นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท แอคมี พรินติง้ จากัด
1. บทนา
บริษัท แอคมี พรินติง้ จำกัด (“บริษัท”) เป็ นเจ้ำของเว็บไซต์ชื่อ acme-printing.com (“เว็บไซต์”) เมื่อ
ท่ำนเข้ำใช้งำนของเว็บไซต์ ท่ำนจะถือว่ำเป็นผูใ้ ช้บริกำรของ เว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) ทัง้ นี้ ใน กำรให้บริกำร
เว็บไซต์ บริษทั มีควำมจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำร ดังนัน้ บริษัทจึงมีจุดประสงค์
ประกำศนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีข้ นึ ้ ตำมพระรำชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
“PDPA” (Personal Data Protection Act) เพื่อกำหนดเกีย่ วกับสิทธิ และหน้ำที่ รวมถึงเงื่อนไขต่ำง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษทั จะดำเนินกำรให้ผใู้ ช้บริกำร ในฐำนะ
ผูใ้ ช้บริกำรรับทรำบ
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกับ เว็บไซต์เท่ำนัน้ ไม่มีผลใช้บงั คับกับบริกำร หรือ
เว็บไซต์อื่น ๆ ทีเ่ ชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ซึ่งเป็นของบุคคลภำยนอก ซึ่งบริษัทไม่มีอำนำจ ควบคุม และเป็นส่วนที่
ผูใ้ ช้บริกำรต้องทำควำมตกลง และศึกษำเกี่ยวกับนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ กำรใช้บริกำร หรือเว็บไซต์
ดังกล่ำวแยกต่ำงหำก
หำกผูใ้ ช้บริกำรไม่ตกลงตำมเงื่อนไขของนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่น ๆ บริษัท
สงวนสิทธิทจี่ ะห้ำม หรือไม่อนุญำตให้ผใู้ ช้บริกำรดังกล่ำวใช้ เว็บไซต์ ได้เนื่องจำกกำรประมวลผล ข้อมูลส่วน
บุคคลภำยใต้นโยบำยฉบับนี้ มีควำมผลจำเป็นต่อกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่กำรให้บริกำรของ บริษทั แก่ ผูใ้ ช้บริกำร
โดยตรง ทัง้ นี้ กำรที่ผใู้ ช้บริกำรยังคงใช้ เว็บไซต์ อยู่ ผูใ้ ช้บริกำรดังกล่ำว จะถือว่ำ ยอมรับนโยบำยฉบับนีเ้ สมอ
ทำงบริษัทอำจปรับปรุงนโยบำยฉบับนีต้ ำมแต่ละระยะเวลำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิและ
กฎหมำย ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง และให้สอดคล้องกับกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของ เว็บไซต์ ทัง้ นี้ บริษทั จะแจ้งให้ ผูใ้ ช้
บริกำรทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงด้วยกำรประกำศนโยบำยฉบับปรับปรุงใหม่ผ่ำน เว็บไซต์ โดยนโยบำย นัน้ จะ
ถือว่ำมีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทได้ประกำศผ่ำน เว็บไซต์
2.ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทประมวลผลในการให้บริการ เว็บไซต์
ในกำรให้บริกำรเว็บไซต์ บริษัทจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรที่ผใู้ ช้บริกำร
ผ่ำนหน้ำ เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่บ่งชีต้ วั ตนโดยตรง อำทิ ชื่อ อำยุ หมำยเลขบัตรประชำชน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
หรือใบขับขี่ (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ชื่อ LINE ID
2. ข้อมูลกำรติดต่อ อำทิ ที่อยู่ สถำนที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
3. ข้อมูลกำรชำระเงิน อำทิ รำยละเอียดกำรชำระเงิน บัตรเครดิต และบัญชีธนำคำร
4. ข้อมูลกำรใช้บริกำร เว็บไซต์ อำทิ ชื่อบัญชีผใู้ ช้ รหัสผ่ำน ประวัติกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ ที่ผใู้ ช้บริกำร
