
  ประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลสาํหรับลูกคา้
ใจดี โซลูช่ัน

ใจดี โซลูช่ัน  ("สนิคา้และบริการ") ซ่ึงถือเป็นบริการ หน่ึงของบริษัท อิสระเสรี จาํกัด ("บริษัท") เม่ือทา่นสมัครบัญชีใชง้านของ
บริษัทผา่น ทา่นจะถือวา่เป็น ผูใ้ชบ้ริการของบริษัท ("ผูใ้ชบ้ริการ") และในการให้บริการแกท่า่น บริษัทมีความ จาํเป็นตอ้งประมวล
ผลขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ดังนัน้ บริษัทจึงมีจุดประสงคป์ระกาศนโยบาย คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลฉบับน้ีข้ึน เพ่ือแจง้
เก่ียวกับ สทิธิและหน้าท่ี รวมถึงเง่ือนไขตา่งๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการเกบ็ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล สว่นบุคคลท่ีบริษัท จะ
ดาํเนินการให้ผูใ้ชบ้ริการ ในฐานะผูใ้ชบ้ริการรับทราบ

ประกาศฉบับน้ี มีผลใชบั้งคับกับการให้บริการของใจดี โซลูช่ัน เทา่นัน้ ไมมี่ผลใชบั้งคับ กับ แอปพลิเคช่ันและบริการหรือเวบ็ไซ
ตอ่ื์นๆ ท่ีอาจมีการเช่ือมตอ่ ซ่ึงเป็นของบุคคลภายนอก ท่ีบริษัทไมมี่ อาํนาจ ควบคุม และเป็นสว่นท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งทาํความตกลง
และศกึษาเก่ียวกับนโยบายขอ้มูลสว่นบุคคล สาํหรับ การใชแ้อปพลิเคช่ัน บริการ หรือเวบ็ไซตดั์งกลา่วแยกตา่งหาก

หากผูใ้ชบ้ริการไมต่กลงตามเง่ือนไขของประกาศฉบับน้ี หรือฉบับแกไ้ขอ่ืนๆ บริษัท สงวนสทิธิท่ีจะห้าม หรือไมอ่นุญาตให้ผูใ้ช้
บริการดังกลา่วใชบ้ริการของบริษัท เน่ืองจากการประมวล ผลขอ้มูลสว่นบุคคลภายใตน้โยบายฉบับน้ี มีความผลจาํเป็นโดยตรงตอ่
การปฏิบัติตามหน้าท่ีให้ บริการโดยบริษัทแก ่ผูใ้ชบ้ริการ  ทัง้น้ี การท่ีผูใ้ชบ้ริการยังคงใชบ้ริการของบริษัทอยู ่ผูใ้ชบ้ริการ ดังกลา่ว
จะถือวา่ ยอมรับประกาศฉบับน้ีเสมอ

บริษัทอาจปรับปรุงประกาศฉบับน้ี ตามแตล่ะระยะเวลา เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้ง และให้
สอดคลอ้งกับการให้บริการตา่งๆของบริษัท ทัง้น้ี บริษัทจะแจง้ให้ผูใ้ช ้บริการทราบถึงการเปล่ียนแปลงดว้ยการประกาศนโยบาย
ฉบับปรับปรุงใหมใ่ห้ผูใ้ชบ้ริการทราบ โดยมีผลบังคับใชต้ามท่ีบริษัทไดป้ระกาศไป

ลักษณะข้อมูลสว่นบุคคลท่ีบริษัทประมวลผลในการให้บริการของบริษัท
ในการให้บริการ บริษัทจะเกบ็รวบรวม และประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล จากการท่ีผูใ้ชบ้ริการดาํเนิน การผา่นระบบการให้บริการ
ดังตอ่ไปน้ี

1 ขอ้มูลท่ีบง่ช้ีตัวตนโดยตรง อาท ิช่ือ อายุ สัญชาติ วันเกิด
2 ขอ้มูลการติดตอ่ อาท ิท่ีอยู ่สถานท่ีติดตอ่ เบอร์โทร อีเมล
3 ขอ้มูลการชาํระเงนิ อาท ิรายละเอียดการชาํระเงนิ บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร
4 ขอ้มูลการใชบ้ริการ อาท ิช่ือบัญชีผูใ้ช ้รหัสผา่น ประวัติการทาํธุรกรรมตา่งๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการ ดาํเนินการ รวมถึง ความ

สนใจของตา่งๆของผูใ้ชบ้ริการ
5 ขอ้มูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาท ิหมายเลขระบุตาํแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ขอ้มูลการใชง้าน การตัง้

คา่และการเช่ือมตอ่บราวเซอร์ของอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการ ใชใ้นการใช ้บริการของบริษัท
6 รูปภาพ / ขอ้มูลความสนใจ / บันทึกเสยีง

วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล
1 บริษัทมีความจาํเป็นเกบ็ รวบรวม ใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือการให้บริการท่ี กาํหนดและระบุไวส้าํหรับ

