
ประกาศนโยบายความเปนสวนตัว

www.issaraseree.com

บริษัท อิสระเสรี จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผูพัฒนาและบริหารจัดการ www.issaraseree.com (“เว็บไซต”) ใหความเชื่อมั่นแกทานวา ขอมูลสวน

บุคคลทั้งหมดของทานเปน ขอมูลที่ทางบริษัทใหความ สำคัญ โดยบริษัทรับประกันจะปกปองและประมวลผลขอมูลสวบบุคคลดวยมาตรการรักษา

ความมั่นคงปลอด ภัยที่เหมาะสมอยางดีที่สุด และขอมูลทั้งหมดของทานจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ

เมื่อทาน ในฐานะผูใชบริการ ไมวาในนามสวนบุคคลหรือในนามบริษัท เขาถึงเว็บไซต ติดตอ และ/หรือ ใชบริการของทางบริษัท รวมถึงกรณีที่ทาน

สงขอมูลสวนบุคคลใดๆของทาน ใหแกบริษัท หรือใหความยิน ยอมใดๆแกบริษัท ภายใตเงื่อนไขและขอกำหนดที่ระบุไวในนโนยบายขอมูลสวน

บุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือวา ทานตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้แลว ทั้งนี้ นโยบายขอมูลสวนบุคคล ฉบับนี้มีจุด

ประสงคเพิ่มเติม โดยไมมีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการใหความยินยอมใดๆ ซึ่งทานอาจ เคยไดใหแก บริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับ ขอมูลสวน

บุคคลของทาน

กรุณาศึกษานโยบายขอมูลสวนบุคคล พรอมกับเงื่อนไขการใหบริการของบริษัทอยางละเอียด หากทานไม ตกลงใหทางบริษัทดำเนินการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามที่ระบุไวนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะ ปฏิเสธการใหบริการใดๆ แกทาน เนื่องจากการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใต

นโยบายฉบับนี้มีความ จำเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติหนา ที่ในการใหบริการโดยบริษัทแกทาน

เทานั้น ไมมีผลใชบังคับกับแอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซตอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเว็บไซตของบริษัท ซึ่งเปนของบุคคล ภายนอกและบริษัทไมมีอำนาจ

ควบคุม ซึ่งเปนสวนที่ผูใชบริการตองทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับ นโยบายขอมูลสวน บุคคล ที่บังคับใชและประกาศโดยบุคคลภายนอกดัง

กลาวแยกตางหาก



ประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้  มีผลใชบังคับกับเว็บไซต การติดตอ และ/หรือการบริการของบริษัททางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตาม

แตละระยะเวลา เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวของ และใหสอดคลองกับการใหบริการตางๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจง

ใหทานทราบถึงการเปลี่ยน แปลง ดวยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหมผานทางเว็บไซต

ลักษณะขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทประมวลผลในการใหบริการและติดตอกับทาน

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ที่ระบุไวภายใตเงื่อนไขนโยบายขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเปน สำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ

ของบริษัท โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการโดยตรงแก ทานในฐานะผูใชบริการเว็บไซต ไมวาจะเปนการสงหนังสือบอกกลาว การติดตอ

สื่อสารตอบกลับการขอ ขอมูลใบเสนอราคาของทาน การบริหารความสัมพันธกับทานในฐานะลูกคา การนำเสนอสินคาใหม หรือการ จัดกิจกรรม

ตางๆ รวมถึง กระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับบริการใหมในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้ ขอมูล สวนบุคคลของทานที่บริษัทมี ความจำเปนตอง

ประมวลผลขอมูล มีดังนี้

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับทานและการติดตอ อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู สถานที่ติดตอ เบอรโทรศัพท อีเมล

2. ขอมูลการใชบริการของทาน เชน ประวัติการทำธุรกรรมการใชบริการของทาน ผานแอพพลิเคชั่น รวมถึงผานเว็บไซต

www.issaraseree.com รายละเอียดบริการที่ทานซื้อจากบริษัท ประวัติการทำธุรกรรมอื่นๆ ของทานผานเว็บไซต รวมถึงขอมูลการ

