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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัท เอเชียน ไอเดนติตี ้จ ากัด 
ภาพรวม 

เราจดัท าภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราซึ่งคณุสามารถหาขอ้มลูเพิ่มเตมิไดจ้ากลิงก ์“รายละเอียด” ในแต่ละหวัขอ้ เพื่อช่วย

ใหคุ้ณเขา้ใจเป็นอย่างดีในแนวทางปฏิบตัิของเราเก่ียวกับขอ้มลูของคุณ กรุณาอา้งถึงรายละเอียดตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายความเป็น

ส่วนตวัฉบบันี ้ค าศพัทเ์ฉพาะทัง้หมดเป็นไปตามค าจ ากดัความในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ 

 

เราคือใคร? เราคือ บริษัท เอเชียน ไอเดนติตี ้ จ ากัด บริษัทซึ่งมีส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่  

อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซั่นสเ์พลส ชัน้ 5 ยนูิต 2 เอ เลขที่ 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เราท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล ส าหรบั

ขอ้มลูใดๆ ที่ถกูเก็บรวบรวมผ่านบรกิารของเรา 

รายละเอียด  

เราเก็บรวบรวมขอ้มลู

เก่ียวกบัคณุในเรื่อง

อะไรบา้ง? 

เราเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวกบัคณุตามประเภทขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

• ขอ้มลูที่คณุเลือกที่จะใหแ้ก่เราผ่านบรกิารของเรา 

• ขอ้มลูที่ไดม้ีการเก็บรวบรวม เนื่องจากคณุใชเ้ว็บไซตข์องเรา 
รายละเอียด 

ท าไมเราจึงเก็บรวบรวม

ขอ้มลูนี?้ 

เราเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูนีเ้พื่อ: 

• การใหบ้ริการของเรา เช่น การลงทะเบียนลกูคา้ในการบริการของเรา การช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวกบับรกิารของเรา 

• การใหบ้ริการที่ปรบัแต่งใหเ้ขา้กับตัวคุณ เช่น แสดงการแนะน า การปรบัแต่ง
เนือ้หาของบริการใหเ้ขา้กับตวัคุณโดยอิงจากกิจกรรมของคุณในการใชบ้ริการ
ของเรา 

• การพฒันาผลิตภณัฑห์รือการบรกิารใหม่ เช่น การพฒันาระบบการท างานใหม่
ของการบริการของเรา หรือการบริการใหม่โดยอิงจากกิจกรรมการใชง้านของ
คณุ หรือการสอบถามจากคณุ 

• ประเมินผลและวิเคราะหก์ารปฏิบัติการ เช่น การประเมินผล และการวิเคราะห์
การเขา้เยี่ยมชมและกิจกรรมของคุณบนเว็บไซตข์องเรา และปรบัเว็บไซตข์อง
เราใหเ้หมาะสมโดยอิงจากขอ้มลูนัน้ 

• ติดต่อสื่อสารกบัคณุ เช่น การแจง้เตือนคณุเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิการบรกิาร
ของเรา การตอบกลบัการสอบถามของคณุ  

• ปกป้องเรา ผู้ใช้บริการของเรา และสาธารณะ เช่น การตรวจจับ การป้องกัน  
การฉอ้โกง การคุกคาม ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั และปัญหาทางเทคนิค
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ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรา คุณ ผูใ้ชง้านรายอื่นๆ หรือสาธารณะ การสืบสวน
หรือการจดัการกบัขอ้เรียกรอ้งหรือขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิารของเรา 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบักบัเรา 

• จดัเตรียมเอกสารประวตัิศาสตร ์หรือจดหมายเหตเุพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือ 
เพื่อการวิจยัหรือสถิติ 

ขอ้มูลบางประเภทจ าเป็นที่จะต้องใหเ้พื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเขา้ท าสัญญากับเรา 

หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับเรา หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา คุณอาจไม่

สามารถใชบ้รกิารของเราไดท้ัง้หมดหรือบางส่วน 

รายละเอียด 

เราแบ่งปันขอ้มลูกบัใคร

บา้ง? 

เราจะแบ่งปันขอ้มลูของคณุใหแ้ก่: 

• บรษิัทในเครือของเรา 

• ผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ใหบ้ริการความช่วยเหลือในการด าเนินการของเรา เช่น 
งานบรกิารลกูคา้ งานบรกิารทางเทคนิค หรือการจดัการลกูคา้ 

• ผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเก็บ
ขอ้มลู หรือบรกิารแพลตฟอรม์สื่อสารทางธุรกจิ 

รายละเอียด 

เราเก็บขอ้มลูของคณุไว้

นานเท่าใด? 

