ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
มีผลบังคับใชเมื่อ มิถุนายน 2565
บริษัท มดแดง ลิสซิ่ง จํากัด (เรียกวา MD) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของคุณ จึงจัดใหมีการประกาศ
นโยบายความเปนสวนตัวนี้เพื่อใหไดรับทราบถึง นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (รวม
เรียกวา "การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล") ดังนี้
1.ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย
บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหลายประเภท ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้
(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน เชน ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด เพศ สถานภาพ เบอรโทรศัพท ชวงรายได สัญชาติ เชื้อชาติ
อาชีพ ที่อยูที่ทํางาน เลขที่บัตรประชาชน วันที่ออกบัตรประชาชน วันที่บัตรประชาชนหมดอายุ ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก ขอมูลภาพ
จําลองใบหนา แหลงที่มาของเงินทุน ระดับการศึกษา
(ข) ขอมูลสําหรับการติดตอลูกคา เชน เบอรโทรศัพท อีเมล ที่อยูทที่ ํางาน ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
(ค) ขอมูลการเขาใชงานระบบ เชน วันที่และเวลาในการเขาใชงาน เลขที่อยูไอพีหรืออินเทอรเน็ตโพรโทคอล (IP Address) ล็อก
(Log) ไอดีอุปกรณ (Device ID) รุนอุปกรณและประเภทของอุปกรณ เครือขาย ขอมูลการเชื่อมตอ ขอมูลการเขาถึง การเขาสูระบบ (Login
log) เวลาที่เขาถึง ระยะเวลาที่ใชบนหนาเพจของบริษัท คุกกี้ ขอมูลการเขาสูร ะบบ ประวัติการคนหา ขอมูลการเรียกดู ประเภทและเวอรชั่น
ของบราวเซอร การตั้งคาเขตเวลา(Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอรชั่นของปลั๊กอินบราวเซอร ระบบปฏิบัติการและ
แพลตฟอรม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณที่ทานใชในการเขาถึงแพลตฟอรม เปนตน
(ง) ขอมูลสํ าหรับการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเขารวมกิจกรรมตาง ของบริษัทฯ เชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท วันเดือนปเกิด ที่อยู อีเมล เปนตน
(จ ) ขอมูลการสมัครรับขาวสารตาง ๆ จากการทําแบบสํารวจ หรือขอมูลการรวมกิจกรรมตางๆ เชน ความพึงพอใจ ความสนใจ
หรือพฤติกรรมการบริโภค เปนตน
(ฉ) ขอมูลจากบันทึกการติดตอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกขอความของผูรับบริการ การ
ประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือ การบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผานกลอง CCTV เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอ
กับบริษัทฯ เชนศูนยบริการลูกคาของบริษัทฯ รวมไปถึงการใหขอมูลผานสื่อที่ทําการวิจัยตาง ๆ อาทิ SMS Social Media แอปพลิเคชัน หรือ
อีเมล เปนตน
2. แหลงที่มาของขอมูล
บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณจากหลายแหลงเพื่อวัตถุป ระสงคในการปฏิบัติตามสัญ ญาการปฏิบั ติตามกฎหมาย
กฎเกณฑขอบังคับภายในบริษัทและจากหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ และเพื่อสิทธิประโยชนอันจําเป นและสมควรของบริษั ทฯ และ
บุคคลภายนอก หรือผูมีสวนไดเสียอื่น โดยบริษัทเก็บรวมรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหลงซึ่งรวมถึงแหลงขอมูลดังตอไปนี้
ㆍขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง
ㆍขอมูลสวนบุคคลทีไ่ ดรับจากบริษัทในเครือ
ㆍขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลที่สาม เชน ตัวแทน รานคา หรือบริษัทที่ใหการบริการจัดเก็บรวบรวมขอมูล คูคา พันธมิตรเปนตน
ㆍขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานกํากับดูแลที่ใชอํานาจตามกฎหมาย
3. การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
บริษัทเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตฐานหรือขอยกเวนทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงเพื่อความจําเปนในการปฏิบัติตาม สัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และคําสั่งจากหนวยงานรัฐหรือ
หนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบริษัท บุคคลภายนอก ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนเพื่อประโยชน
สาธารณะ และประโยชน อั น สํ า คั ญ ต อ ชี วิต และร า งกาย ทั้ ง นี้ บริษั ท อาจเป ด เผยหรื อ โอนข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของคุ ณ ไปยั ง องค ก รหรื อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. กลุมบริษัท บริษัทอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังกลุมบริษัทMD เฉพาะในกรณีที่คุณใหความยินยอมแกบริษัทในการ
เป ดข อ มูลสวนบุ คคลใหกับ กลุ มบริ ษัทMD หรือเปนกรณีมีความจําเปน ในการดํา เนินการตามสัญ ญาที่ บริ ษัทมี กับ คุณ หรื อ เพื่ อให บ รรลุ
วัตถุประสงคอื่นตามกําหนดไวในนโยบายฉบับนี้ องคกรหรือบุคคลภายนอกอื่น
2. ผูใหบริการของบริษัท บริษัทอาจใชบริษัท ตัวแทน หรือผูรับจางเพื่อการใหบริการตาง ๆ ในนามบริษัท หรือเพื่อชวยเหลือในการ
จัดหาผลิตภัณฑและบริการใหแกคุณ
3. องคกร หนวยงาน หรือบุคคลภายนอกอื่น บริษัทอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณไปยังหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
กํากับดูแล หรือองคกรหรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่
กําหนดไวในนโยบายฉบับนี้หรือในกรณีที่มีความจําเปนบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายคําสั่ ง หรือขอบังคับ ของหนวยงานกํากับ
หนวยงานรัฐ หรือองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลของคุณจะถูกเปดเผย โอน หรือสงตอ เพียงเทาที่จําเปนเทานั้น
ตารางแสดงวัตถุประสงคในการใชและการเปดเผยหรือสงตอขอมูลสวนบุคคลไปยังองคกรภายนอก
วัตถุประสงคในการประมวลผล
ประเภทของขอมูล
ฐานและขอยกเวนทางกฎหมาย การเปดเผย/สงตอไปยังองคกร
หรือบุคคลภายนอก
เพือ่ ใชในการยืนยันตัวตนลูกคา
(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป
บริษัทที่รับจางเพื่อตรวจสอบ
สําหรับพิจารณาอนุมัตเิ ปนลูกคา
(ข) ขอมูลสําหรับการติดตอลูกคา
-เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
เอกสารสําหรับการทํา KYC
ชองบริษัท เมื่อลูกคาทําการ
-เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ลงทะเบียนเพื่อเปดบัญชีกับMD
ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (ขอมูล
(การทํา KYC)
ทางชีวภาพ)
-เปนการจําเปนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพื่อประโยชน
สาธารณะทีส่ ําคัญ
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการยืนยัน (ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป
บริษัทที่รับวาจางเพื่อการใหการ
ตัวตนลูกคา กอนการใหบริการ
(ข) ขอมูลสําหรับการติดตอลูกคา
-เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
บริการลูกคา (Customer
ตามที่ลูกคาไดรองขอ
(ค) ขอมูลการเขาใชงานระบบ
-เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
Service)
(ง) ขอมูลประวัติการทํารายการ
ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (ขอมูล
ทางชีวภาพ)
-เปนการจําเปนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพื่อประโยชน
สาธารณะทีส่ ําคัญ
เพื่อใชเปนขอมูลที่ใชในการติดตอ
ขอมูลการสมัครรับขาวสารตางๆ ไดรับความยินยอม
ไมมี
ลูกคาเพื่อทําการเสนอบริการและ
จากการทําแบบสํารวจ หรือขอมูล
การสงขอมูลขาวสารตลาดที่ไม
การรวมกิจกรรมตางๆ
เกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทลั
เพื่อใชเปนขอมูลที่ใชในการติดตอ
ขอมูลสําหรับการลงทะเบียน หรือ เพื่อประโยชนอันชอบธรรม
ไมมี
ลูกคาเพื่อทําการเสนอบริการและ
กรอกใบสมัครเขารวมกิจกรรม
การสงขอมูลขาวสารตลาดที่ไม
ตางๆ ของบริษัทฯ
เกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทลั
(ช) ขอมูลการสมัครรับขาวสาร
ตางๆ จากการทําแบบสํารวจ หรือ
ขอมูลการรมกิจกรรมตางๆ