ชำระเงินที่ทานชำระให แกบริษัท

3. ขอมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขรหัสสินคา (Product Serial Numbers) หมาย เลขระบุตำแหนงคอมพิวเตอร (IP

Address) การตั้งคาและการเชื่อมตอบราวเซอรของอุปกรณที่ผูใชบริการ ใชเชื่อมตอกับระบบของบริษัท และอาจรวมถึงการใช

Cookies ตางๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใชงาน ของทาน

4. ขอมูลอื่นที่ทานอาจให เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ทานตองการ หรือขอมูลที่ทานใหเพื่อการ เขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย

การสำรวจ การแขงขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมสงเสริมการขายลักษณะ ใดๆ กับบริษัท

5. ขอมูลสวนบุคคลอื่นๆที่ทานอาจใหแกบริษัท ระหวางการติดตอสื่อสารเพื่อการใหบริการแกทานหรือ ระหวางการติดตอเพื่อการให

บริการหลังการขายตางๆ หรือขอมูลสวนบุคคลที่ทานอาจใหยินยอมแกบริษัท ในการประ มวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว

บริษัทอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน เม่ือ:

1. ทานติดตอกับบริษัท (เชน เมื่อทานติดตอเพื่อสอบถามขอมูล ขอใบเสนอราคา ดวยวิธีการประชุม แบบพบหนา หรือ ประชุมผาน

โปรแกรมประชุมออนไลน ทางหนาเว็บไซต ทางโทรศัพท และทางอีเมล)



2. ทาน ในนามสวนบุคคล หรือในนามของนิติบุคคลใด กรอกเขาในแบบฟอรมสำหรับการสรางเอก สารประเภทตางๆ ผานทางเว็บไซตของ

บริษัท ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง ขอมูลการติดตอทาน ในฐานะ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูลรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งอาจมี

การกรอกเขาระบบเพื่อการสรางเอกสาร ดังกลาวนั้น และขอมูลอีเมลการติดตอสำหรับการสงเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งสรางจากเว็บไซ

ตของบริษัท ให แกทานในฐานะผูใชบริการ

3. ทานลงทะเบียนความสนใจ และใหความสนใจสมัครรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับบริการ รวมถึง การ สื่อสารประชาสัมพันธอื่นๆ จาก

บริษัท (เชน หนังสือพิมพขาว)

4. ทานเขารวมการทำแบบสำรวจ การแขงขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมสงเสริมการขายอื่น

5. ทานใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน และใหบริการของบริษัท (เชน การแสดงความคิดเห็นผาน ทางเว็บไซตของบริษัทหรือเปน

กระดาษแบบฟอรม) และ/หรือ

6. ทานสงขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัท ดวยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการไดรับขอมูลสวนบุคคลโดยตรงจากทาน (ตามที่ระบุไวขางตน)แลว บริษัทอาจไดรับขอมูล สวนบุคคลของทานจากบุคคลอื่น ที่

ทานอาจไดติดตอ และใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ของทานใหแก บริษัท

จุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหแกบริษัท จะไดรับการเก็บ และใชเพื่อจุดประสงคตางๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค ดังตอไปนี้:

1. การสงหนังสือบอกกลาว การติดตอกลับเพื่อนำเสนอขอมูลใบเสนอราคาที่ทานรองขอ การใหบริการ แกทานในการสรางเอกสารเพื่อการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหแกทาน รวมถึง การใหบริการฝกอบรม หรือการใหบริการสนับสนุนทานผูใช

บริการ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ

2. ในกรณีที่ไดรับความยินยอมจากทาน การสงขอมูลใหแกทาน ผานทางอีเมล หรือชองทางการติดตอ อื่น หรือการติดตอผานทางชองทาง

โซเชียลมีเดียใดๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัท ซึ่งตรงกับความสนใจของ ทาน

3. การสราง และปรับปรุงความสัมพันธทางธุรกิจที่บริษัทมีกับทาน ซึ่งอาจรวมถึงการฝกอบรมพนักงาน และการควบคุมรับประกันคุณภาพ

โดยเฉพาะสวนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกคา ผานชอง ทางการติดตอตางๆ รวมถึงการวิเคราะห สอบสวน จัดการและ

แกไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการให บริการ ทั้งนี้ บริษัทจะประเมินถึงความจำเปนในการใชขอมูลเพื่อจุดประสงคดังกลาวเพื่อความ

จำเปนเทานั้น



4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ทานติดตอกับทางบริษัท (เชน เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการขอรอง เรียนการใชบริการ หรือการ

ใหความคิดเห็นตางๆ)

5. การแจงใหทานทราบเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในสวนของลักษณะรูปแบบการทำงานของบริการ ของบริษัท เชน ขอมูลการปรับปรุง

เวอรชั่นของเอกสารตางๆ ซึ่งเปนบริการของบริษัท

6. การวิเคราะหความสนใจของทาน เพื่อใชในการที่บริษัทจะปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ โดย เฉพาะการออกแบบ กระบวนการกลไก

การวิเคราะหและทดสอบตางๆ ใหสามารถตอบสนองความตองการ และความสนใจของทาน ไดมากขึ้น หรือเพื่อการสรางความสัมพันธ

ที่ดีขึ้นระหวางบริษัทและทาน

7. การปองกันและตรวจสอบการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใชบริการของบริษัท เชน การปองกัน และการปกปองสิทธิ

กรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบริษัท

8. การเขาถึงหรือเขารวมในการแขงขัน กิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งทานอาจตกลง เขารวม ภายใตเงื่อนไขที่กำหนดไว

9. การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจมี และตองปฏิบัติตาม เชน หนาที่ในการจัดทำบัญชี และ ชำระภาษี หรือหนาที่ภายใต

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือการใหบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ

10. จุดประสงคอื่นใดที่พิจารณาไดวามีความเกี่ยวของกับจุดประสงคที่ระบุไว

บริษัทมีความจำเปนตองประมวลผล และเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อจุดประสงคตางๆ ที่ระบุ ไวขางตน ตลอดระยะเวลาตราบเทาที่

บริษัทยังมีหนาที่ตามสัญญาการใหบริการหรือตามกฎหมายตอทาน และอาจตอเนื่องไปภายหลังการสิ้นสุดหนาที่ตามสัญญา หากเปนสวนที่บริษัท

อาจมีความจำเปนตองเก็บรวบ รวมเพื่อการตอสู หรือปกปองสิทธิที่บริษัทอาจมีตอทาน โดยเฉพาะสวนของการปองกันการกระทำผิด กฎหมาย เชน

การละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบริษัท หรือการกระทำผิดเงื่อนไขการใชบริการของบริษัท โดยเก็บตอเนื่องเปนระยะเวลาที่ เหมาะสมและจำเปน

ในการดำเนินการดังกลาว และสำหรับการประมวลผล ขอมูลดวยความยินยอมที่ทานไดใหแกบริษัท บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน

จนกวา ทาน จะใชสิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ทานไดให แกบริษัท ทั้งนี้ การที่ทานยังคงใชบริการของบริษัทอยู บริษัท จะถือวาทานยอมรับ

นโยบายฉบับนี้เสมอ

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

โดยหลักการแลวขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหแกบริษัทจะไดรับการเก็บเปนความลับ แตในบางกรณีขอมูลสวน บุคคลของทานอาจมีความจำเปนตอง

ไดรับการเปดเผยใหแกบุคคลที่สาม(Third-party) ดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา หรือตามกฎหมายที่บริษัทอาจมีใหแกทาน:

1. ในกรณีที่บริษัทไดวาจางหนวยงาน ผูใหบริการภายนอกของบริษัท ที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนบริษัทในการใหบริการแกทาน เชน ที่