ดำเนินกำรผ่ำน เว็บไซต์ รวมถึง ควำมสนใจของต่ำง ๆ ของผูใ้ ช้บริกำร
5. ข้อมูลทำงเทคนิคในกำรระบุตวั ตน อำทิ หมำยเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูล
กำรใช้งำน เว็บไซต์ กำรตัง้ ค่ำ และกำรเชื่อมต่อบรำวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผใู้ ช้บริกำร ใช้ในกำรใช้ บริกำร เว็บไซต์
3.วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
1.บริษัทต้องเก็บ รวบรวม ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำร เพื่อกำรให้บริกำรที่กำหนดและ ตกลง
ไว้บน เว็บไซต์ เช่น เพื่อกำรยืนยันตัวตนและติดตำมในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ บน เว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริกำร เพื่อ
กำรตรวจสอบเงื่อนไขกำรชำระเงินค่ำบริกำร เพื่อใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกับ ผูใ้ ช้บริกำร รวมถึงกำรยืนยัน
เงื่อนไขควำมสมบูรณ์ในกำรใช้บริกำรอื่น ๆ ของ เว็บไซต์ ซึ่ง รวม ถึงเพื่อกำรนำเสนอผ่ำน เว็บไซต์ ตำมเงื่อนไข
ข้อตกลงกำรให้บริกำรที่กำหนด
2. บริษัทจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำร เพือ่ กำรวิเครำะห์ควำมสนใจของผูใ้ ช้บริกำร
เพื่อให้สำมำรถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริกำร ตำมควำมสนใจของผูใ้ ช้บริกำรได้มำกขึน้ หรือ เพื่อกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีขนึ ้ ระหว่ำงบริษัทและผูใ้ ช้บริกำร
3. บริษัทจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรับข้อมูลหลังกำรบริกำร เช่น
กำรสอบถำมข้อมูล กำรแสดงควำมคิดเห็นหลังกำรบริกำร หรือ กำรส่งคำร้องต่ำงๆ
4. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำร เพื่อปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำย และระเบียบบังคับใช้
ของรัฐ เช่น กำรจัดทำเอกสำรภำษี หัก ณ ทีจ่ ่ำย หรือกำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่กฎหมำยกำหนด
ทัง้ นี้ บริษทั จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำรไว้ตลอดระยะเวลำ ตรำบเท่ำที่
ผูใ้ ช้บริกำรยังคงเป็ นผูใ้ ช้บริกำรของ เว็บไซต์ อยู่และ 3 ปี หลังจำกกำรเลิกกำรใช้บริกำร ซึ่งบริษัทมี ควำมจำเป็ น

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำรไว้เพื่อเพื่อประโยชน์ในกำรปกป้อง และ ต่อสูส้ ิทธิต่ำง ๆ ของ
บริษัท เว้นแต่ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษทั มีหน้ำที่เก็บข้อมูลส่วน บุคคลไว้ เป็นระยะเวลำอย่ำงอื่น
4.การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อกำรให้บริกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ของ เว็บไซต์ บริษัทอำจมีควำมจำเป็นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผูใ้ ช้บริกำร ดังนี้
1. เปิ ดเผยให้แก่ผใู้ ห้บริกำรภำยนอกของบริษทั ที่ได้รบั กำรว่ำจ้ำงจำกบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุน กำร
ให้บริกำรของ เว็บไซต์ เช่น ที่ปรึกษำ ผูร้ บั จ้ำงให้บริกำร ผูร้ บั จ้ำงขนส่ง รวมถึงผูใ้ ห้บริก ำร ภำยนอกเพื่อกำร
ประเมินกำรทำงำนของ เว็บไซต์ เช่น Google Analytics โดยจะดำเนินกำร เพื่อ กำรดำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์กำรประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่ำนัน้ และจะเป็ นกำรเปิ ดเผย บนหลัก กำรเท่ำที่จำเป็ นเท่ำนัน้
2. เปิ ดเผยด้วยกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บริกำร ได้แก่ ตัง้
