นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งกาาหนดมาตรการในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล สาหรับผูป้ ระกอบการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ บริษัท โกลบอล
ไพร์ม คอร์ปเรชั่น จากัด ในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจบริการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
เป็ นผูม้ ีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่ตอ้ งเก็บ รวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 6 ในฐานะผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับตามที่อา้ งถึงข้างต้น เพื่อใช้ยืนยัน และพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้า และผูร้ บั
ผลประโยชน์ท่แี ท้จริง และมีหน้าที่ท่ีตอ้ งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยให้สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รับทราบ ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และ
บริการของเรา ดังนัน้ เราจึงมีจดุ ประสงค์ประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับ สิทธิ
และหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตราการรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีท่สี ดุ และข้อมูลทัง้ หมดของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รบั จะถูกนาไปใช้ตรงความต้องการของท่าน และถูกต้องตามกฎหมาย
โดยทางบริษัทขอแนะนาให้ท่านโปรดอ่านและทาความเข้าใจนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ เพื่อรับทราบ
วัตถุประสงค์ท่เี ราได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลต่อท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ฉบับนี ้ มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดที่ดาเนินการโดยเรา รวมถึง
บุคคลใด ๆ ซึ่งล่วงรูข้ อ้ มูลส่วนบุคคลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของเรา ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ และตามกรอบที่กฎหมายกาหนด สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้
ก่อนที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้ บังคับ เราสามารถเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วน
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บุคคลนัน้ ได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม โดยการเปิ ดเผยและการ ดาเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อ 2. คําจํากัดความ
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม
บันทึก จัดระบบ ทาโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กูค้ ืน ใช้ เปิ ดเผย ส่งต่อเผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน
ลบ ทาลาย
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั ตน
ของบุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ IP Address รูปภาพ เชือ้ ชาติ
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric data)
2.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลสามารถระบุ
ตัวตนของบุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2.4 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ซึ่งมีอานาจหน้าที่
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการ
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2.6 คุกกี”้ (Cookies) หมายความว่า ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวที่จาเป็ น
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะมีผล
ในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์เท่านัน้
ข้อ 3. ประเภทบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้
3.1 ลูกค้าและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบคุ คล ซึ่งใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท
รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบคุ คลของบริษัท เช่น กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน หรือผูไ้ ด้รบั มอบ
อานาจให้กระทาการแทน รวมถึงผูช้ าระเงินให้กบั ลูกค้าบริษัท
3.2 ผูท้ ่ที าธุรกรรม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทานิติกรรมต่างๆ ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล เช่น คู่คา้ เจ้าหนี ้ ลูกหนี ้ ผูใ้ ห้บริการระบบชาระเงิน ผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่า ผูล้ งทุน ที่ปรึกษาวิชาชีพ บุคคลอื่นใดที่
บริษัทอาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากการทาธุรกรรมของลูกค้าบริษัท และรวมถึงบุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท
3.3 พนักงานประจา พนักงานชั่วคราว และตัวแทน หรือผูร้ บั จ้างต่างๆ
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ข้อ 4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ราเก็บรวบรวม
4.1 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
4.1.1 ชื่อ (ชื่อต้น หรือชื่อกลาง หรือทัง้ หมด)
4.1.2 นามสกุล
4.1.3 หมายเลขประจาตัวประชาชน
4.1.4 หมายเลขหนังสือเดินทาง
4.1.5 วัน เดือน ปี เกิด
4.1.7 ที่อยู่ (บ้านเลขที่ แขวง/เขต จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย)์
4.1.8 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ อีเมล
4.1.9 อาชีพ รายละเอียดงาน และประเภทธุรกิจ
4.1.10 ข้อมูลภาพถ่ายสินค้า ร้านค้า ข้อมูลสถานที่ตงั้ ร้านค้า ฯลฯ
4.1.11 ใบอนุญาตทางาน ใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
4.1.12 สาเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ
4.1.13 สาเนานิติบคุ คล เช่น หนังสือรับรองบริษัท รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สาเนาบัตรประชาชน หนังสือ
เดินทางของกรรมการ ผูร้ บั มอบอานาจ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั ผลประโยชน์ท่แี ท้จริง