แตล่ะเง่ือนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึง เพ่ือการยืนยันตัว ตนและติดตามในการทาํธุรกรรมตา่งๆของผูใ้ช้
บริการ เพ่ือการตรวจสอบเง่ือนไขการชาํระเงนิ คา่บริการ เพ่ือใชใ้นการติดตอ่สื่อสารกับผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้

2 บริษัทมีความจาํเป็นเกบ็และใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือการวเิคราะหค์วามสนใจ ของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือให้
สามารถเสนอสทิธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผูใ้ช ้บริการไดม้ากข้ึน หรือ เพ่ือการสร้างความสัมพันธท่ี์
ดีข้ึนระหวา่งบริษัทและผูใ้ชบ้ริการ

3 บริษัทมีความจาํเป็นจัดเกบ็และใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการ ให้บริการสนับสนุนอ่ืนๆ
เชน่ การติดตอ่สอบถามขอ้มูลติชมแสดงความคดิเหน็หลังการบริการ หรือ การสง่คาํร้องตา่งๆ



4 บริษัทมีความจาํเป็นจัดเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือปฏิบัติตามขอ้กฎหมาย และ ระเบียบบังคับใชข้องรัฐ
เชน่ การจัดทาํเอกสารภาษี หัก ณ ท่ีจา่ย หรือการดาํเนินการอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกาํหนด

ทัง้น้ี บริษัทจะเกบ็และรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไวต้ลอดระยะเวลา ตราบเทา่ท่ีผูใ้ช ้บริการยังคงเป็นผูใ้ชบ้ริการของ
บริษัทอยู ่และบริษัทสงวนสทิธิเกบ็ขอ้มูลไวอี้กเป็นระยะเวลา 3 ปีหลัง จากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกการใชบ้ริการ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปกป้อง และตอ่สูส้ทิธิตา่งๆของบริษัท เวน้ แต ่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลา
อ่ืน บริษัทอาจมี ความจาํเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มูลไวเ้ป็นระยะเวลาท่ียาวนานกวา่ 3 ปี

การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล
เพ่ือการให้บริการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้บริษัทอาจมีความ จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของผู ้ใชบ้ริการ ในกรณี ดังน้ี

1 บริษัทอาจมีความจาํเป็นเปิดเผยให้แกผู่ใ้ห้บริการภายนอกของบริษัท ท่ีไดรั้บการวา่จา้งจาก บริษัทให้ชว่ยเหลือ
สนับสนุนการให้บริการของบริษัท เชน่ ท่ีปรึกษา ผูรั้บจา้งให้บริการ ผูรั้บ จา้งขนสง่ รวมถึงผูใ้ห้บริการภายนอกท่ีให้
บริการประเมินการบริการของบริษัท เชน่ Google Analytics ทัง้น้ีบริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะเทา่ท่ีจาํเป็นเทา่นัน้

2 บริษัทอาจเปิดเผยดว้ยการเกบ็รักษาขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นไวใ้นระบบระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใชบ้ริการ ไดแ้ก่
Google Cloud Platform, Amazon AWS, ตัง้เซิฟเวอร์ดว้ยตนเอง

3 บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูล ดว้ยความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปกป้องและตอ่สูส้ทิธิของบริษัท หรือเพ่ือการป้องกัน
และตรวจสอบลักษณะการกระทาํผิดท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชบ้ริการของบริษัท โดยผูใ้ชบ้ริการ ในลักษณะตา่งๆ โดย
บริษัทจะดาํเนินการดังกลา่วเทา่ท่ีจาํเป็น เทา่นัน้

4 ในกรณีท่ีบริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมาย หรืออยูภ่ายใต้บังคับคาํพิพากษา หรือคาํสัง่ของ หน่วยงานราชการ บริษัทอาจ
มีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้แก ่หน่วยงานดังกลา่ว เพ่ือ เป็นการปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีมีตามกฎหมาย

Cookies ท่ีบริษัทใช้ในการให้บริการ
Cookies คือ text files ท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการ ใชเ้พ่ือจัดเกบ็รายละเอียดขอ้มูล log การ ใชง้านอินเตอร์เน็ต หรือ
พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ ทัง้น้ี เพ่ือรับประกันประสทิธิภาพใน การให้บริการของบริษัทแกผู่ใ้ชบ้ริการ บริษัทมีความ
จาํเป็นตอ้งใชคุ้กก้ีหลายประเภทเพ่ือจุดประสงค ์ตา่งกันไป ดังท่ีระบุตอ่ไปน้ี

1 Functionality Cookies: ใชใ้นการจดจาํสิง่ท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือก หรือตัง้คา่บนแพลตฟอร์ม เชน่ ช่ือบัญชีผูใ้ช ้ภาษา
ฟ้อนต ์และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพ่ือการนําเสนอขอ้มูลท่ีตรงความตอ้งการ เฉพาะบุคคล ให้แกผู่ใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน
ตามการตัง้คา่ตา่งท่ีเลือกไว้