เพื่อประกอบการทบทวนลูกคา ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อปรับกลุม
ความเสีย่ ง และปรับวงเงินของลูกคา
ใหเหมาะสม
เพื่อทําแบบสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสบการณ การใชงาน
สําหรับลูกคา
การทํา profiling การวิเคราะห ทํา
สถิติตางๆ เพื่อคาดการณเกีย่ วกับตัว
บุคคลสําหรับบริษัทและบริษัทใน
เครือ

(ค) ขอมูลสําหรับการทํารายการ

-เพื่อการปฏิบัตติ ามสัญญา
-เพื่อการปฏิบัตติ ามกฎหมาย

ไมมี

(ซ) ขอมูลจากบันทึกการติดตอ
ไดรับความยินยอม
ไมมี
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลกับ
บริษัทฯ
(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน ไดรับความยินยอม
ไมมี
(ง) ขอมูลประวัติการทํารายการ
(ซ) ขอมูลจากการบันทึกการ
ติดตอของเจาของขอมูลสวนบุคคล
กับบริษัทฯ
การวิเคราะห วิจัย ทําสถิติตางๆ
(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน เพื่อประโยชนอันชอบธรรม
ไมมี
เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑของ
(ง) ขอมูลประวัติการทํารายการ
บริษัท
(ซ) ขอมูลจากการบันทึกการ
ติดตอของเจาของขอมูลสวนบุคคล
กับบริษัทฯ
การสงขอมูลลูกคาไปยังบริษัทใน
(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน ไดรับความยินยอม
บริษัทในกลุมเครือ
เครือ
(เฉพาะชื่อ-นามสกุล)
(ข) ขอมูลสําหรับการติดตอลูกคา
บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของคุณไวในระยะเวลาเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่แจงไวขางตน เพื่อกอตั้งสิทธิเรียกรอง
การปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อผลประโยชนโดยชอบธรรมของบริษัทหรือผูมีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในนโยบายการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคลของบริษัท และบริษัทจะลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล
หรือทําใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุถึงตัวตนไดเมื่อหมดความจําเปนหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว
4. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
บริษัทใหความสําคัญกับความมั่งคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของคุณบริษัทจึงจัดใหมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิค
และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลของคุณจะไมถูกเขาถึง แกไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทําลายโดยไมมีสิทธิ และ
จัดใหมีการทบทวนมาตรการดังกลาวเมื่อมีความจําเปนหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ
5. การใชสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจาของขอมูล
คุณสามารถใชสิทธิใดๆ อันพึงมีภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย ประกาศ และ
ขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง
5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลที่ไดใหความยินยอมไวกับบริษัท
ตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของคุณอยูกับบริษัท เวนแตมีขอจํากัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหวางคุณกับบริษัทใหประโยชน
แกคุณอยู
5.2 การขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตน และขอใหเปดเผยแหลงที่มา: คุณมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนที่บริษัทเก็บ
รวบรวม ใช และเปดเผย และมีสิทธิขอใหบริษัทแจงแหลงที่มาของขอมูล
5.3 การแกไขขอมูลใหถูกตอง: คุณมีสิทธิของใหบริษัทแกไขขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
5.4 การขอลบขอมูลสวนบุคคล: คุณมีสิทธิขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของคุณหากขอมูลสวนบุคคลของคุณหมดความจําเปนในการใช
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยบริษัท

5.5 การระงับการใชขอมูลสวนบุคคล: คุณมีสิทธิขอใหบริษัทระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณไดในบางกรณี
5.6 การโอนยายขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบวิธีการอัตโนมัติ: คุณมีสิทธิในการขอโอนยายขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบอัตโนมัติไปยังผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถกระทําได ทั้งนี้ บริษัทยังไมมีระบบรองรับในการใชสิทธิตามขอนี้
5.7 การขอคัดคานการประมวลผลขอมูล: คุณมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในบางกรณีทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถ
ใชสิทธิตามกฎหมายได หรือการใชสิทธิในบางกรณีอาจมีคาใชจายหากปรากฏวาคํารองของคุณ มีลักษณะดังนี้
- เปนการขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตามสิทธิที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562กฎหมาย หรือ
ประกาศที่เกี่ยวของ
- เปนการขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือคําสั่งศาล
- เปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
- เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ฟุมเฟอย หรือไมสมเหตุสมผลมีผลตอการสืบสวนสอบสวน การใชสิทธิทางกระบวนกรยุติธรรม หรือ
การพิจารณาพิพากษาของศาล หรือ
- เปนการขัดแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและสัญญาจาง
คุณสามารถใชสิทธิของคุณผานศูนยบริการลูกคาของบริษัท ผานทาง
• โทรศัพทหมายเลข 086-455-6789
• ผานทาง Website https:// ehongmd.com
ทั้งนี้ โปรดทราบวา ในการใชสิทธิอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวขางตน อาจสงผลใหคุณเสียสิทธิบางประการในการไดรับผลประโยชนหรือสิทธิ
พิเศษจากการใชบริการและการเขาถึงผลิตภัณฑของบริษัท
6. หนาที่ในการแจงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทใหความสําคัญในการเคารพความเปนสวนตัวของคุณ และการปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลของคุณใหถูกตองและเปนปจจุบัน หากขอมูล
สวนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจงมายังบริษัทในทันที
7. รายละเอียดการติดตอ
• บริษัท มดแดง ลิสซิ่ง จํากัด 172 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 086-455-6789
• เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล: E-mail www.ehongmd.com
นโยบายฉบับนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2565

