2. บริษทั ฯจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลา หรือเท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์
ทีเ่ จ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านัน้ หากภายหลังบริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษทั ฯ
จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป
ข้อจากัดในการใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะใช้และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามวัต ถุป ระสงค์ท่ไี ด้ข อความยินยอม จาก
เจ้าของข้อมูลไว้เท่านัน้ และบริษทั ฯจะกากับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ มิให้ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไปจากทีก่ าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเปิ ดเผยต่อ บุคคลภายนอก เว้นแต่
1. เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
2. เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3. เป็ นการจาเป็ นเพื่อการตามสัญญาซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตาม
คาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน้
4. เป็ นการจาเป็ นเพื่อ ประโยชน์โดยชอบด้ว ยกฎหมายของบริษทั ฯ หรือ ของบุ คคลหรือ นิติบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่
บริษทั ฯ
5. เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
6. เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
7. เป็ นไปเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่เี กี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษาวิจยั การจัดทาสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มมี าตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสม
มาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยและคุณภาพของข้อมูล
1. บริษัทฯตระหนักถึง ความส eคัญของการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย ของข้อมูลส่ว นบุ คคล จึง กาหนดให้มี
มาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่ว นบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษา
ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้ องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้แปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่มสี ทิ ธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้ องกันมิให้มกี ารนาข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใช้โดย มิได้รบั อนุ ญาต ทัง้ นี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของ
บริษทั ฯ
2. บริษทั ฯมีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่า งๆของเจ้าของข้อมูล
และประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งไว้ก่อนหรือ ขณะการ
เก็บ รวบรวมข้อ มูลส่ ว นบุ คคล โดยบริษัทฯจะให้ความสาคัญถึง ความถู กต้อ ง เป็ นปั จจุบ ันของข้อ มูลที่ได้
จัดเก็บ และบริษทั ฯจะดาเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล
สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูล
1. เจ้าของข้อมูลสามารถถอนหรือยกเลิกความยินยอมทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯได้
2. เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
บริษทั ฯกาหนด หรือขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ บริษทั ฯอาจปฏิเสธคาขอของท่าน ได้
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดหรือตามคาสังศาล
่

3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่ สมบูรณ์ และ
ทาให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั ได้
4. เจ้าของข้อมูลสามารถขอลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้เว้นแต่เป็ นกรณีท่บี ริษทั ฯต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
5. เจ้าของข้อมูลสามารถขอระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯได้
6. เจ้าของข้อมูลสามารถขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
รายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลเองได้
7. เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลกับบริษทั ฯ ได้
การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการดาเนิ นการ แนวปฎิ บตั ิ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯจะเปิ ดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไข ปรับปรุง
บริษทั ฯจะดาเนินการเผยแพร่ ผ่าน www.iLightPlus.com และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบถึง
การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว

ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทาหน้ าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯได้กาหนดให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกากับดูแลการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้
และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
และการรักษาความมังคงปลอดภั
่
ยของบริษทั ฯ โดยมีการแต่งตัง้ คณะทางานด้านการคุ้มครอง ข้อมูลส่ว นบุคคล เพื่อ ให้
คาแนะนาและตรวจสอบการดาเนินการของเจ้าหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบเกี่ย วกับข้อ มูลส่ว นบุ คคล รวมถึง ให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การใช้คกุ กี้(Cookies)
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ บริษทั ฯอาจจะใช้ระบบคุกกี้ (Cookies) ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของผูใ้ ช้งาน รวมทัง้ การใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิตติ ่างๆ ของ การเข้าใช้งาน
ระบบเว็บไซต์
คุกกี้ (Cookies) เป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ทีจ่ ะทาการเก็บข้อมูลชัวคราวที
่
จ่ าเป็ นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ว ในการติดต่อ สื่อสาร มีผลในขณะที่เข้าใช้ง านระบบเว็บ ไซต์ เท่านัน้ คุกกี้จะ
หมดอายุหรือสิน้ ผลเมื่อสิน้ สุดการใช้งานระบบเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลของบริษทั ฯ หรือ จนกว่าผู้ใช้บริการจะทาการ
ลบคุกกีน้ นั ้ หรือกระทาการทีไ่ ม่อนุญาตให้คุกกีน้ นั ้ ทางานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัว
ของผูใ้ ช้บริการเป็ นอย่างดี จึงมีการใช้คุกกีอ้ ย่างรอบคอบ โดยบริษทั ฯ มีการจัดเก็บคุกกีจ้ าแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. คุกกีท้ จ่ี ดั เก็บข้อมูล ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดเก็บเข้าระบบการให้บริการสาหรับการให้บริการระบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ใน
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษทั ฯเท่านัน้ โดยจะไม่มกี ารเปิ ดเผยหรือนาไปใช้ประโยชน์อ่นื เว้นแต่
เป็ นการร้องขอตามกฎหมาย
2. คุกกีท้ จ่ี ดั เก็บข้อมูลสถิตกิ ารเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ซง่ึ บริษทั ฯ มีระบบการให้บริการในการตรวจสอบ พฤติกรรม
การสืบค้นข้อมูล หรือใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์หรือหน้ าเว็บเพจต่ างๆ ประเภทการสืบ ค้น ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษทั ฯมีการเก็บ

รวบรวม ข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเท่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะน าข้อมูลทีค่ ุกกีไ้ ด้บนั ทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรม
อื่นของระบบเว็บไซต์ หรือกิจการของบริษัทฯ เพื่อปรับ ปรุงประสิทธิภาพและคุณ ภาพการให้บริการระบบ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ เท่านัน้
ช่องทางการติ ดต่อบริษทั ฯ
บริษทั เบบี้จเี นียส คอนซัลทิง่ กรุ๊ป จากัด
เลขที่ 54 อาคารบีบี ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-1389 โทรสาร 0-2587-7608 เว็บไซต์ www.iLightPlus.com