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะหมดความจ าเป็น

ส าหรบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ

คุณ หรือเมื่อคุณขอใหเ้ราลบ หรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุ เราอาจมีความ

จ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูบางส่วนไวเ้พื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบักบัเรา  

รายละเอียด 

สิทธิของคณุที่เก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มลูส่วนบคุคลมี

อะไรบา้ง 

1. คณุมีสิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุที่เราไดเ้ก็บรวบรวมและเก็บรกัษา 
ดงันี ้  

• ขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

• ขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอใหเ้ราส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ

คณุไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่นดว้ยวิธีการอตัโนมตัิ  

• คดัคา้นการเก็บรวบรวม การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ  

• ขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว

บคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้

• ขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

• ขอด าเนินการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุนัน้ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั 
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• ถอนความยินยอมที่คณุใหไ้วแ้ก่เรา 

• รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล

ของเรา 

รายละเอียด 

ติดต่อเรา 
คณุอาจติดต่อเราไดผ่้านผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลหรือตวัแทนของเรา 
รายละเอียด 

 

1. บทน า 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย แบ่งปัน จดัเก็บ และโอน (เรียกรวมกนัวา่ “ประมวลผล”) ขอ้มลู

ของคณุเมื่อคณุใชบ้รกิารหรือสินคา้ของเรา (เรียกรวมกนัว่า “บรกิารของเรา”) หรือผ่านเว็บไซตข์องเรา (“เว็บไซต”์) โดยเราท าหนา้ที่เป็น

ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล ส าหรบัขอ้มลูใดๆ ที่ถกูเก็บรวบรวมผ่านบรกิารของเรา 

1.1. เราคือใคร? 
เราคือ บรษิัท เอเชียน ไอเดนติตี ้จ ากดั บรษิัทซึ่งมีส านกังานจดทะเบียนตัง้อยู่ อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซั่นสเ์พลส ชั้น 5 ยู

นิต 2 เอ เลขที่ 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

1.2. ขอ้มลูส่วนบคุคลคืออะไร? 
“ขอ้มลูส่วนบคุคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้หมายถึง ขอ้มลูที่เก่ียวกบับคุคลธรรมดาที่ระบตุวัตนไดห้รือสามารถระบุ

ตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือโดยทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม โปรดทราบว่าเราจะยึดค านิยามที่ก าหนดไว้

ในกฎหมายที่ใชบ้งัคบัอยูเ่สมอในการพิจารณาวา่ขอ้มลูใดคอืขอ้มลูส่วนบคุคล หรือไม่เป็นขอ้มลูส่วนบคุคล ส าหรบัวตัถปุระสงค์

ของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้

1.3. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลู รวมถึงขอ้มลูส่วนบคุคลที่เราเก็บรวบรวมซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงหรือการ

ใช้บริการของเราเท่านั้น ในส่วนข้อมูลใดๆที่คุณไดใ้ห้หรือเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกอื่นใดนอกจากเรา โปรดอ้างถึง

นโยบายความเป็นส่วนตวัที่ก าหนดขึน้แยกต่างหากโดยบคุคลภายนอกนัน้ 

1.4. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้
เราจะปรบัปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีใ้นบางครัง้คราว เราจะแจง้การปรบัปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีใ้หค้ณุ

ทราบผ่านบริการของเรา หรือวิธีการอื่นใดตามที่เราก าหนดในกรณีที่เราปรับปรุงเป็นจ านวนมากหรือในสาระส าคัญ การ

เปล่ียนแปลงใดๆจะมีผลใชบ้งัคบัเมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ในบรกิารของเรา 
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2. ขอ้มลูอะไรท่ีเก่ียวกบัคณุที่เราเกบ็รวบรวม? 
เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวกบัคณุดงัต่อไปนี ้

1) ขอ้มลูที่คณุใหเ้ราผ่านบรกิารของเรา 

• ขอ้มลูประวตัิ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ขอ้มลูการติดต่อ ขอ้มลูที่ระบุตวัตน (เช่น หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
หมายเลขใบอนญุาตขบัขี่) วนัเกิด เพศ และรูปถ่าย 

• ขอ้มลูการช าระเงิน เช่น ขอ้มลูบตัรเครดิต ขอ้มลูธนาคาร หรือขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวกบัช่องทางการช าระเงิน 

• ขอ้มูลติดต่อส่ือสารกับเรา เช่น ขอ้มูลที่เก่ียวกับการติดต่อส่ือสารระหว่างคุณกับเรา รวมถึง การสอบถาม ค าติชม และการ
ติดต่ออื่นมายงัเรา 