4.1.14 ข้อมูล/รายการธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้า และข้อมูลของผูท้ ่ชี าระเงินให้กบั ลูกค้าบริษัท และ
ข้อมูลที่ได้รบั จากคู่คา้ และผูใ้ ห้บริการชาระเงิน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต
ฯลฯ
4.1.5 ข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นบริษัท เช่น หมายเลขประจาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (IP Address) คุกกี ้ (Cookies ID) รหัสประจาอุปกรณ์ (Device ID) ฯลฯ
4.1.6 ข้อมูลจากการร้องเรียนของลูกค้า เช่น บันทึกภาพถ่าย บันทึกเสียง หรือภาพบันทึกการ
เคลื่อนไหว เกี่ยวกับหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆ ที่บริษัทให้บริการ
4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังต่อไปนี ้
4.2.1 ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิ ดที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัท โดย
การเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) ข้อมูลชีวมิติซ่งึ บริษัทอาจมีการเก็บ รวบรวม มีวตั ถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวบุคคลของลูกค้า หรือ
พนักงานในฐานะเจ้าของข้อมูล
เพื่อรองรับกระบวนการพิสจู น์ตวั ตนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน
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(2) ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวซึ่งได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิ ด ณ ที่ให้บริการต่างๆ ของ บริษัท ซึ่ง
เป็ นข้อมูลที่ บริษัท จาเป็ นต้องทาให้เกิดขึน้ ตามกระบวนการเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย สุขภาพของลูกค้า หรือพนักงาน หรือผูม้ าใช้บริการ หมายถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของลูกค้า และพนักงานของบริษัท
4.3 ท่านตกลงจะไม่สง่ มอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถกู ต้องและ/หรือที่ทาให้เข้าใจผิดแก่เรา และท่านตกลงจะแจ้ง
ให้เราทราบถึงความไม่ถกู ต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนัน้ เราสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอให้สง่ มอบเอกสาร
เพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลที่คณ
ุ ได้ให้แก่เราตามที่เราเห็นสมควร
4.4 หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น เจ้าของทรัพย์สิน ผูร้ บั ผลประโยชน์ ผู้
ติดต่อฉุกเฉิน บุคคลที่อา้ งอิง และผูอ้ า้ งอิง) เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ของบุคคลใน
ครอบครัว และข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นเพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรอกใบสมัครหรือทา
ธุรกรรมของท่านกับเรา ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรุณาแจ้งบุคคล
เหล่านัน้ ให้ทราบถึง นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ และ/หรือ ขอความยินยอมจากบุคคล
เหล่านัน้
ข้อ 5. แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี ้
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น
(1) เมื่อท่านได้เข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการ หรือแพลตฟอร์มของเรา หรือลงทะเบียนสมัครบัญชีผใู้ ช้กบั เรา
หรือ/และคู่คา้ ของเรา
(2) เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทัง้ แบบออนไลน์และ/หรือแบบฟอร์มเอกสาร
(3) เมื่อท่านทาข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับเรา
หรือเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
(4) เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ ) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์ม
สื่อทางสังคม และอีเมลแอดเดรส รวมถึงเมื่อท่านได้ติดต่อกับตัวแทนให้บริการลูกค้า (customer service
agents)
(5) เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือใช้
บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการใช้ผ่านคุกกี ้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อท่านใช้หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือ
เว็บไซต์
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(6) เมื่อท่านได้อนุญาตโดยผ่านอุปกรณ์ของท่านให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ แก่แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของ
เรา
(7) เมื่อท่านเชื่อมโยงบัญชีผใู้ ช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรากับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media
Account) หรือบัญชีผใู้ ช้งานอื่นของท่าน หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อ่ืน (Social Media Features)
ภายใต้ นโยบายการให้บริการของผูใ้ ห้บริการฟี เจอร์นนั้ ๆ
(8) เมื่อท่านดาเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
(9) เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคาร้องเรียนแก่เรา
(10) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น
ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
ด้วย การใช้คกุ กี ้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
(11) เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม เป็ นต้น
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ และ/หรือ บริษัทคู่คา้ ได้รบั ข้อมูลจาก
ผูใ้ ห้บริการที่เราว่าจ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแทน) พันธมิตร ทางธุรกิจของเรา หน่วยงานที่เรา
ให้บริการ (รวมทัง้ เว็บไซต์ ตลอดจนชื่อผูใ้ ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงานดังกล่าว) แหล่งข้อมูล