ปรึกษา ผูใหบริการฝกอบรม รวมถึง ผูให บริการภายนอกที่ใหบริการประเมินการทำงานของเว็บไซต โดยบริษัทจะดำเนินการสงตอและ

เปดเผยขอมูล สวนบุคคลของทาน ตามขอบวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น และบนพื้นฐานเทาที่จำเปนเทานั้น



2. ขอมูลตางๆในการใหบริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการอาจไดรับการเก็บ รักษาไวใน ระบบ Cloud (ซึ่งอาจ

เปนหนวยงานภายในหรือตางประเทศ) ทั้งนี้ในการใชบริการดังกลาว บริษัทรับประกัน การพิจารณาตั้งคาการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยและความลับของขอมูลสวนบุคคลของ ผูใชบริการ เปนระดับ พิเศษดวยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

3. บริษัทอาจมีความจำเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อความจำเปนในการปกปอง และ ตอสูสิทธิใดๆของบริษัท หรือเพื่อ

การปองกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวของกับการใชบริการ ของทานซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น โดยบริษัท

รับประกันจะดำเนินการดังกลาวเทาที่จำเปน ดวยจุดประ สงคดังกลาวเทานั้น

4. ในกรณีที่บริษัทมีหนาที่ตามกฎหมาย หรืออยูภายใตบังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหนวยงาน ราชการ บริษัทอาจมีความจำเปน

ตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการใหแก หนวยงานดังกลาว เพื่อ เปนการปฏิบัติตามหนาที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะ

ดำเนินการ เพียงเทาที่จำเปนตามหนาที่ดังกลาว เทานั้น

5. หนวยงานอื่นซึ่งทานเคยไดใหความยินยอมโดยชัดแจงใหเราสามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวได

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในขอมูลท่ีเหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดใหมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกัน การเขาถึง การใช การ เปลี่ยนแปลง การแกไข หรือการ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเขาถึงหรือการ

ใชขอมูลสวนบุคคล ของเจาของขอมูลสวนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดใหมีการ ทบทวนมาตรการดัง

กลาวเปนระยะ เพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดย สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ

สิทธิของเจาของขอมูล

ภายใตขอกำหนดของกฎหมายทานสามารถขอใชสิทธิในการ ลบแกไข โอน ตลอดจนอัพเดตขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน ไมวาจะเปน

ขอมูลใดก็ตามที่ทางบริษัทจัดเก็บไว  โดยทานมีสิทธิตาม พ.ร.บ คุมครองขอมูลสวนบุคคลป 2562 ดังนี้

1. สิทธิขอเขาถึง และขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหเปน ปจจุบัน และถูกตอง

2. สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบที่สามารถอาน หรือใชงาน โดยทั่วไปดวยเครื่องมือ

หรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอใหสงหรือโอนขอ มูลรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น

3. สิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล



4. สิทธิขอใหลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได เมื่อ ขอมูลนั้น หมดความจำเปนหรือเมื่อมี

การถอนความยินยอม

5. สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได ในกรณีเมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบ หรือ เมื่อขอมูล ดังกลาวหมดความจำเปน

6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลขอมูลที่ผูใชบริการเคยใหไวตามวัตถุประสงคที่ระบุไว

ทานสามารถติดตอมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใชสิทธิขางตนได ตามรายละเอียดการติดตอที่ บริษัทได กำหนดไว โดยบริษัทจะพิจารณาและแจง

ผลการพิจารณาคำรองของทานใหทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ คำรองขอดังกลาว

ชองทางการติดตอ

รายละเอียดผูควบคุมขอมูล

ชื่อ: บริษัท อิสระเสรี จำกัด

สถานที่ติดตอ: 657 ซอย ประชาราษฎรบำเพ็ญ 23 แขวง สามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ชองทางการติดตอ:

096-669-5959 อีเมล: hello@issaraseree.com