2) ขอ้มลูที่ไดม้กีารเก็บรวบรวม เมื่อคณุใชบ้รกิารของเรา 

• ขอ้มลูการใชง้าน เช่น วนัและเวลาเขา้ใชง้าน หนา้ที่เขา้ชม ประเภทของบราวเ์ซอร์ ในบางกรณีเราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูนีผ่้าน
คุกกี(้cookie) แท็ก (tag) และเทคโนโลยีอื่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซึ่งสรา้งและเก็บรกัษาตวัระบตุวัตนเฉพาะ ผ่าน Google 
Analytics  
1) วิธีการท่ี Google ใชข้อ้มลูเมื่อคณุใชง้านเว็บไซต ์ 

https://www.google.com/policies/privacy/partners/ 

(2) การเพิ่มบราวเ์ซอร ์Google Analytics Opt-out  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

(3) ส าหรบัลกัษณะการโฆษณาของ Google Analytics โปรดศกึษาขอ้มลูตามลิงกด์า้นล่าง 

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&topic=2611283 

• ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลที่ เ ก่ียวกับอุปกรณ์ที่คุณเข้าถึงบริการของเรา รวมถึง รุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่  IP ของอุปกรณ์ 
ระบบปฏิบตัิการและเวอรช์ั่น ภาษาที่ใช ้อปุกรณบ์่งชีเ้ฉพาะ  

• ขอ้มูลติดต่อส่ือสารกับเรา เช่น ขอ้มูลที่เก่ียวกับการติดต่อส่ือสารระหว่างคุณกับเรา รวมถึง การสอบถาม ค าติชม และการ
ติดต่ออื่นมายงัเรา 

 

3. ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มคีวามอ่อนไหวเป็นพิเศษ 
คุณอาจเลือกใหข้อ้มลูที่มีลกัษณะละเอียดอ่อนของคุณแก่เราผ่านบริการหรือเว็บไซตข์องเรา เช่น ขอ้มลูทางเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความ

คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลู

สหภาพแรงงาน ขอ้มลูทางพนัธุกรรม ขอ้มลูทางชีวภาพ หรือขอ้มลูอื่นใดที่ละเอียดอ่อน เราจะไม่เก็บหรือใชข้อ้มลูเหล่านีห้ากปราศจาก

ความยินยอมโดยชดัแจง้จากคณุ เวน้แต่กรณีที่มีกฎหมายที่ใชบ้งัคบัใหก้ระท าได ้

 

4. ท าไมเราจึงประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ? 
4.1. เราประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุตามขอบเขตที่กระท าไดเ้พื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

• เพื่อการบรกิารของเรา 

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&topic=2611283
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เราประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคุณเพื่อใหบ้รกิารของเราแก่คุณ เช่น เราเก็บรวบรวมชื่อ อีเมลและขอ้มลูอื่นใดของคณุเพื่อ

การลงทะเบียนลกูคา้ส าหรบับริการของเรา หากคุณใชบ้ริการที่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย เราจะเก็บและใชข้อ้มลูการช าระเงินของคณุ 

เช่น บญัชีธนาคาร ขอ้มลูบตัรเครดิต เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบับรกิารของเราจากคณุ 

• เพื่อใหบ้รกิารท่ีปรบัแต่งใหเ้ขา้กบัตวัคณุ 
เราประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพื่อใหบ้ริการที่ปรบัแต่งใหเ้ขา้กับตวัคุณ เช่น เราเสนอการแนะน าหรือการปรบัแต่ง

เนือ้หาของบรกิารของเราใหเ้ขา้กบัตวัคณุโดยอิงจากกิจกรรมของคณุในการใชบ้รกิารของเรา  

• เพื่อพฒันาผลิตภณัฑห์รือการบรกิารใหม่ 
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ เช่ น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

เก่ียวกบัวิธีการท่ีคณุใชบ้รกิารของเรา การสอบถามจากคณุ หรือผลการตอบแบบสอบถามเพื่อพฒันาผลิตภณัฑห์รือการบรกิาร

ใหม่ๆ 

• เพื่อประเมินผลและวิเคราะหก์ารปฏิบตัิการ 
เราประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุเพื่อประเมินผลและวิเคราะหก์ารปฏิบตัิการที่ใช ้เช่น เราประเมินผลและวิเคราะหก์าร

เขา้เยี่ยมชมและกิจกรรมของคณุบนเว็บไซตข์องเรา และปรบัเว็บไซตข์องเราใหเ้หมาะสมโดยใช ้Google Analytics 

• เพื่อติดต่อส่ือสารกบัคณุ 
เราประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อส่ือสารกับคุณ เช่น เราตอบกลบัการสอบถามจากคุณ หรืออาจแจง้ใหคุ้ณ