ของทางการ หน่วยงาน ของรัฐที่มีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับบุคคล หน่วยงาน ภาครัฐ (เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพากร สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงาน คณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิชย์ สานักงาน คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมที่ดิน ศาล) และจากบุคคลภายนอกอื่นใด (เช่น ผูท้ ่แี นะนาลูกค้า
ผูแ้ ทนของท่าน ผูค้ า้ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั มอบอานาจจากท่าน)
ข้อ 6. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้
6.1 วัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งใช้หนังสือยินยอม
(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลพนักงาน ลูกจ้างรายวัน หรือพนักงานชั่วคราว โดยจะให้ลงนามหนังสือยินยอม
เพื่อให้บริษัทสามารถเก็บหลักฐานส่วนบุคคล เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนา
การศึกษา ประวัติการทางาน สถานะภาพครอบครัว ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลพนักงาน การ
จ้างทางาน
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(2) การวิเคราะห์ วิจยั ข้อมูลทางสถิติ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ที่ตอ้ งอาศัยความ
ยินยอมตามกฎหมาย
(3) การตลาดเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ และ/หรือนาเสนอสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม
หรือการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ตอ้ งอาศัยความยินยอมตามกฎหมาย
6.2 วัตถุประสงค์ท่ไี ม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอมเนื่องจากปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(1) เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของลูกค้า และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ ประกาศ
ของ หน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(2) เพื่อเป็ นหลักฐานทางกฎหมายในการทานิติกรรมสัญญา หรือธุรกรรมต่างๆ เช่น การนาส่งข้อมูล
พนักงานให้กบั สานักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร
(3) เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ที่ได้ลงนามกับบริษัทตามสัญญา
6.3 วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม
(1) การนาส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของบริษัท
(2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ข้อ 7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีหน้าที่นาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาใช้ประมวลผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และนามาตรวจสอบกับรายชื่อของลูกค้า
และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง เช่น ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั ผลประโยชน์ท่แี ท้จริงเพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถกู กาหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง นอกจากนัน้ บริษัทได้นาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จากลูกค้า สถาบันการเงิน ผูใ้ ห้บริการรับชาระเงิน
พนักงาน หรือข้อมูลธุรกรรมการชาระเงิน เพื่อมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินพฤติกรรม หรือรูปแบบ
การใช้บริการที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อจะได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หรือสิทธิประโยชน์ท่เี หมาะกับลูกค้า และเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลาดับความเสี่ยงลูกค้า และการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า สถาบันการเงิน ตัวแทนรับชาระเงิน หรือพนักงานบริษัท เพื่อ
ตรวจสอบทราบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริต หรือเรื่องร้องเรียนอื่นใด นอกจากนัน้ บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลสาหรับ
ฝ่ ายบุคคลเพื่อใช้ในการประเมินผลการจ้างงาน ประเมินผลงานพนักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 8. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยเพื่อการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่บริษัทมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่
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(1) บริษัทมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า กรณีท่มี ีการทาธุรกรรมตามหลักเกณฑ์การรายงาน ธุรกรรมต่อ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้เป็ นผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หรือเป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทกับคู่คา้
เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลกู ค้าร่วมกัน การส่ง หรือโอนข้อมูลให้แก่ผอู้ ่นื หรือบุคคลภายนอกใน
ประเทศ และต่างประเทศ
(2) บริษัทจะส่ง หรือไม่สง่ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลกู ค้าเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รอ้ งขอให้บริษัทดาเนินการส่ง หรือโอน
(3) บริษัทจะส่ง หรือไม่สง่ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลอื่น หรือนิติบคุ คลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่
เป็ นการส่งข้อมูลให้บริษัทในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่คา้ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลกู ค้าราย
นัน้ ๆ ร่วมกันเท่านัน้ และ
ข้อ 9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
เราอาจมีความจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ
หรือบุคคลอื่นใน
ต่างประเทศ หรือไปยังผูร้ บั ข้อมูลอื่นซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจตามปกติของเรา เช่น การส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน Server/Cloud ในประเทศต่าง ๆ ในกรณีท่จี าเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งท่านเป็ น
คู่สญ