เซิฟเวอร์ดว้ ยตนเอง, Google Cloud เว็บไซต์,
3. เปิ ดเผยเพื่อควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์ในกำรปกป้อง และต่อสูส้ ิทธิของบริษัท หรือสิทธิในทรัพย์สนิ
ใด ๆ ของบริษัท หรือเพื่อกำรป้องกันและตรวจสอบ ลักษณะกำรกระทำผิดทีเ่ กี่ยวข้องกับ กำรใช้ บริกำรของ
บริษัทโดยผูใ้ ช้บริกำร ในลักษณะต่ำง ๆ โดยบริษัทจะดำเนินกำรดังกล่ำวเท่ำทีจ่ ำเป็น ด้วยจุดประสงค์
ดังกล่ำวเท่ำนัน้
4. ในกรณีทบี่ ริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรืออยู่ภำยใต้บงั คับคำพิพำกษำ หรือคำคำสั่งของหน่วย งำน
รำชกำร บริษัทอำจมีควำมจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงำนดังกล่ำว เพื่อเป็ นกำร ปฏิบตั ติ ำมหน้ำที่ที่มี
ตำมกฎหมำย โดยบริษัทจะดำเนินกำรเพียงเท่ำที่จำเป็ นตำมหน้ำที่ดงั กล่ำว เท่ำนัน้
5.คารับประกันการดาเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลทีเ่ หมาะสม
บริษัทรับประกันจัดให้มีมำตรกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึง
กำรใช้ กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรือกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจหรือโดยมิชอบ
นอกจำกนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบตั ิภำยในเพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษำควำมลับ และควำมปลอดภัยของข้อมูล ทัง้ นี้ บริษัทจะจัดให้มกี ำรทบทวน
มำตรกำรดังกล่ำวเป็นระยะเพื่อควำมเหมำะสม ตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมำย

ที่เกีย่ วข้อง
6.สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทรับทรำบและเคำรพสิทธิตำมกฎหมำยของผูใ้ ช้บริกำร ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนผูใ้ ช้บริกำร ที่อยูใ่ นกำรควบคุมของบริษทั ได้ ตำมเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมำย ดังนี้
1. สิทธิขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น
ปัจจุบนั และถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทบี่ ริษัททำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถ อ่ำน
หรือ ใช้งำนโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ ส่งหรือโอน ข้อมูล
รูปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคดั ค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้ เมื่อ
ข้อมูล นัน้ หมดควำมจำเป็นหรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอม
5. สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ งลบ หรือเมื่อ
ข้อมูลดังกล่ำวหมดควำมจำเป็น
6. สิทธิถอนควำมยินยอม ในกำรประมวลผลข้อมูลที่ผใู้ ช้บริกำรเคยให้ไว้ตำม วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ข้อ 7.อื่นๆ
7.1 บริษัทฯให้ควำมเคำรพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้ำ คู่คำ้ และผูม้ ำติดต่องำนอย่ำงสูงสุด และเคร่งครัด
7.2 บริษัทฯจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำทีจ่ ำเป็ น ในกำรทำธุรกิจร่วมกัน หรือตำมที่กฎหมำย หรือตำมที่
องค์กร หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนดเท่ำนัน้
7.3 บริษัทฯ จะจัดให้มกี ำรเก็บรักษำข้อมูลอย่ำงรัดกุม ปกปิ ด และเป็นควำมลับ
7.4 บริษัทฯ กำหนดหน้ำที่ของผูเ้ ก็บข้อมูล ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูร้ กั ษำ ผูใ้ ช้ ผูอ้ นุมตั กิ ำรใช้รวมถึง