ทราบเก่ียวกบับริการของเราโดยใชข้อ้มลูการติดต่อที่คณุใหก้ับเรา เช่น อีเมล นอกจากนี ้ถา้คุณติดต่อเรา เราจะบนัทึกของค า

ขอของคณุเพื่อช่วยในการจดัการปัญหาที่คณุพบ  

• เพื่อปกป้องเรา ผูใ้ชข้องเรา และสาธารณะ 
เราอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุเพื่อปกป้องเรา คณุ ผูใ้ชง้านรายอื่น หรือสาธารณประโยชน ์เช่น เราใชข้อ้มลูที่ระบุ

ตวัตนของคณุส าหรบัการตรวจจบัและการป้องกนัจากการฉอ้โกง การคกุคาม ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั เราใชข้อ้มลูส่วน

บคุคลในการสืบสวนหรือการจดัการกบัขอ้เรียกรอ้งหรือขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิารของเรา 

• เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น 
เราอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นท่ีระบไุวใ้นขอ้ 5. ดา้นล่างนี ้

4.2. ถา้คณุไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุกบัเราซึ่งจ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างคณุกบัเรา 
หรือ ในการเขา้ท าสญัญานัน้ (เช่น ขอ้มลูที่จ  าเป็นจะตอ้งระบโุดยคุณในหนา้ค าขอใชบ้ริการส าหรบัการท าธุรกรรมผ่านบรกิาร
ของเรา) ค าขอใชบ้รกิารของคณุอาจจะไม่ไดร้บัการอนมุตัิ หรือ คณุอาจไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชบ้รกิารบางส่วนของเรา 

 

5. การเปิดเผย การแบ่งปัน หรือการโอนขอ้มลูส่วนบคุคล 
5.1. เราอาจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุใหแ้ก่ผูร้บัตามประเภทดงัต่อไปนี ้

• บรษิัทในเครือของเรา 

• ผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่ใหบ้รกิารในนามของเรา เช่น งานบรกิารลูกคา้ งานบรกิารทางเทคนิค หรือการจดัการลกูคา้ 

• ผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเก็บขอ้มลู หรือบรกิารแพลตฟอรม์สื่อสารทางธุรกิจ 
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5.2. เวน้แต่ผูร้บัตามที่ระบุไวข้า้งตน้ เราจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของคุณใหแ้ก่บคุคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมจาก
คณุก่อน เวน้แต่กรณีที่เราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลโดยอาศยัฐานอนัชอบดว้ยกฎหมายที่ระบไุวใ้นขอ้ 5. ดา้นล่างนี ้

5.3. เราโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุไปยงับรษิัทในเครือของเรา หรือผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่ใหบ้รกิารหรือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่
อยู่นอกประเทศไทย เมื่อเราโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลนั้น เรารับรองว่า จะจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภยัที่เหมาะสมเพียงพอตามกฎหมายที่ใชบ้งัคับ อย่างไรก็ตาม โปรดรบัทราบว่าบางประเทศที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณไปนัน้อาจจะไม่มีมาตรการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสมเพียงพอในระดบัเดียวกบัที่มีตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัของประเทศไทย 
 

6. ฐานทางกฎหมายที่เราใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยค านึงถึงฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันขึน้อยู่กับลักษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลและ

ประเภทการประมวลผลที่เก่ียวขอ้ง เราค านึงถึงหลกักฎหมายดงัต่อไปนี ้(หนึ่งขอ้หรือหลายขอ้) นอกเหนือจากความยินยอมของคณุ 

ตราบเท่าที่สามารถใชไ้ด ้

• การปฏิบตัิตามสญัญา/การเขา้ท าสญัญา 
ขอ้มูลส่วนบุคคลบางรายการถูกประมวลผลบนพืน้ฐานความจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ หรือเพื่อการ

ด าเนินการตามค าขอของคณุก่อนการเขา้ท าสญัญาดงักล่าว เช่น เราจ าเป็นตอ้งขอใหค้ณุใหอ้ีเมล ชื่อผูเ้ขา้ใชง้าน รหสัผ่านเขา้

ใชง้านของคณุในการใชบ้รกิารของเรา เพื่อท าใหเ้ราปฏิบตัิหนา้ที่ของเราภายใตส้ญัญาบรกิารท่ีท ากบัคณุ 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ฐานทางกฎหมายที่สองที่เราใชค้ือ ความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือ

ของบคุคลภายนอก ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายเหล่านี ้รวมถึงการด าเนินการบรกิารและธุรกิจของเรา การบ ารุงรกัษา