ั ญา หรือเป็ นการกระทาตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้
ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญา หรือเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือเป็ นการจาเป็ นเพื่อดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะที่สาคัญ
กรณีท่ปี ระเทศปลายทางมีมาตรฐานเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ เราจะดูแลการส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
และจะดาเนินการให้มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีขอ้ ตกลงรักษาความลับกับ
ผูร้ บั ข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีท่ผี รู้ บั ข้อมูลเป็ นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน เราอาจเลือกใช้
วิธีการดาเนินการให้มีนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดาเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน
ที่อยู่ต่างประเทศเป็ นไปตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
ไว้ก็ได้
ข้อ 10. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ขณะที่มี
ความสัมพันธ์กบั บริษัทตามระยะเวลาที่จาเป็ นตามกฎหมายกาหนด และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป
ภายหลังจากสิน้ สุดความสัมพันธ์กบั บริษัท โดยจะแบ่งดังนี ้
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(1) จัดเก็บตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่เกิน 5-10 ปี นับแต่วนั ที่ยตุ ิความสัมพันธ์
ตามแต่กรณี
(2) จัดเก็บตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายภาษี อากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่เกิน 10 ปี
นับแต่ยตุ ิความสัมพันธ์ ทัง้ นี ้ เราจะทาการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน ได้เมื่อหมดความจาเป็ นหรือสิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ 11. การใช้งานคุกกี้ (Cookies) รวมทัง้ เทคโนโลยีทมี่ ีลักษณะใกล้เคียง
บริษัทอาจเก็บข้อมูล และใช้งานคุกกี ้ และ/หรือเทคโนโลยีท่มี ีลกั ษณะใกล้เคียง ในกรณีท่มี ีการใช้งานบน
เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท รวมถึงการทาธุรกรรม และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทผ่าน
ช่องทางดิจิทลั หรืออินเตอร์เน็ต การใช้งานคุกกี ้ และ/หรือเทคโนโลยีท่มี ีลกั ษณะใกล้เคียง เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถ
จดจาการใช้งาน และ/หรือความสนใจของผูใ้ ช้บริการ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุง และพัฒนาระบบเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขนึ ้
ข้อ 12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางในการใช้สิทธิ เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิท่จี ะขอให้
บริษัทดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อได้ให้ยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลจะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิทธิหา้ มเพิกถอนตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์
แก่เจ้าของข้อมูล ทัง้ นีก้ ารเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทาระหว่าง
ที่ได้ให้ความยินยอมโดยชอบ และบริษัทจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เมื่อมี
การถอนความยินยอม
(2) สิทธิในการเข้าถึง และขอสาเนาข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิท่จี ะเข้าถึง และขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนที่บริษัทรับผิดชอบอยู่ และมีสิทธิขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความ
ยินยอม
(3) สิทธิในการขอรับข้อมูล และขอให้สง่ ต่อ/โอนข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลของตนจากบริษัทได้
ในกรณีท่บี ริษัทจัดให้ขอ้ มูลนัน้ อยู่ในรูปแบบที่อ่าน/ใช้งานทั่วไป และเปิ ดเผยได้อตั โนมัติดว้ ยเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทส่ง หรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติขา้ งต้น ไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลรายอื่นเมื่อกระทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนที่บริษัทส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่นโดยตรงเว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถ
ทาได้
อนึ่งการใช้สิทธิขอ้ นีเ้ จ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการขอให้บริษัทส่ง หรือโอนข้อมูลไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น ซึ่งไม่อยู่ในหลักการตามนโยบายของบริษัท
184/125-126 floor 21𝑠𝑡 Forum Tower Radchada Rood Huaykwang Huaykwang Bangkok 10310
www.gbprimepay.com E-mail : info@gbprimepay.com Tel. : 02 645 3781

(4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลของตน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิท่จี ะ
คัดค้านมิให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็ นการดาเนินการที่
บริษัทต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเป็ นกรณี การเก็บ รวบรวม หรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อเก็บเป็ น
พยานหลักฐานสาหรับการดาเนินคดีท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่คา้ พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทาสัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ
(5) สิทธิในการขอให้ลบ/ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลนัน้ ไม่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตวั ตนได้ เจ้าของข้อมูลมี
สิทธิขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูล ดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของ
ข้อมูลได้ หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ท่เี คยได้แจ้งไว้
หรือดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูล
ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และผูค้ วบคุมข้อมูลไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะเก็บ
รวบรวม ใช้เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ อีกต่อไป หรือดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตน
ของเจ้าของข้อมูลได้เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผยข้อมูลนัน้
และผูค้ วบคุม
ข้อมูลไม่สามารถปฏิเสธการคัดค้านนัน้ ได้ หรือดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลนัน้ เมื่อข้อมูลส่วน
บุคคลได้ถูกเก็บ รวบรวม ใช้เปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ นีบ้ ริษัทอาจคัดค้านการใช้สิทธินี ้ ถ้าการ
เก็บ รวบรวม ใช้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นกรณีท่ีบริษัทดาาเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือเป็ น
กรณีเพื่อ เก็บเป็ นพยานหลกัฐานสาหรับการดาเนินคดีท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่างบริษัท กับลูกค้าภายในอายุ
ความแห่งกฎหมาย
(6) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิท่จี ะขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลได้ ในกรณีท่ีอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทดาเนินการให้ขอ้ มูลนัน้
ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือเมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสจู น์ กรณีปฏิเสธคาคัดค้านของเจ้าของข้อมูล เรื่องการคัดค้าน
ในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
(7) สิทธิในการขอให้ดาเนินการให้ขอ้ มูลถูกต้อง และเป็ นปัจจุบนั เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิรอ้ งขอให้บริษัท
ดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
(8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน เจ้าของข้อมูลมีสิทธิย่นื เรื่องร้องเรียน ในกรณีท่เี ชื่อว่าการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บริษัทได้ดาเนินการนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่
บังคับใช้อยู่ ช่องทางในการใช้สิทธิ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการที่ท่านจะใช้สิทธิได้ดงั นี ้
i) วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็ นหนังสือ ณ สานักงาน หรือสาขาที่ให้บริการของบริษัท
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ii) วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทาง Social Network
อื่นๆ ของบริษัทกาหนดเวลาในการดาเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ ประเภทสิทธิ ระยะเวลาดาเนินการ
สิทธิในการขอถอนความยินยอม 7 วัน สิทธิในการเข้าถึง และขอสาเนาข้อมูล 30 วัน สิทธิในการ
ขอรับข้อมูล และขอให้สง่ ต่อ/โอนข้อมูล สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลของ
ตน สิทธิในการขอให้ลบ/ทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลนัน้ ไม่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับ
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดาเนินการให้ขอ้ มูลถูกต้อง และเป็ นปัจจุบนั
ข้อ 13. ผลการเพิกถอนความยินยอม กรณีท่เี จ้าของข้อมูลประสงค์จะถอนความยินยอม ในการให้เก็บ รวบรวม
ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผล ดังนี ้
(1) เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วน
บุคคลที่ บริษัทมิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทต้องดาเนินการเพื่อ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายเท่านัน้
(2) เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบ
ข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจเสนอสิทธิ หรือประโยชน์ หรือโอกาสในการใช้บริการได้รบั สิทธิ หรือสิ่งของสมนาคุณ
(3) เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
(4) บริษัทอาจไม่ทราบถึงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา การบริการ และผลิตภัณฑ์จากเจ้าของข้อมูล
(5) บริษัทอาจไม่สามารถดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ท่กี ล่าวมาข้างต้นได้
ข้อ 14. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทาหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลอย่าง
เหมาะสม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กาหนดนโยบายวิธีปฏิบตั ิ เช่น
มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนาข้อมูลลูกค้าออกจากระบบของบริษัท มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทกาหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สญ
ั ญาเกี่ยวกับความคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า และข้อบังคับสาหรับผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า
ข้อ 15. การติดต่อเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือ
ประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับ ข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งบริษัทได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย ท่านสามารถติดต่อได้ท่ี เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่
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ติดต่อ สานักงาน: บริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปเรชั่น จากัด
ที่ตงั้ 184/125, ฟอรั่มทาวเวอร์, ชัน้ 21, รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร Call Center +66-9243-63481 (24hrs)
อีเมล: info@gbprimepay.com
ข้อ 16. กฎหมายทีใ่ ช้บังคับ
ท่านรับทราบและตกลงให้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้
อยู่ภายใต้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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