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ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมลู 

(Data Processing Agreement) 

 

1. ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมลูนีใ้ข้บงัคบักับการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ของผู้ใข้บริการโดย ข้อตกลงนีถื้อเป็น

ส่วนหนึ่งของสญัญาการให้บริการ 

 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างคู่สญัญา 

2.1 ผู้ใช้บริการ 

ผู้ใข้บริการจะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมลูตลอดระยะเวลาของสญัญาให้บริการ โดยผู้ใช้'บริการ ในฐานะผู้

ควบคุมข้อมลูมีหน้าที่ต้องปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวคบัการควบคุมข้อมลูที่มีผลใข้บงัคบักับกรณี 

2.2 ผู้ให้บริการ 

ผู้ให้บริการจะอยู่ในฐานะของผู้ประมวลข้อมลูตลอดระยะเวลาของสญัญาให้บริการ โดยผู้ให้บริการในฐานะ

ผู้ควบคุมข้อมลูมีหน้าที่ต้องปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกับบการประมวลผลข้อมลูที่มีผลใข้ บงัคบัคบักรณี 

 

3. ประเภทของข้อมลูส่วนบุคคล 

ผู้ใข้บริการตระหนักและยอมรับว่าการใช้บริการแพลตฟอร์มตามสญัญาให้บริการถือเป็นการสัง่ ให้ผู้ให้บริการอาจ

ท าการประมวลข้อมลูส่วนบุคคลดงัต่อไปนีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน 

- ข้อมลูส าหรับการติดต่อ (contact information) เซ่น ที่อยู่ เบอร์โทรคัพท์ หรือมือถือ อีเมล์ หรือรหสัต่าง ๆ 

- ข้อมลูที่เก่ียวกับครอบครัว เซ่น วิถีชีวิต อายุ วนัเกิด สถานภาพ จ านวนบุตร 

- ข้อมลูเก่ียวกับการจ้างงาน เช่น ช่ือของนายจ้าง ต าแหน่ง หน้าที่ ประวติัการท างาน เงินเดือน และข้อมลูทาง

เงิน เป็นต้น 

 

4. หน้าที่ในการประมวลข้อมลู 

4.1 ค าสัง่ให้ประมวลผลข้อมลู 

ผู้ให้บริการจะท าการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล เม่ือได้รับค าสัง่ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ใช้บริการ

แล้วเท่านัน้ 

4.2 ค าสัง่ให้ประมวลผลข้อมลูเพิ่มเติม 

ผู้ใข้บริการอาจสัง่ให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมลูเพิ่มเติมได้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด โดยผู้

ให้บริการจะท าการประมวลข้อมลูดงักล่าวโดยพลนั ทัง้นี ้จะต้องเป็นกรณีมีความจ าเป็นเพื่อให้ บริการ หรือ

เป็นการช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบติัหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดได้ 
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4.3 การออกค าสัง่ให้ประมวลผลข้อมลูโดยมิชอบ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกค าสัง่ตามข้อ 4.1 และ 4.2 นัน้เป็นการออกค าสัง่ที่ละเมิด

ต่อกฎหมาย ผู้ให้บริการจะท าการแจ้งผู้ใช้บริการโดยพลนั แต่ทัง้นีผู้้ใช้บริการตระหนัก และยอมรับว่าผู้

ให้บริการนัน้ไม่ได้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการ 

 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมลู 

5.1 การเข้าถึงข้อมลู 

ผู้ให้บริการจะสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูได้ ทัง้นี ้เพื่อให้

ผู้ใช้บริการสามารถตอบสนองต่อค าร้องขอข้อมลูของเจ้าของข้อมลู ซ่ึงอาจมีสิทธิที่จะเรียกดู แก้ไข หรือลบ

ข้อมลูส่วนบุคคลของตนได้ตามกฎหมาย 

5.2 การร้องขอโดยเจ้าของข้อมลู 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับค าร้องขอจากเจ้าของข้อมลู ซ่ึงได้ระบุว่าผู้ใช้บริการนัน้เป็นผู้ควบคุมข้อมลู ผู้

ให้บริการจะท าการส่งค าร้องขอนัน้ต่อไปยงัผู้ใช้บริการ โดยจะไม่ท าการตอบสนองต่อค าร้อง ดงักล่าว     

 

6. การถ่ายโอนข้อมลูส่วนบุคคล 

6.1 สถานที่เก็บรักษาข้อมลู 

ภายในบงัคบัของข้อ 6.2 ข้อมลูส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการ จะถูกเก็บรักษาใน

