
 

 

   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับคู่ค้า 

(Sky ICT Privacy Policy) 

 

ปรับปรุงล่าสดุ: 18/04/2021 

 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ 

 

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับคู่ค้า โดยมี บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ( SKY 

ICT) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะได้อธิบายว่าบริษัท ได้

เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัท 

สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) อาจทําหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) จะเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูล

ส่วนบุคคลของคู่ค้าตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 

รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 
บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั ้น 5-7 ถนนรัชดาภิเษก     
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์: 0 2029 7888 
อีเมล: info@skyict.co.th 

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
 
อีเมล: DPO@skyict.co.th 

 

นโยบายนี ้ครอบคลุม คู ่ค้า ได้แก่ ลูกค้า, Vendor / Supplier, กรรมการบริษัทของคู ่ค้า , คนขับรถ Taxi, 

เจ้าหน้าที่ IT ของท่าอากาศยาน, ผู้ดูแล/ผู้จัดการร้านค้า, ผู้ถือหุ้นของคู่ค้า, ผู้บริหารของคู่ค้า, ผู้มีอํานาจลงนามของคู่ค้า, 

ผู้ให้บริการร่วมรายอื่น และพนักงานร้านค้า 

ตามนโยบายนี้จะใช้คําว่า  

“การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการใดๆ ของบริษัท ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ คู่ค้า รวมถึง การเก็บรวม

รวม, การใช้, การจัดเก็บ, การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจําเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป 

mailto:info@skyict.co.th


 

 

 

2. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง? 

 

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล, รูปภาพบุคคล เปน็ต้น 

- ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ เป็นต้น 

- ข้อมูลประวัติ เช่น สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, เพศ เป็นต้น 

- ข้อมูล ID เช่น เลขประจําตัวผู้เสียภาษี, เลขประจาํตัวประชาชน เป็นตน้ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ทะเบียนรถยนต์ เปน็ตน้ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น สายงาน แผนก ตําแหนง่ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น ข้อมูลเลขที่บัญชธีนาคาร, ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เปน็ต้น 

- ข้อมูล IT เช่น location, หมายเลขอุปกรณ์ เป็นต้น 

- เอกสารหลักฐาน เช่น สาํเนาบัตรประชาชน, สาํเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ 

 

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร? 

  

โดยทั่วไปแล้วบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก คู่ค้า โดยตรง ผ่านกระบวนการ เช่น 

- การขึ้นทะเบียนคู่ค้า 

- การรับเอกสารจากคู่ค้าในกิจกรรม Merchant Registration 

 

อย่างไรก็ดี อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งรวมถึง 

- ร้านค้าในระบบ AOT Application / Sawasdee by AOT 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร? 

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดําเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ คู่ค้า ตาม

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

 
กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมลูส่วนบุคคล ฐานการประมวผล 

Merchant Info  
(การติดต่อและการส่งข้อมูลให้แก่คู่ค้า) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

Merchant Registration 
(การลงทะเบียนเป็นคู่ค้า) 

- ข้อมูล ID 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- เอกสารหลักฐาน 

- ฐานสัญญา 
 

Merchant Account 
(การสร้างบัญชีผู้ใช้ให้แก่คู่ค้า) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน 

- ฐานสัญญา 
 

Merchant Support 
(การแก้ไขปัญหาให้แก่คู่ค้า) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ  

- ฐานสัญญา 

Accounting Report 
(ใบส าคัญทางการเงิน) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูล ID 

- ข้อมูลท่ีอยู่และติดต่อ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน 

- ฐานสัญญา 

- ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

Auditing 
(การตรวจสอบทางการเงิน) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูล ID 

- ข้อมูลท่ีอยู่และติดต่อ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน 

- ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 

Support AOT WIFI User 
(การบริการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ใช้งาน 
AOT WIFI) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูลท่ีอยู่และติดต่อ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน 

-  ฐานสัญญา 

Support NET Pracharat Project User 
(การบริการเพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานเน็ต
ประชารัฐ) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูล IT 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ฐานสัญญา 



 

 

กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมลูส่วนบุคคล ฐานการประมวผล 
Support  APPS Project Support 
(การบริการเพื่อสนับสนุนผู้ใช้งาน APPS) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน 

- ข้อมูล IT 

- ฐานสัญญา 

Sourcing Strategic Vendors 
(การจัดหาคู่ค้า) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

NDA Request 
(การท าสัญญารักษาความลับ) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 
- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 
- ข้อมูล ID 
- เอกสารหลักฐาน 

- ฐานสัญญา 

Managing Vendors 
(การจัดการคู่ค้า) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 
- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ฐานสัญญา 

Financial Report 
(ใบส าคัญทางการเงิน) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ข้อมูล ID 

- ฐานสัญญา 
 

Finance 
(การท าธุรกรรมทางการเงิน) 
 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ข้อมูล ID 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ฐานสัญญา 

PO / WO 
(การจัดท าหนังสือสั่งซื้อ-สั่งจ้าง) 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ฐานสัญญา 

Vendor Registration 
(การขึ้นทะเบียนคู่ค้า) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูล ID 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ข้อมูลประวัติ 

- เอกสารหลักฐาน 

- ฐานสัญญา 

Procurement Contract 
(การท าสัญญากับคู่ค้า) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 
- ข้อมูล ID 
- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 
- ข้อมูลประวัติ 
- เอกสารหลักฐาน 