2 Advertising Cookies: ใชใ้นการจดจาํสิง่ท่ีทา่นเคยเย่ียมชมและรวมถึง ลักษณะการใช ้บริการของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือ
นําเสนอสนิคา้ หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งและตรงกับความสนใจของ ผูใ้ชบ้ริการ และใชเ้พ่ือการประเมินประสทิธิผลของ
การใชฟั้งกช่ั์นตา่งๆของระบบ

3 Strictly Necessary Cookies เป็นคุกก้ีประเภทท่ีมีความจาํเป็นอยา่งมากตอ่การทาํงานเพ่ือ การให้บริการของ
บริษัท มีความจาํเป็นเพ่ือให้การใชบ้ริการโดยผูใ้ชง้านสามารถทาํได ้อยา่งท่ัวถึงและปลอดภัย

แมว้า่การใชคุ้กก้ีจะมีประโยชน์ในการเสริมประสทิธิภาพในการให้บริการ และการทาํงานให้บริการ ของบริษัท แตห่ากผูใ้ชบ้ริการ
ตอ้งการ ผูใ้ชบ้ริการสามารถลบการตัง้คา่คุกก้ีบน Browser ของตน เองได ้แตอ่ยา่งไรกต็าม ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับทราบวา่ การดาํเนิน
การดังกลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ประ สทิธิภาพในการทาํงานให้บริการของบริษัทไดใ้นบางสว่น ตามจุดประสงคก์ารทาํงานของคุกก้ี
ท่ีระบุไว้

คาํรับประกันการดาํเนินมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในข้อมูลท่ีเหมาะสม
ระบบ ใจดี โซลูช่ัน รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกัน การเขา้ถึง การใช ้การ
เปล่ียนแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลโดยปราศจากอาํนาจหรือโดย มิชอบ นอกจากน้ี ใจดี โซลูช่ัน ไดก้าํหนด
แนวปฏิบัติภายในเพ่ือกาํหนดสทิธิในการเขา้ถึงหรือการใชข้อ้มูล สว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล เพ่ือรักษาความลับ และ
ความปลอดภัยของขอ้มูล ทัง้น้ี บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกลา่วเป็นระยะเพ่ือความเหมาะสม ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทรับทราบ และเคารพสทิธิตามกฎหมายของผูใ้ชบ้ริการ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคล ของทา่นผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงไดแ้ก่
สทิธิ ดังน้ี

1 สทิธิขอเขา้ถึงและขอรับสาํเนาขอ้มูลสว่นบุคคล รวมถึงสทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลดังกลา่วให้ เป็นปัจจุบันและถูกตอ้ง
2 สทิธิขอรับขอ้มูลสว่นบุคคล ในกรณีท่ีบริษัททาํให้ขอ้มูลนัน้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอา่นหรือใช ้งานโดยท่ัวไปดว้ย

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทาํงานไดโ้ดยอัตโนมัติ รวมถึง สทิธิขอให้สง่หรือ โอน ขอ้มูลรูปแบบดังกลา่วไปยังผูค้วบคุม
ขอ้มูลสว่นบุคคลอ่ืน

3 สทิธิคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล



4 สทิธิขอให้ลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไมส่ามารถระบุตัวบุคคลได ้เม่ือขอ้มูลนัน้หมดความ
จาํเป็นหรือเม่ือเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลถอนความยนิยอม

5 สทิธิในการขอให้ระงับการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลได ้ในกรณี เม่ือเป็นขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีตอ้งลบ หรือ เม่ือขอ้มูลดังกลา่ว
หมดความจาํเป็น

6 สทิธิถอนความยนิยอม ในการประมวลผลขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการเคยให้ไว้
ทัง้น้ี ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดตอ่มายังใจดี โซลูช่ัน  เพ่ือขอใชส้ทิธิขา้งตน้ได ้ตามรายละเอียดการติดตอ่ท่ี บริษัทไดก้าํหนดไว ้โดยไม่
ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ และบริษัทจะพิจารณา และแจง้ผลการพิจารณาการ ขอใชส้ทิธิ ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นท่ี
เราไดรั้บคาํร้องขอดังกลา่ว

ช่องทางการติดต่อใจดี โซลูช่ัน
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ช่ือ: บริษัท อิสระเสรี จาํกัด
สถานท่ีติดตอ่: 657 ประชาราษฎร์บาํเพญ็ 23 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชอ่งทางการติดตอ่: 022758886
อีเมล: hello@issaraseree.com
เวบ็ไซต:์ www.issaraseree.com

รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของบริษัท
ช่ือ: หฤชา รังสพิราหมณกุล
สถานท่ีติดตอ่: 381/1 ซ.ออ่นนุช 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ชอ่งทางการติดตอ่: 0966695959
อีเมล: hello@issaraseree.com