ภูมิภาคที่ก าหนดไว้ในสญัญาหรือที่ผู้ใช้บริการได้ก าหนด โดยผู้ให้บริการจะไม่ท าการโอนถ่ายข้อมลูส่วน

บุคคลไปยงัภูมิภาคอื่น เว้นแต่จะได้รับค าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ 

6.2 ข้อยกเว้นเร่ืองการโอนถ่ายข้อมลู 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีความจ าเป็นเพื่อให้บริการและเป็นกรณีที่ได้รับค าสัง่ให้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล

จากผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลจากพืน้ที่ หรือต าแหน่งนอก

ภูมิภาคที่ก าหนดในข้อ 6.1 ได้ 

 

7. หน้าที่ของบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมลูช่วง 

7.1 การตัง้ผู้ประมวลผลข้อมลูช่วง 

ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดในข้อตกลงนี ้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ค าอนุญาตแก่ผู้ให้บริการใน

การให้บุคคลภายนอก (ผู้ประมวลผลข้อมลูช่วง) ให้มีส่วนช่วยหรือสนับสนุนในการให้บริการ ตามสญัญา 

7.2 หน้าที่ของบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมลูช่วง 
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บริษัทในเครือของผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมลูช่วงที่ผู้ ให้บริการก าหนดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ให้บริการ จะต้องมีการท าความตกลงเพื่อก าหนดหน้าที่ในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภยัของข้อมลู

ส่วนบุคคลในระดบัเดียวกับหน้าที่ของผู้ให้บริการตามข้อตกลงนี ้

ทัง้นี ้ผู้ให้บริการยงัคงมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมลูช่วงดงักล่าว ปฏิบติัหน้าที่

ตามที่ข้อตกลงได้ก าหนดขึน้ ตลอดจนตามที่กฎหมายที่บงัคบัคบักรณีก าหนด   

 

8. มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัของข้อมลู 

8.1 มาตรการรักษาความปลอดภยั 

ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องจดัให้มีและธ ารงรักษาไว้ซ่ึงมาตรการรักษาความปลอดภยัส าหรับ การ

ประมวลผลข้อมลูที่มีความเหมาะสม ทัง้ในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค มาตรการข้างต้นจะต้องค านึงถึง 

ลกัษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมลูตามที่ก าหนดในสญัญา โดยมีวตัถุประสงค์ 

เพื่อคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลจากความเสี่ยงอนัเก่ียวเนื่องกับการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล เช่น ความ 

เสี่ยงอนัเกิดจากอุบัติเหตุ การท าลาย การสญูหาย การเปลี่ยนแปลง การเป็ดเผย การโอน การเก็บข้อมลู 

ส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

8.2 การรักษาความลบัของข้อมลู 

ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือและผู้ประมวลผลช่วงตามข้อ 7. มีหน้าที่ท าการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล

ภายใต้ข้อตกลงเร่ืองการรักษาความลบัที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

9. การแจ้งเตือนหากเกิดปัญหาด้านความปลอดภยั 

9.1 กรณีมีการละเมิดต่อมาตรการรักษาความปลอดภยั 

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ท าการประเมินและตอบสนองต่อการกระท าใด ๆ ซ่ึงอาจมีลกัษณะเป็นการเข้าถึงหรือ

ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้นี ้บุคลากรของผู้ให้บริการตลอดจนถึงบริษัทใน

เครือของผู้ให้บริการ ถูกก าหนดให้มีหน้าที่ที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้างด้น 

9.2 กระบวนการแจ้งเตือน 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการตระหนักได้ว่ามีการกระท าอนัเป็นการละเมิดต่อความปลอดภยั ซ่ึงก่อให้เกิดความเสี่ยง

อนัเกิดจากอุบัติเหตุ การท าลาย การสญูหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บข้อมลูส่วน

บุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการจะท าการแจ้งต่อผู้ใช้บริการโดยไม่ชกัช้า ทัง้นีภ้ายในระยะเวลา 

24 ชั่วโมง 

9.3 การด าเนินการ 

ผู้ให้บริการจะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และป้องกัน ปัญหาดงักล่าว

มิให้เกิดซ า้ และจะให้ข้อมลูแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดดงัต่อไปนี ้ 
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- รายละเอียดของลกัษณะ และผลที่อาจเกิดขึน้ของการละเมิด  

- มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดกระทบของการละเมิด 

- ประเภทของข้อมลูส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมลูที่ถูกละเมิด (หากเป็นไปได้) และ 

- ข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการละเมิด 