- ฐานสัญญา 

Recruitment Process 
(การรับข้อมูลผู้สมัครผ่านตัวแทน) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 
- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน 

- ฐานสัญญา 



 

 

กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมลูส่วนบุคคล ฐานการประมวผล 
Welfare 
(สวัสดิการพนักงาน) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 
- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน 

- ฐานสัญญา 
 

Verification 
(การยืนยันตัวตน) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 
- ข้อมูล ID 
- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 
- ข้อมูลประวัติ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน 
- เอกสารหลักฐาน 

- ฐานสัญญา 

- ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 

Collecting Data 
(การจัดเก็บข้อมูล) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 
- ข้อมูล ID 
- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 
- ข้อมูลประวัติ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน 
- เอกสารหลักฐาน 

- ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 

 

ทั้งนี้ เราในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และใน

นามของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตาม   พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 
กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมลูส่วนบุคคล ฐานการประมวผล 

Service Reservation 
(การจองบริการ) 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ 

- ข้อมูล ID 

- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

- ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ 

- ข้อมูล IT  

- ฐานสัญญา 

 

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีอาจ พิจารณา ว่า

สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอ่ืนที่เกี่ยวข้องและไม่ขัด หรือนอกเหนือ ไปจากวัตถุประสงค์เดิม 

แต่ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับ วัตถุประสงค์เดิม เราจะขอความยินยอม

ใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น  



 

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 

 

บริษัทอาจมีความจําเปน็ต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้ เพื่อประมวลผลข้อมูล ตามหนา้ที่  

ความรับผิด ชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย เช่น 

- บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จํากัด    -  ธนาคาร  

- บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จํากัด      

- กรมสรรพากร 

ในกรณีที่ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก เราจะดําเนินการเท่าที่จําเป็นโดยใช้ หรือส่งข้อมูล 

ให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทําข้อมูลนิรนาม (anonymisation) การแฝงข้อมูล (pseudonymisation) เพื่อ

ความปลอดภัยของข้อมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัท จะต้องจัด ให้มี

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูล เพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่เรากําหนด 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ 

 

ในกิจกรรมการประมวลผลนี้บรษิัท มิได้สง่หรือโอนข้อมูลส่วนบคุคลของคู่ค้าไปยังตา่งประเทศ แต่ประการใด 

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ คู่ค้า บุคคลภายนอกที่เป็น ผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เราจะต้องดําเนินการตามคําสั่งและตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน 

บุคคลเท่านั้น (ดูรายละเอียดได้ที่ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

8. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จําเปน็ในการดาํเนินการตามวัตถุประสงค์ของ Sky ICT รวมถึง 

งานตา่งๆทีจ่ําเปน็เก่ียวกับด้านกฎหมาย, บัญชี และการติดตามตรวจสอบต่าง ๆ (ดูรายละเอียดระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ Sky ICT Data Retention Policy) 

 



 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ท่านมสีิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้ 

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยทา่นสามารถขอรับสําเนาข้อมูลของท่านและ

ตรวจสอบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมาย หรือไม่ 

- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่เราได้จัดทาํข้อมูลส่วนบุคคลใน

รูปแบบทีส่ามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรือ อุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมตัิ และ

สามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านไปยังหน่วยงานอ่ืนได้ดว้ยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนไปยังหนว่ยงาน

อ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได ้

- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่เรา

ประมวลผลข้อมูลของท่าน 

o ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 

Interest) 

o เพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

o เพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการ

จําเป็นเพื่อการดําเนนิภารกิจเพือ่ประโยชน์สาธารณะของเรา 

- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยทา่นสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทําลาย หรือทําให้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลเปน็ข้อมูลที่ไมส่ามารถระบตุัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

o เมื่อหมดความจําเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

o เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเราไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป 

o เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นแลว้ 

o เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 



 

 

- สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยทา่นสามารถขอให้ระงับการใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

o เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ทา่นขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

o เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีต่้องลบหรือทําลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน 

o เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถุประสงค์ แต่ทา่นมีความ

จําเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ

ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

o เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคําขอใช้สิทธิในการคัดค้านของทา่น 

- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้

ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจบุนัได้ หากทา่น พบว่าข้อมูลของ ท่านไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเปน็ปัจจบุัน เรา

ไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไดด้้วยตนเอง 

 

ในบางกรณีตามสภาพของการดําเนินการ เราอาจไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่ท่านขอได้ เช่น มีความจําเป็น 

ต้องดําเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้น เมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อไปยังส่วนงานที่เก่ียวข้อง โดยเราจะยุติ 

การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  

ขอให้ท่านรับทราบวา่เราจะบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ได้ดาํเนินการเกี่ยวกับคําร้องของท่านเอาไวเ้พื่อใช้ในการ 

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติของการดําเนนิการเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วน

บุคคล (ทา่นอาจศึกษาได้จากแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG3.0) ได้ที่ 

https://www.law.chula.ac.th/event/9705/) 

ในกรณีที่ท่านมีประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดติดต่อที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: DPO@skyict.co.th เราจะรีบดําเนินการตามคําร้องของท่าน

โดยเร็วและสอดคล้องกับที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม

กฎหมายได้ที่สํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

https://www.law.chula.ac.th/event/9705/


 

 

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายน้ี 

 

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับคู่ค้า Sky ICT ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/04/2021 เรา

ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ที่

สําคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ 

 


