ประกาศ ฝายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (NT cyfence)
เรื่อง การแจงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection Policy)
สําหรับเว็บไซต www.cyfence.com
ฝายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทด.) เปนผูใหบริการดาน Cybersecurity แกลูกคา
ภายใตแบรนด NT cyfence ซึ่งอยูภายใต บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) เคารพในสิทธิความเปน
สวนตัวของทา น NT cyfence จึงใหความสํ าคัญ กับการคุม ครองขอ มูลสวนบุคคลและการรัก ษาความมั่นคง
ปลอดภัย ของขอมูลสวนบุคคล โดยขอใหทานทําความเขาใจประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy
Notice) นี้ เนื่องจากประกาศนี้อธิบายถึงวิธีการที่ NT cyfence ปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การ
เก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช การเปดเผย รวมถึงสิทธิตางๆ ของทาน ในฐานะที่เปนเจาของขอมูลสวน
บุคคล โดยอางอิงตาม นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อใหทาน
ไดรับทราบถึงมาตรการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ NT cyfence จึงไดประกาศการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ดังตอไปนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลที่สามารถระบุตัวตนของทาน หรืออาจจะระบุตัวตนของ
ทานได ไมวาทางตรงหรือทางออม
2. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
2.1 ขอมูลสวนบุคคลของทานที่ NT cyfence เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย มีดังนี้
o ชื่อ นามสกุล
o ขอมูลการติดตอ ที่อยู อีเมล หมายเลขโทรศัพท หนวยงาน/องคกร
o ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ การใชเครือขาย และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการ
o ขอมูลที่ใชเพื่อระบบรักษาความปลอดภัย
o ขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาการใหบริการ รวมถึงในกรณีที่ลูกคาเกิดปญหาการใชงาน
o ข อ มู ล ที่ จํ า เปน สํ า หรั บ NT cyfence ในการปฏิ บั ติต ามกฎหมาย รวมถึ งข อ มู ล
เพื่อการตรวจสอบ และใชในการดําเนินการที่เกี่ยวของ ในกรณีท่ีมีการกระทําผิด
เงื่อนไขการใชบริการ หรือผิดกฎหมายใดๆ
2.2 ข อมูลสวนบุคคลที่มีความอ อนไหว (Sensitive Data) คือ ขอ มูล สวนบุคคลที่ กฎหมาย
กํ าหนดเปน การเฉพาะ เชน ขอมูล ของบุค คลที่ มี ความบกพร องทางการมองเห็ น และ
การไดยิน ขอมูลสวนบุคคลทางชีวภาพ (Biometric) ซึ่ง NT cyfence อาจเก็บรวบรวม ใช
และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวเพื่อวัตถุประสงคในการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนของผูใชบริการ ตอเมื่อ NT cyfence ไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน
หรือในกรณีที่ NT cyfence มีความจําเปนตามที่กฎหมายกําหนด
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3. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล
NT cyfence อาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานจากชองทางดังนี้
3.1 การเก็บขอมูลโดยตรงจากทาน
o ขั้นตอนการเขารวมงานสัมมนา หรือ เพื่อติดตอขอขอมูลบริการ
o ขอมูลที่ไดรับ จากการทําแบบสอบถามของทาน การรับสงขอความทางอีเมล หรือ
ชองทางสื่อสารอื่นๆ ระหวาง NT cyfence กับทาน
o ขอมูลที่ไดรับจากการใชเว็บไซต NT cyfence ผาน cookies ของทาน เชน Google
Analytic ตามนโยบายการใช cookies ของ NT cyfence
o ขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหกับ NT cyfence ผานชองทางออนไลน เชน เว็บไซต
เปนตน
3.2 NT cyfence อาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานมาจากแหลงอื่นที่ไมใชจากทานโดยตรง
ซึ่งแหลงขอมูลดังกลาวมีสิทธิเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานโดยชอบดวยกฎหมาย เชน
หน วยงานของรั ฐ บริษัทในเครื อ พันธมิต รทางธุ ร กิจ และผู รับ จ า งช ว งที่ NT cyfence
ไววางใจใหดาํ เนินการสมัครบริการและใหบริการแกทาน
4. วัตถุประสงคการเก็บ รวบรวม ใชและเปดเผย
4.1 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพดีย่งิ ขึ้น
4.2 เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอ สอบถามขอมูลการบริการ
4.3 เพื่อการวิเคราะหขอมูลในการใหบริการ การวางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดของ
บริษัทและกลุมพันธมิตร ที่ NT cyfence เปนคูสัญญาหรือมีนิติสัมพันธตามกฎหมาย
4.4 เพื่อแจงและนําเสนอ สิทธิประโยชน ขอมูล ขาวสาร รายการสงเสริมการขาย และขอเสนอ
ตางๆ เกี่ยวกับการสมัคร หรือการใชบริการตางๆ ของ NT cyfence รวมถึงนิติบุคคลหรือ
กลุมพันธมิตรที่ NT cyfence เปนคูสัญญาหรือมีนิติสัมพันธตามกฎหมายผานทางอีเมล
แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท เปนตน
4.5 เพื่อดําเนินการพิสูจนและยืนยันตัวตนของผูสมัครสําหรับลงทะเบียนและเขาใชบริการ
4.6 เพื่ อการปฏิบั ติต ามกฎหมาย และ/หรื อ มี เหตุ จํ า เปน อื่ นใดเพื่ อประโยชนอั นชอบด ว ย
กฎหมายของ NT cyfence
4.7 เพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย โดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
4.8 เพื่อใหบ ริการหลังการขาย หรือบริการตามที่ทานรองขอ สนับสนุนการใชงาน ใหขอมูล
ตอบรับ และแกไขขอรองเรียนตางๆ
4.9 เพื่อสอบถาม ประเมิน ความเขาใจ ความตองการและความพึงพอใจของทาน
4.10 เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและการใหบริการของ NT cyfence
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4.11 เพื่อการรักษาความปลอดภัยและปองกันอาชญากรรมของ NT cyfence เชน การติดตั้ง
กลองวงจรปด
5. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหบุคคลอื่น
NT cyfence จะไม เ ป ด เผยข อมู ล ส ว นบุ ค คลของท า นกั บ บุ ค คลและนิ ติบุ ค คลอื่ น ที่ไ ม ได อ ยู ใ น
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํา กัด (มหาชน) (“บุคคลอื่น”) เวนแตเปนการเปด เผยเพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวในประกาศความเปน
สวนตัวนี้ โดย NT cyfence อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหบุคคลอื่น เชน
5.1 ผูใหบริการระบบคลาวด เชน Microsoft 365
5.2 ผูประมวลผลขอมูล
5.3 บุ ค คลอื่ น ที่จํ า เป น เพื่ อ ให NT cyfence สามารถดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และให บ ริ ก ารแก ท า น
รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุป ระสงคการเก็บ รวบรวมและประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลตามที่ระบุไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
6.1 NT cyfence จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานในระยะเวลาเทาที่จําเปน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของบริการแตละประเภท ตามระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ
ตามกฎหมายที่บังคับใชระหวางทานและ NT cyfence เวนแตกฎหมายจะอนุญาตให
มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น
6.2 NT cyfence จะดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล หรือทําใหขอมูลสวนบุคคล
เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่ เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลไดตามมาตรฐาน
การทําลายขอมูลของ NT cyfence เมื่อพนระยะเวลาจัด เก็บ หรือ NT cyfence ไมมี
สิทธิหรือไมสามารถอางฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานแลว
7. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ
NT cyfence ไมมีการโอนขอมูลของทานไปยังตางประเทศ เนื่องจากวัตถุประสงคในการเก็บขอมูล
สวนบุคคลของทานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเทานั้น
8. สิทธิของทานเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ทานสามารถขอใชสิทธิของทานภายใตขอกําหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กําหนดไวในขณะนี้
หรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑตามที่ NT cyfence กําหนด
8.1 สิทธิขอถอนความยินยอม
หากทานไดใหความยินยอมให NT cyfence เก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทาน (ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น) ทานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได
ตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับ NT cyfence เวนแตมีขอจํากัดสิทธิ
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นั้ น โดยกฎหมายหรื อ มี สั ญ ญาที่ ใ หป ระโยชน แ ก ท า นอยู โดยการถอนความยิ น ยอม
ของทานจะไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานที่ไดกระทําขึ้นกอนการถอนความยินยอม
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของทานในสวนที่เกี่ยวของและจําเปนกับการขอรับ
บริการ อาจสงผลให NT cyfence ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือใหบริการกับทานได
หรืออาจสงผลใหกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของถูกระงับ หรือหยุดลงชั่วคราว หรืออาจสงผล
กระทบตอทานในการรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ/หรือ บริการตาง ๆ เชน ทานจะ
ไมไดรับ ขอเสนอผลิตภัณฑ และ/หรือ บริการ สิทธิประโยชน โปรโมชั่นหรือขอเสนอ
ใหมๆ ไมไดรับผลิตภัณฑ และ/หรือ บริการที่ถูกใจมากยิ่งขึ้นและสอดคลองหรือตรงตาม
ความตองการของทาน หรือไมไดรับขอมูลขาวสาร คําแนะนําอันเปนประโยชนแกทาน
เปนตน เพื่อประโยชนของทาน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบกอนถอนความ
ยินยอม
8.2 สิทธิขอเขาถึงขอมูล
ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ NT cyfence กําหนด หรือขอให
เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ NT cyfence อาจปฏิเสธคํา ขอของทานได
ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามคําสั่งศาล
8.3 สิทธิขอถายโอนขอมูล
ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีที่ NT cyfence ไดทําใหขอมูลนั้นอยู
ในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทํางานได
โดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ
8.4 สิทธิขอคัดคาน
ทานมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
ในเวลาใดก็ได หากการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทา น
ที่ทํา ขึ้ นเพื่อ การดําเนินงานที่ จํา เปน ภายใตป ระโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ NT
cyfence หรื อ ของบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น หรื อ เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามภารกิ จ เพื่ อ
สาธารณประโยชน หากทานยื่นคัดคาน NT cyfence จะยังคงดําเนินการเก็บรวบรวม ใช
และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะที่ NT cyfence สามารถแสดง
เหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสําคัญยิ่งกวา หรือเปนไปเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรอง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี
นอกจากนี้ ทานยังมีสิทธิข อคัดคานการเก็บ รวบรวม ใช และ/หรื อ เปด เผย
ขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทําขึ้น เพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อ
ประกาศแจงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล สําหรับเว็บไซต www.cyfence.com

4

วัตถุประสงคเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติไดอีกดวย
อยา งไรก็ดี การใชสิทธิ คัดคานของทานอาจทําให NT cyfence ไมสามารถใหบ ริ ก าร
แกทานได เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามสัญ ญาระหวางทานกับ NT
cyfence
8.5 สิทธิขอระงับการใชขอมูล
ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราว เชน
o กรณีท่ีอยูระหวางการตรวจสอบตามคํารองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล
ใหถูกตอง สมบูรณ และเปนปจจุบัน
o กรณีที่หมดความจําเปนและตองลบหรือทํ าลายขอมูลสวนบุ คคลของทานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
o กรณีที่ขอมูลสวนบุคคลนั้น ไมชอบดวยกฎหมาย
8.6 สิทธิขอใหลบหรือทําลายขอมูล
ทานมีสิทธิขอให NT cyfence ลบหรือทําลายขอมูลของทาน หรือทําใหขอมูลของทาน
เป น ข อ มู ล ที่ ไ ม ส ามารถระบุ ตั ว ตนของท า นได เว น แต ก รณี ที่ NT cyfence มี ค วาม
จําเปนตองปฏิบัติตามสัญญาสําหรับการใหบริการหรือมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการ
ปฏิเสธคําขอของทาน
8.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล
ทานมีสิทธิขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
และทํา ให ขอ มู ลของท า นเปน ป จ จุ บั นได ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู กับ ข อ กํา หนดของกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของดวย
9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของขอมูล
9.1 NT cyfence ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวน
บุคคลของทาน NT cyfence จึงกําหนดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการรักษาความลับของขอมูลสวน
บุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด เพื่อปองกัน
การสูญหาย การเขาถึง ทําลาย ใช แปลง แกไขหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีสิทธิ
หรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนการปองกันมิใหมีการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช
โดยมิไดรับอนุญาต
9.2 ขอมูลสวนบุคคลของทา นที่ NT cyfence ไดรับมา เชน ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศั พท
เปน ตน ซึ่ งสามารถบง บอกตัวบุค คลของทา นได และเปน ขอ มูลสวนบุคคลที่มี ค วาม
ถูกตองและเปนปจจุบัน จะถูกนําไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของ NT
cyfence เทานั้น และ NT cyfence จะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิ
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สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
10. กิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด
ในระหวางการใชบริการ NT cyfence อาจสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและ
การสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑและบริการของ NT cyfence ที่ทานอาจมีความสนใจ โดยทาน
สามารถดํา เนิ น การยกเลิ ก ความยิน ยอมในการรั บ แจ ง ข อ มู ล ขา วสารได ตามช อ งทางที่ NT
cyfence กําหนด
11. นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตอื่น
ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ใชเฉพาะสํา หรับ การใหบริการของ NT cyfence
และการใชงานเว็บไซตของ NT cyfence เทานั้น หากทานไดเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่น แมจะผาน
ชองทางในเว็บไซตของ NT cyfence ก็ตาม ทานจะตองศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซตนั้นๆ แยกตางหากจากของ NT cyfence
12. ในกรณีที่ทานปฏิเสธไมเปดเผยหรือใหใชขอมูลสวนบุคคล
NT cyfence มีความจํา เปนตองรวบรวมขอ มูลสวนบุค คลตามกฎหมายหรือ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการติดตอ สอบถามขอมูลการบริการ หากทานประสงคที่จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานกับ NT cyfence ทานยังคงสามารถใชบริการของ NT cyfence ได ซึ่ง อาจทํา ใหทา น
ไดรับความสะดวกจากการใชบริการนอยลง เนื่องจาก NT cyfence ไมไดรับความยินยอมใหใช
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอยางเต็มประสิทธิภาพ
13. การดําเนินการ แนวปฏิบตั ิ และนโยบายที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
NT cyfence มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงประกาศที่เกี่ยวของ วาดวยมาตรการคุมครอง
สิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับ ขอมูลสว นบุคคล รวมถึงออกมาตรการคุมครองขอมูลผู ใชบ ริ การบนหน าเว็บ ไซตข อง NT
cyfence
14. เจาหนาที่คมุ ครองขอมูลสวนบุคคล
NT cyfence ได ป ฏิ บั ติต ามพระราชบั ญ ญัติ คุม ครองขอ มู ล ส ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 โดยแต ง ตั้ ง
เจ า หน า ที่ คุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล (Data Protection Officer: DPO) เพื่ อ ตรวจสอบการ
ดํ า เนิ น การของ NT cyfence ที่ เ กี่ ย วกั บ การประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คล รวมถึ ง กฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การคุ ม ครองขอ มู ล ส วนบุค คล นอกจากนี้ NT cyfence ได จั ด ทํ า ระเบี ย บคํ า สั่ง
ใหผูเกี่ย วของดํา เนิน การตามที่กํา หนดไว เพื่อใหการดํา เนิน งานตามแนวนโยบายเกี่ย วกับ การ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอย
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15. ชองทางการติดตอ NT cyfence
ท า นสามารถติ ด ต อ NT cyfence ได ที่ ฝ า ยธุ รกิจ ความปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ทด.)
เลขที่ 99 ถนนแจ ง วั ฒ นะ แขวงทุ งสองหอ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพ 10210 หรื อ ติ ด ต อ ผ า นทาง
www. cyfence.com/contact-us หรือ info@cyfence.com
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