ขัน้ ตอนกำรตรวจสอบ กำรเข้ำถึง อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ม่นั ใจว่ำข้อมูลเหล่ำนัน้ ได้รบั กำรเก็บรักษำเป็นควำมลับ
ปลอดภัยและใช้งำนโดยสุจริตเท่ำนัน้

7.5 ลูกค้ำ คู่คำ้ หรือผูม้ ำติดต่องำน ที่เป็นเจ้ำของข้อมูล มีสิทธิในกำรขอดู ตรวจสอบ เข้ำถึงข้อมูลนัน้
ได้ทนั ทีตลอดเวลำที่มีกำรเก็บรักษำ รวมถึงมีหน้ำที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน
บุคคล หรือนำส่งข้อมูลในกรณีที่บริษทั ฯ หรือ หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องร้องขอเพิ่มเติม
7.6 ลูกค้ำ คู่คำ้ หรือ ผูม้ ำติดต่องำน ที่เป็นชำวต่ำงชำติ ให้เก็บ รักษำ และใช้ขอ้ มูลเช่นเดียวกับคนไทย
7.7 ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก หรือหน่วยงำนรำชกำร ต้องกำรข้อมูลของลูกค้ำ คู่คำ้ หรือ
ผูม้ ำติดต่องำน ให้มีหมำยศำลหรือหนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้องมำแสดงต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรือผูค้ วบคุมข้อมูล
พิจำรณำ เพื่ออนุมตั ิก่อนทุกครัง้
7.8 กำรส่งข้อมูลของลูกค้ำ คู่คำ้ ผูม้ ำติดต่องำนให้หน่วยรำชกำรตำมรอบปกติหรือตำมที่กฎหมำย
กำหนด เช่น ส่งให้สรรพำกร ให้ส่งเป็นควำมลับได้ตำมปกติและบันทึกกำรส่งไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
7.9 กรณีที่หน่วยรำชกำร หรือ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรตรวจสอบ เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบ ระบบคุณภำพ ให้แสดงเป็นควำมลับได้ตำมปกติและบันทึกกำรตรวจสอบไว้เพื่อเป็นหลักฐำน
7.10 กำรส่งข้อมูลของลูกค้ำ คู่คำ้ ผูม้ ำติดต่องำนไปยังต่ำงประเทศ ให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรือ ผูซ้ ึ่ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรมอบหมำย เป็ นผูอ้ นุมตั ิ และดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
7.11 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีบ่ ริษัทเก็บไว้ตำมนโยบำยนี้ ถือว่ำเป็ นข้อมูลสำคัญในทำงธุรกิจ บริษัทฯ
จะเก็บรักษำเสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สิน ข้อมูลของบริษทั ฯ เอง ผูใ้ ดละเมิดทำลำย ทำให้เสียหำย ทัง้ หมดหรือ
เพียงบำงส่วน หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ จะลงโทษถึงขัน้ สูงสุดและ/หรือ ดำเนินคดีจนถึงที่สดุ
รวมถึงต้องชดใช้ควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ เต็มจำนวน ตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด และจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ ำยใน
กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยทัง้ หมดจำกผูฝ้ ่ ำฝื น
7.12 กำรเก็บรักษำ ใช้ กำรตรวจสอบ ทบทวน อนุมตั ิ หรือ ดำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคล
ตำมนโยบำยนี้ ให้ทำเป็นควำมลับ โดยหลักสุจริต และให้ถือว่ำข้อมูลลับส่วน บุคคลนีเ้ ป็ น ข้อมูลลับในระดับ
สูงสุด
ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถติดต่อมำยังบริษัท เพื่อดำเนินกำรขอใช้สิทธิขำ้ งต้นได้ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อที่
บริษัทได้กำหนดไว้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ และทำงบริษัทจะพิจำรณำ และแจ้งผลกำรพิจำรณำคำร้อง
ของผูใ้ ช้บริกำรให้ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ รำได้รบั คำร้องขอดังกล่ำวข้อมูลระบุตวั ตน
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