และการปรบัปรุงการบรกิารของเรา การรกัษาความปลอดภยัในบรกิารของเรา เช่น การตรวจจบัและการป้องกนัการฉอ้โกง การ

ช าระเงินในบริการที่ เสียค่าใช้จ่าย การโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราหรือ โฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ

บุคคลภายนอก เราจะใชฐ้านทางกฎหมายนีเ้มื่อผลประโยชนน์ัน้ไม่ไดล้ะเมิดต่อผลประโยชน ์หรือสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน

ของคณุ 

• การวิจยั หรือสถิติ/ การจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร ์หรือจดหมายเหตเุพื่อประโยชนส์าธารณะ  
ฐานทางกฎหมายที่สามที่เราใชค้ือ ความจ าเป็นส าหรบัการท าวิจยัหรือสถิติ หรือการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร ์หรือจดหมาย

เหตเุพื่อประโยชนส์าธารณะ เช่น เราอาจสรา้งสถิติที่เก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีธุรกิจบรกิารของเราเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตลาดของเรา

เองหรือบคุคลภายนอก เราจะใชฐ้านทางกฎหมายนีเ้มื่อมีมาตรการในการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ

คณุที่ก าหนดในกฎหมายที่ใชบ้งัคบัแลว้เท่านัน้ 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ฐานทางกฎหมายที่ส่ีที่เราใชค้ือ ความจ าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย เช่น เราจ าเป็นตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มลูไวใ้นช่วง

ระยะเวลาหน่ึงที่ถกูก าหนดไวเ้พื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

• การป้องกนัอนัตราย/การปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะ 
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ในบางกรณีที่ไม่ไดเ้กิดขึน้บ่อยครัง้ เราอาจมีความจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงบัอนัตรายที่เกิดขึน้ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพ

ของคณุ หรือผูอ้ื่น หรือเราอาจจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะ 

 

7. เราจะท าอยา่งไรเพื่อรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ? 
เราประสงคท์ี่จะใชม้าตรการรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การน าไปใช้

ในทางที่ผิด การปรบัเปล่ียน และการเผยแพร่ขอ้มลูส่วนบุคคล มาตรการรกัษาความปลอดภยันั้นรวมไปถึงการใชซ้อฟตแ์วรร์กัษา

ความปลอดภยัที่เพียงพอ การจ ากดัการเขา้ถึง การมอบหมายผูร้บัผิดชอบดา้นการจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล  

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า แม้ว่าเราจะไดใ้ช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแลว้ แต่ไม่มีเว็บไซต ์

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชันออนไลน์ การส่งผ่านข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร ์หรือการเชื่อมต่อสัญญาณไรส้ายใดจะมีความ

ปลอดภยัอย่างสมบรูณ ์ดงันัน้ เราจึงไม่สามารถรบัประกนัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุได ้

 

8. เราจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุไวน้านเทา่ใด? 
เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวจ้นกว่าขอ้มลูนั้นจะไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงคข์องการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ หรือจนกว่าคุณจะรอ้งขอใหเ้ราลบ หรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุ อย่างไรก็ตาม เราอาจจ าเป็นตอ้ง

เก็บขอ้มลูบางส่วนของคณุไวเ้พื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบักบัเรา  

ระยะเวลาเก็บโดยเฉพาะเจาะจงนัน้จะถกูก าหนดโดยขอ้พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้วตัถปุระสงคข์องการประมวลผล ลกัษณะของขอ้มลูส่วน

บุคคล และความจ าเป็นในการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคใ์นทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ เช่น ถา้คุณเป็นลกูคา้ในบริการ

ของเรา โดยปกติเราจะลบขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุภายใน [36] เดือนนบัแต่วนัสดุทา้ยที่คุณใชง้านบริการของเรา อย่างไรก็ตาม เรา

อาจจ าเป็นที่จะตอ้งเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณทัง้หมดไวเ้พื่อวตัถุประสงคข์องการตัง้ขอ้เรียกรอ้ง การปฏิบตัิตามระเบียบ การใช้

สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การโตแ้ยง้ขอ้เรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 

9. สิทธิของคณุที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลมีอะไรบา้ง? 
เมื่อเรารวบรวมและเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ คณุมีสิทธิที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปนี ้

• ขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ  

• ขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ หรือขอใหเ้ราส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นดว้ยวิธีการ
อตัโนมตัิ  

• คดัคา้นการเก็บรวบรวม การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ  

• ขอใหล้บ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้ 

• ขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

• ขอด าเนินการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุนัน้ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั 

