MIWCOM PRIVACY POLICY
*タイ語を正とする/ภาษาไทยเปนหลัก*
MIWCOMプライバシーポリシー

นโยบายความเปนสวนตัวของ MIWCOM

【基本方針】

【นโยบายพื้นฐาน】

ในธุรกิจของมิวคอม ขอมูลสวนบุคคลของลูกคาเปนสิ่งที่จำเปนตอการใหบริการ
ที่จะสรางความพึงพอใจแกลูกคาอยางสมบูรณ เราเห็นวาขอมูลสวนบุคคลของ
ลูกคาเปนสิ่งที่สำคัญ มากกวานั้นหลังจากที่เราไดรับขอมูลมาจากลูกคาแลว เรา
จึงใหความระมัดระวังอยางใกลชิดในการจัดการ เราจัดอบรมเรื่องกฎหมายวา
ดวยขอมูลสวนบุคคลและระเบียบภายในบริษัทแกผูบริหารและพนักงานเพื่อให
ลูกคาสามารถใชบริการบริษัทมิวคอมไดอยางสบายใจและเชื่อมั่น พรอมทั้งสราง
ระบบภายในบริษัท เชน มาตรการความปลอดภัย โดยมุงมั่นที่จะจัดการขอมูล
สวนบุคคลของลูกคาอยางถูกตองเหมาะสม และพยายามอยางเต็มที่ในการใช
ขอมูลอยางเหมาะสม

MIWCOMの事業においては、お客様の個人情報は、お客様に十
分ご満足いただけるサービスを提供するために欠くことのできな
いものであり、お客様からお預かりした大変大切なものであると考
え、その取扱いにつきましては細心の注意を払っております。
MIWCOMを安心・信頼してご利用いただくために、役員および従
業員には個人情報に関する法令および社内規程につき十分な教
育を行うとともに、安全対策等社内体制を整え、お客様の個人情
報の適正な管理に努め、また適切に使用させていただくための最
大限の努力をいたします。

บทที่ 1 การจัดการขอมูลสวนบุคคลใน MIWCOM

第1章MIWCOMにおける個人情報の取扱い
1.はじめに

1. คำนำ

このプライバシーポリシーは、MIWCOMがお客様からお預かりするお

นโยบายความเปนสวนตัวนี้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่
มิวคอมไดรับมาจากลูกคา
กรุณาอานนโยบายความเปนสวนตัวนี้กอนที่ลูกคาจะใหขอมูลสวนบุคคลแกมิวคอม
หรือเมื่อจะใชบริการและสินคาของมิวคอม

客様の個人情報のお取扱いについて説明させていただくものです。
MIWCOMへ個人情報をご提供いただくにあたり、またはMIWCOMの
サービス・商品をご利用いただくにあたっては、事前にこのプライバシ
ーポリシーをよくお読みください。

ในสินคาและบริการของมิวคอม อาจมีการใชนโยบายอื่นๆ โดยจะระบุรายละเอียด
รวมกับขอกำหนดในการใหบริการ

MIWCOMの商品やサービスには、その他のポリシーが適用される場
合があり、その詳細については、そのサービスの規約と併せて記載い
たします。
2.適用範囲

2. ขอบเขตการบังคับใช

このプライバシーポリシーは、MIWCOMへ個人情報をご提供いただく

นโยบายความเปนสวนตัวนี้จะใชสำหรับกรณีที่ลูกคาจะใหขอมูลสวนบุคคลแกมิว
คอม หรือกรณีที่จะใชบริการและสินคาของมิวคอม

場合、また、お客様がMIWCOMのサービス・商品を利用いただく場
合に適用されます。
3.個人情報の利用目的

3. วัตถุประสงคในการใชขอมูลสวนบุคคล

MIWCOMは、以下の目的で、お客様の個人情報を利用します。

มิวคอมจะใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคาตามวัตถุประสงคดังนี้
(1) การแนะนำ สงมอบ และควบคุมบริการและสินคาของมิวคอม
(2) งานทั้งหมดที่มาพรอมกับหรือเกี่ยวของกับขอ (1) ขางตน
(3) การจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับบริการและสินคาของมิวคอม
(4) การพัฒนาบริการและสินคาใหม ๆ
(5) การแนะนำ จัดการ ควบคุมกิจกรรมและแคมเปญตาง ๆ และการใหขอมูลตาง ๆ
(6) การติดตอเกี่ยวกับการสงมอบบริการและสินคาของมิวคอม
(7) การตอบสนองตอการสอบถามและคำขอตาง ๆ

