
 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด  

(SKY ICT Privacy Policy) 

 

ปรับปรุงล่าสดุ: 18/04/2021 

 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ 

 

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบรษิัท โดยมี บริษัท สกาย 

ไอซีที จ ากัด (มหาชน) (SKY ICT) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ซึ่งจะได้อธบิายวา่บริษทั ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ตามขอบเขตและ

วัตถุประสงค์ของบริษัท  

รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล 
บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (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 

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
อีเมล: DPO@skyict.co.th 

 

นโยบายนี้ครอบคลุม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ได้แก่  ผูใ้ช้บริการ และบุคคลภายนอก 

ตามนโยบายนี้จะใช้ค าวา่  

“การประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใดๆของบริษัท ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

การตลาด รวมถึง การเก็บรวมรวม, การใช้, การจัดเก็บ, การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจ าเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป  

mailto:info@skyict.co.th


 

 

2. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง? 

 

 SKY ICT ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล, รูปภาพบุคคล เป็นต้น 

- ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ เช่น ประเทศที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อีเมล, ข้อมูลติดต่ออื่นๆ เช่น 

Line, WeChat, Whatapp เป็นต้น 

- ข้อมูลประวัติ เช่น ความสนใจส่วนตัว, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เงินเดือน เป็นต้น 

 

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร? 

โดยทั่วไปแล้วบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด โดยตรง ผ่านกระบวนการ 
เช่น 

- กรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม 

- Electronic data โดย (ระบุวิธกีาร) 
อย่างไรก็ดีอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งรวมถึง 

- แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ละประเภท 

- คู่คา้ (ระบุ Partners / Vendors) 

 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร? 

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการด าเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่เก่ียวข้องกับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทางการตลาด ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุป

ได้ดังนี้ 

กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวผล 
Marketing Campaign 
(การท ากิจกรรมทางการตลาด) 

- ข้อมูลที่อยู่และทีต่ิดต่อ  

- ข้อมูลอัตลักษณ ์

- ข้อมูลประวตั ิ

- ฐานความยินยอม 

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

Annual Report 
(รายงานประจ าปี) 

- ข้อมูลที่อยู่และทีต่ิดต่อ  

- ข้อมูลอัตลักษณ ์

- ฐานความยินยอม 



 

 

กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวผล 
Marketing Survey 
(การส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า) 

- ข้อมูลที่อยู่และทีต่ิดต่อ  

- ข้อมูลประวตั ิ

- ฐานความยินยอม 

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

Analytic 
(การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการ
ตลาด) 

- ข้อมูลที่อยู่และทีต่ิดต่อ 

- ข้อมูลประวตั ิ

- ฐานความยินยอม 

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตามวัตถุประสงค์ทีไ่ดแ้จ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีอาจพจิารณาวา่

สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม 

แต่ในกรณีที่เราจ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวตัถุประสงค์อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะขอความยินยอม

ใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 
 

บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย เช่น 

- Sparrow  

- Optiwise 

- Techsauce 

- Huiwai, Central Huiwai 

- social eye 

- Alexza 

- แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 
 

ในกรณีที่ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก เราจะด าเนินการเท่าที่จ าเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้

น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดท าข้อมูลนิรนาม (anonymisation) การแฝงข้อมูล (pseudonymisation) เพื่อความ

ปลอดภัยของข้อมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัท จะต้องจัดให้มีมาตรการ

คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่เราก าหนด 



 

 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ 

 

บริษัทไม่มีการส่งข้อมูลไปยังตา่งประเทศแต่อย่างใด 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บริษัทได้จดัให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 

บุคคลภายนอกที่เป็นผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เราจะต้องด าเนินการตามค าสั่งและตกลงที่จะรักษาความมัน่คง

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ (ดูรายละเอียดไดท้ี่ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

 

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงงาน

ต่างๆที่จ าเป็นเกี่ยวกับด้านกฎหมาย, บัญชี และการติดตามตรวจสอบต่าง ๆ (ดูรายละเอียดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลได้ที่ Sky ICT Data Retention Policy) 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ท่านมสีิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้ 

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยทา่นสามารถขอรับส าเนาข้อมูลของท่านและ

ตรวจสอบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่ 

- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่เราได้จัดท าข้อมูลส่วนบุคคลใน

รูปแบบทีส่ามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัต ิและสามารถ

ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ทา่นสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านไปยงัหน่วยงานอ่ืนได้ด้วยวธิีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนไปยงัหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 



 

 

- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่เรา

ประมวลผลข้อมูลของท่าน 

o ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 

Interest) 

o เพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

o เพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการ

จ าเป็นเพื่อการด าเนนิภารกิจเพือ่ประโยชน์สาธารณะของเรา 

- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยทา่นสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือท าลาย หรือท าให้

ข้อมูลส่วนบุคคลเปน็ข้อมูลที่ไมส่ามารถระบตุัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

o เมื่อหมดความจ าเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

o เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเราไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป 

o เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นแลว้ 

o เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 

- สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยทา่นสามารถขอให้ระงับการใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

o เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ทา่นขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

o เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีต่้องลบหรือท าลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน 

o เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถุประสงค์ แต่ทา่นมีความ

จ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ

ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

o เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามค าขอใช้สิทธิในการคัดค้านของทา่น 

- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้

ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจบุนัได้ หากทา่นพบว่าข้อมูลของทา่นไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเปน็ปัจจุบนั เราไม่

สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

 

ในบางกรณีตามสภาพของการด าเนินการ เราอาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามที ่ท่านขอได้ เช่น มีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้ วยการติดต่อไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 



 

 

โดยเราจะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  

ขอให้ท่านรับทราบวา่เราจะบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องของท่านเอาไวเ้พื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบตัิของการด าเนินการเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(ท่านอาจศึกษาได้จากแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG3.0) ได้ที่ 
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ในกรณีที่ท่านมปีระสงค์จะใชส้ทิธิดังกล่าวขา้งตน้ หรือมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดติดต่อที่ เจ้าหนา้ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: DPO@skyict.co.th เราจะรีบด าเนนิการตามค าร้องของท่าน

โดยเร็วและสอดคล้องกับที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ดีท่านมีสทิธิร้องเรียนเก่ียวกับการไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม

กฎหมายได้ที่ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ 

 

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ปรับปรุงล่าสุด

เมื่อวันที่ 18/04/2021 เราขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ท่าน

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เป็นระยะ 

 

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