• ถอนความยินยอมที่คุณใหไ้วก้ับเรา เวน้แต่ จะมีขอ้หา้มตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เป็นประโยชนก์ับคุณ (ทั้งนี ้การถอน
ความยินยอมของคณุจะไม่กระทบต่อการประมวลผลที่ชอบดว้ยกฎหมายที่ไดท้  าขึน้ก่อนการถอนความยินยอมนัน้) 
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• รอ้งเรียนไปที่คณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา หากคุณไม่พอใจกระบวนการที่เรา
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ คณุอาจติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อดา้นล่างนี ้

  

10. รายละเอียดการติดต่อ 
หากคณุมีค าถามเก่ียวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้โปรดติดต่อเราทีน่ี ่หรือคณุอาจติดตอ่เราผ่านการติดต่อที่ก าหนดไว้

ดา้นล่างนี ้

 

บริษัท เอเชียน ไอเดนตติี ้จ ำกดั  

อำคำรเอม็ไทยทำวเวอร์ ออลซซีั่นสเ์พลส ชัน้ 5 ยูนติ 2 เอ เลขที ่87 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

info@a-identity.asia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asian-identity.com/contact/
file:///C:/Users/Matawan/Downloads/info@a-identity.asia
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Privacy Policy 
Asian Identity Co., Ltd. 

 
Overview 
We provide an overview of our Privacy Policy here. You can find more information through the link “Details” for 
each item.  For your comprehensive understanding of our practices with respect to your information, please refer 
to the details set out in this Privacy Policy.  All capitalized terms are as defined in this Privacy Policy. 
 

Who are we? We are Asian Identity Co., Ltd., a corporation having its registered office at M 
Thai tower 5Fl., Unit 2A, All season place, 87 Wireless Rd., Pathumwan, Bangkok 
10330. We are acting as a Data Controller for any information collected through 
Services. 
Details 

What information do we 
collect about you? We collect the following type of information about you: 

• Information which you choose to provide to us through Services 

• Information collected as you use Websites 
Details 

Why do we collect this 
information? 

We collect and use this information to: 

• provide Services, like customer registration for Services, charging fees and 
other payment relating to Services 

• provide personalized services, like providing recommendations, personalized 
contents of Services based on your activity on Services 

• develop new products or services, like developing new contents of Services 
or new services based on your activity or inquiry from you 

• measure and analyze performance, like measuring and analyzing your visits 
to and activity on Websites and optimizing them based on such data 

• communicate with you, like notifying you of amendments in Services, 
responding to inquiries from you  

• protect us, our customers, and the public, like detecting and preventing, 
fraud, abuse, security risks, and technical issues that could harm us, you, 
other customers, or the public, or investigating or addressing claims or 
disputes relating to Services 

• comply with a law to which we are subject 

• prepare historical documents or archives for public interest, or to research or 
statistics 

 
Some information is necessary to be provided for compliance with laws, or 
conclusion of contract with us, or performing a contractual obligation with us.  If 
you do not provide such information, you may not use the whole or part of 
Services. 
Details 
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Who is this information 
shared with? Your information is shared with: 

• Affiliate Companies 

• third-party service providers performing services to help operations, such as 
customer support, technical support, or customer management 

• third-party IT service providers, such as provider of data storage service or 
business communication platform service 

Details 

How long do we store 
your information? 

We retain your Personal Data until it is no longer necessary to fulfill the purposes 
of collecting your Personal Data, or until you request us to erase or destroy your 
Personal Data. We may be required to retain certain information in order to 
comply with the laws which we are subject to.  
Details 

What are your rights 
with respect to your 
Personal Data? 

Regarding your Personal Data which we collect and store, you have the rights to:   

• request access to and obtain copy of your Personal Data 

• receive your Personal Data or request us to send or transfer your Personal 
Data to other Data Controllers by the automatic means 

• object to the collection, use, or disclosure of your Personal Data  

• request to erase, destroy, or anonymize your Personal Data 

• request to restrict the use of your Personal Data 

• request correction or update of your Personal Data 

• withdraw the consent which you have given to us 

• complain to expert committee with respect to our processing of Personal Data 
         Details 

Contact us You may contact us through our Data Controller or Representative.  
Details 

 

 

2. Introduction 

This Privacy Policy describes how we collect, use, disclose, share, store, and transfer (collectively, “process”) 

information about you when you use Services or products (collectively, “Services”) or our Website (“Websites”).   

We act as a Data Controller for any information collected through Services. 

2.1. Who are we? 

We are Asian Identity Co., Ltd., a corporation having its registered office at M Thai tower 5Fl., Unit 2A, All 

season place, 87 Wireless Rd., Phathumwan, Bangkok 10330. 