（1） MIWCOMが取扱うサービス・商品の案内、提供および管理
（2） 上記（1）に付帯・関連するすべての業務
（3） MIWCOMのサービス・商品等に関するアンケートの実施
（4） 新たなサービス・商品の開発
（5） 各種イベント、キャンペーンの案内、運営、管理および各種情報
の提供
（6） MIWCOMのサービス・商品提供に関する連絡
（7） お問い合わせ、依頼等への対応
4.取得する個人情報

4. ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับมา

MIWCOMは、前項に定める利用目的を達成するため、次のようなお客

มิวคอมจะขอขอมูลสวนบุคคลของลูกคาดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตองชอบธรรม
ดังนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการใชงานที่ระบุในขอ 3
(1) ขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งอยูในขอมูลสวนตัว สถานที่ติดตอ และขอมูลการ
ชำระเงิน เชน ชื่อนามสกุลของลูกคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ที่อยู
อีเมล ขอมูลสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท ฝายที่สังกัด ตำแหนง ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร) สถานที่สงเอกสาร ขอมูลหนังสือเดินทาง เปนตน

様の個人情報を、適正かつ公正な手段によって取得します。
（1） 本人情報、連絡先、決済情報等お客様の氏名、住所、電話番号、
FAX番号、Eメールアドレス、勤務先情報（会社名、所属部課、役職、
住所、電話番号、FAX番号）、送付先、パスポート情報、その他個人を
特定できる情報
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(2) ขอมูลที่อยูในการติดตอกับลูกคาทั้งการสอบถามมายังมิวคอมและรายละเอียด
ของความคิดเห็น รวมทั้งรายละเอียดของการสอบถาม ความประสงค และความคิด
เห็น (รวมถึงสาเหตุและวิธีการแกปญหา) เปนตน
* มิวคอมอาจมีการสังเกตการณ บันทึก และเก็บรักษาขอมูลที่สื่อสารกับลูกคาทาง
โทรศัพทและอีเมล เพื่อนำมาใชตรวจสอบคำแนะนำจากลูกคา เพื่อฝกอบรม เพื่อ
แกไขปญหา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑที่สงมอบแกลูกคา
(3) ขอมูลดาน IT และระบบซึ่งรวมถึงสถานะการใชงานเว็บไซตมิวคอม
ขอมูลที่แสดงวาลูกคาใชงานเว็บไซตมิวคอมอยางไร รวมถึงคุกกี้และบันทึกกิจกรรม
บนเว็บไซต เปนตน
มิวคอมจะไมขอและใชงานขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวของลูกคา เชน เชื้อ
ชาติ ความเชื่อ สถานะทางสังคม ประวัติทางการแพทย ประวัติอาชญากรรม ขอเท็จ
จริงการเคยประสบเหตุอาชญากรรม เปนตน (ตอไปนี้เรียกวา
“ขอมูลที่มีความออนไหว”) ยกเวนกรณีที่กำหนดไวในกฎหมายและกรณีที่ลูกคาให
ความยินยอม

（2） MIWCOMへのお問い合わせやご意見の内容お客様とのやり取り
の中に含まれる情報、お問い合わせ・ご要望・ご意見の内容（それら
の原因や解決方法を含みます。）等
＊MIWCOMは、お客様からのご指示を確認するため、研修のため、
問題解決のため、お客様サービスの品質の向上のため、お客様との
電話・メール等のやりとりを監視・記録・保持し利用することがありま
す。
（3） MIWCOMウェブサイトのご利用状況を含むIT・システムデータ
クッキーやウェブサイト上の行動ログ等を含むお客様がMIWCOMウェ
ブサイトをどのようにご利用になったかについての情報等
MIWCOMは、法令で定められている場合やお客様が同意された場
合を除き、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪による被害
に遭った事実等のお客様の機微な情報（以下、「機微情報」といいま
す）を取得し、利用することはありません。