2.2. What is Personal Data? 

In this Policy, “Personal Data” means information relating to a natural person, which is identified or 

identifiable, whether directly or indirectly, but excluding information of deceased natural persons.  Please 

note that at all times we will adhere to the applicable statutory definition in determining what information 

is and is not Personal Data for the purposes of this Privacy Policy. 

2.3. Scope of this Privacy Policy 

This Privacy Policy applies to information, including Personal Data, which we collect in relation to your use 

of Services or Websites only.  Regarding any information which you provide to or is collected by any third 

party other than us, please refer to the privacy policy separately established by such third party. 

2.4. Changes to this Privacy Policy 
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We will amend this Privacy Policy from time to time.  We will notify you of the amendment of this Privacy 

Policy through Services, or other measures determined by us if we make any substantive or material 

amendments.  Any amendment will become effective upon our posting of the amended privacy policy on 

Services. 

 

3. What information do we collect about you? 

We collect the following information about you: 

1) Information which you choose to provide to us through Services  

• Profile Information: such as name, mailing address, phone number, email address, affiliation, identification 

information (such as ID number, driver’s license number), date of birth, gender, and photo 

• Payment Information: such as credit card information, banking information, or information relating to 

other kinds of payment measure 

• Information of Communication with us: such as information about the communications between you and 

us including your inquiry, compliments, and other contact to us  

2) Information collected as you visit Websites 

Usage Information: such as access dates and times, pages viewed, type of browser. In some cases, we 

collect this information through cookies, tags, and similar technologies that create and maintain unique 

identifiers using Google Analytics. 

(1) How Google uses data when you use Websites 

https://www.google.com/policies/privacy/partners/ 

(2) Google Analytics Opt-out Browser Add-on  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

(3) For Google Analytics Advertising Features, please refer to the following link. 

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&topic=2611283 

• Device Information: such as information about the devices you use to access Services, including the 

hardware models, device IP address, operating systems and versions, preferred languages, unique device 

identifiers 

• Information of Communication with us: such as information about the communications between you and 

us including your inquiry, compliments, and other contact to us 

3) Sensitive Personal Information 

You may choose to provide us through Services or Websites with your information of a sensitive nature such 

as racial, ethnic origin, political opinions, cult, religious or philosophical beliefs, sexual behavior, criminal 

records, health data, disability, trade union information, genetic data, biometric data, or any other 

information of a sensitive nature.  We do not collect and use the information without explicit consent from 

you, except where permitted by applicable laws. 

  

 

4. Why do we process your Personal Data? 

4.1. We process your Personal Data for the following purposes, to the extent applicable. 

• To provide Services 

We process your Personal Data for providing you with Services.  For example, we collect your name, email 

address, and other information to make customer registration for Services.  If you use a chargeable service, 

we collect and use your payment information, such as banking account, credit card information, to charge 

you fees and other payment relating to Services. 

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&topic=2611283
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• To provide personalized services 

We process your Personal Data for providing you with personalized services.  For example, we provide 

recommendations or personalized contents of Services based on your activity on Services. 

• To develop new products or services 

We process your Personal Data for developing new products or services.  For example, we collect and 

utilize information of how you use Services, inquiry from you, or questionnaire results for developing new 

products or services. 

• To measure and analyze performance 

We process your Personal Data for analyzing and measuring how Services are used.  For example, we 

measure and analyze your visits to and activity on Websites for optimizing them using Google Analytics. 

• To communicate with you 

We process your Personal Data to communicate with you.  For example, we respond to inquiries from you 

or may send you a notification about Services by using contact information provided by you such as email 

address. In addition, if you contact us, we will keep a record of your request in order to help solve any 

issues you might be facing. 

• To protect us, our customers, and the public 

We may process your Personal Data to protect us, you or other customers, or the public interest.  For 

example, we use your identification information for detecting and preventing fraud, abuse, or security 

risks.   We may also use your Personal Data to investigate or address claims or disputes relating to Services.   

• Other Purposes 
We may process User Information for the purposes prescribed in 5. below. 

4.2. If you do not provide us with your Personal Data which is necessary for complying with laws or performing 

the contract between you and us or entering into such contract (e.g., the information required to be 

entered by you on the application screen for a transaction through Services), your application for use of 

Services may not be accepted, or you may not be allowed to use part of Services. 

 

5. Disclosure, Share, or Transfer of Personal Data 

5.1. We may share your Personal Data with the following categories of recipients: 

• Affiliate Companies 

• third-party service providers performing functions or services on our behalf, such as customer support, 

technical support, or customer management 

• third-party IT service providers, such as provider of data storage service or business communication 

platform service 

5.2. Except for the recipients prescribed above, we will not disclose your Personal Data to any third party 

without your prior consent, except where we collected your Personal Data based on any of the legal basis 

prescribed in 5. below. 

5.3. We transfer your Personal Data to any of Affiliate Companies, third-party service providers or third-party 

IT service providers outside of Thailand.  When we transfer it to such entities outside of Thailand, we ensure 

that appropriate safeguards and protections are taken in place pursuant to applicable laws.  However, 

please acknowledge that some countries that we transfer your Personal Data might not have appropriate 

safeguards and protections under the applicable laws of Thailand.  
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6. The legal basis on which we process Personal Data 

We process your Personal Data based on a different legal basis depending on the nature of Personal Data and 

the type of processing involved.  We rely on the following legal bases (single or multiple) other than or in addition 

to your consent, insofar as it applies. 

• Performance of a Contract / Entry into a Contract 

Some of Personal Data is processed on the basis that it is necessary for the performance of our agreement 

with you or for taking steps at your request prior to entering such an agreement.  For example, we need 

to request you to provide your email address, login name, login passwords to create your account for using 

Services in order to perform our obligation under service agreement with you. 

• Legitimate Interests 

A second ground relied upon by us is that it is necessary for the purposes of legitimate interests pursued 

by us or a third party.  These legitimate interests include the operation of Services and our business, 

maintenance and improvement of Services, pursuit of the safety of Services, such as fraud detection and 

prevention, charging the payment regarding the chargeable services, providing ads of Services or products 

or ads of third-party’s services or products.  We only rely on such a ground where such interests are not 

overridden by your interests or fundamental rights and freedoms. 

• Research or Statistics / Preparation of Historical Documents or Archives for Public Interest 

A third ground relied upon by us is that it is necessary for research or statistics, or preparation of historical 

documents or archives for the public interest.  For example, we may create statistics relating to the 

business area to which Services belong for the purpose of our own or third-party’s marketing. We only 

rely on such a ground where the suitable measures to safeguard your rights and freedoms are taken in 

place and in accordance with applicable law. 

• Compliance with a Law 

A fourth ground relied upon by us is that it is necessary for compliance with a legal obligation.  For example, 

we are required to retain records for fixed periods of time in order to comply with applicable laws. 

• Prevention of a Danger / Performance of a Task for Public Interest 

In some rare cases, there may be necessity to prevent or suppress a danger to your or other persons’ life, 

body, or health, or we may need to perform a task for the public interest. 

 

7. What do we do to keep your Personal Data secure? 

We seek to take reasonable security measures to protect your Personal Data against loss, misuse, alteration, and 

divulgation.  Such reasonable security measures include use of adequate security software, restricted access, 

and assigning a person in charge of managing Personal Data.  

However, please note that although we take appropriate steps to protect your Personal Data, no website, product, 

device, online application or transmission of information, computer system or wireless connection is completely 

secure and therefore we cannot guarantee the security of your Personal Data. 

 

8. How long do we store your Personal Data? 

We retain your Personal Data until it is no longer necessary to fulfill the purposes of processing your Personal 

Data, or until you request us to erase or destroy your Personal Data. We may be required to retain certain 

information in order to comply with the laws to which we are subject.  

Specific retention periods are determined based on the following considerations: purposes of processing, the 

nature of Personal Data, and the necessity of retaining Personal Data for legal or business reasons.  For example, 

if you are a customer of Services, we will normally erase your Personal Data within [36] months from the last 
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date on which you use Services; however, we may be necessary to retain the whole of part of your Personal Data 

for the purpose of establishment, compliance, or exercise of legal claims, defense of legal claims, or the purpose 

of compliance with the law. 

 

9. What are your rights regarding your Personal Data? 

Regarding your Personal Data which we collect and store, you have the rights to: 

• request access to and obtain a copy of your Personal Data 

• receive your Personal Data or request us to send or transfer your Personal Data to other Data Controllers 

by the automatic means 

• object to the collection, use, or disclosure of your Personal Data  

• request to erase, destroy, or anonymize your Personal Data 

• request to restrict the use of your Personal Data 

• request correction or update of your Personal Data 

• withdraw the consent which you have given to us, except where there is a restriction by law or the contract 

which gives benefits to you (provided, your withdrawal of consent will not affect the lawfulness of 

procession made prior to such withdrawal) 

• complain to the expert committee with respect to our processing of your Personal Data.  If you are not 

satisfied with how we process your Personal Data, you may contact us through the Contact Details below. 

 

 

10. Contact Details 

If you have any questions regarding this Policy, please contact us here; or you may also contact us through the 

contacts set out below.  

 

Asian Identity Co., Ltd. 

M Thai tower 5Fl., Unit 2A, All season place, 87 Wireless Rd., Phathumwan, Bangkok 10330   

info@a-identity.asia 

 

 