5. การเลือกโดยลูกคา

5.お客様による選択

การที่ลูกคาจะใหขอมูลสวนบุคคลแกมิวคอม ตามหลักจะดำเนินการตามความ
ประสงคของลูกคา กรณีที่ลูกคาไมสามารถใหขอมูลสวนบุคคล ลูกคาอาจไมสามารถ
ใชบริการตางๆ ของมิวคอมอีกตอไป ฟงกชันบางสวนของระบบจะไมทำงานและไม
สามารถใชงานฟงกชันดังกลาวอีกตอไป และอาจมีขอเสีย เชน ไมสามารถสงขอมูลจา
กมิวคอม เปนตน อนึ่ง สำหรับการสงขอมูลสถานที่ติดตอของลูกคา สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดทุกเมื่อตามวิธีการที่มิวคอมกำหนดไวตางหาก

お客様によるMIWCOMへの個人情報の提供は、原則として、お客様
の意思によって行われるものです。個人情報をご提供いただけない
場合、お客様は、MIWCOMが提供する各種サービスを利用できなく
なる場合や、システムの機能の一部が作動せず、当該機能が利用
できなくなり、MIWCOMから情報をお届けできない等の不利益が生
じる場合があります。なお、お客様は、お客様のご連絡先の配信等に
ついて、MIWCOMが別途定める方法に従って、いつでも変更すること
が可能です。

6. การเปดเผยและสงมอบใหแกบุคคลที่สาม

6.第三者への開示・提供

มิวคอมจะไมเปดเผยหรือสงมอบขอมูลสวนบุคคลของลูกคาใหแกบุคคลภายนอก
ยกเวนกรณีที่เขาขายขอใดขอหนึ่งดังนี้ สำหรับขอมูลสวนบุคคลซึ่งรวมขอมูลที่มีความ
ออนไหวของลูกคาจะไมมีการเปดเผยหรือสงมอบใหแกบุคคลภายนอกไมวากรณีใด
ก็ตาม ยกเวนกรณีที่กำหนดไวในกฎหมายหรือกรณีที่ลูกคาใหความยินยอม อนึ่ง
กรณีที่จะใชงานรวมกันหรือจะสงมอบเนื่องจากการมอบหมายใหปฏิบัติงาน ไมเขา
ขายเปนการเปดเผยหรือสงมอบใหแกบุคคลภายนอก

MIWCOMは、次のいずれかに該当する場合以外は、お客様の個人
情報を第三者へ開示または提供することはありません。また、お客様
の機微情報を含む個人情報については、法令で定められている場合
やお客様が同意された場合以外は、いかなる場合においても第三者
に対して開示または提供することはありません。なお、共同利用また
は業務委託により提供する場合は、第三者への開示または提供には
該当しません。

(1) กรณีที่ไดรับความยินยอมจากลูกคาเอง
(2) กรณีที่จำเปนตองเปดเผยหรือสงมอบในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
(3) กรณีที่จำเปนสำหรับการคุมครองชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคล และเปนกรณีที่
เปนการยากตอการขอความยินยอมจากลูกคา
(4) กรณีที่จำเปนตองใหความรวมมือในการดำเนินงานสาธารณะของประเทศหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเปนกรณีที่เกรงวาการขอความยินยอมจากลูกคาอาจขัดขวางการ
ดำเนินงานดังกลาว
(5) กรณีที่จะเปดเผยหรือสงมอบขอมูลทางสถิติ (ขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของลูกคา)
(6) กรณีที่จะสงมอบขอมูลเนื่องจากมีการสืบทอดธุรกิจดวยเหตุผลตางๆ เชน การควบรวม
กิจการ การแยกบริษัท การโอนกิจการ เปนตน
(7) กรณีอยูในสถานะที่ลูกคาสามารถตรวจสอบในโฮมเพจของมิวคอมดวยตนเองลวงหนา
ไดงายเกี่ยวกับรายละเอียดตอไปนี้ โดยจะสงมอบขอมูลตามขั้นตอนทางกฎหมายดวยเงื่อนไข
วาไมมีการแสดงความประสงคที่จะปฏิเสธการสงมอบขอมูล
1) การกำหนดใหการสงมอบขอมูลแกบุคคลภายนอกเปนวัตถุประสงคในการใชงาน
2) รายการขอมูลสวนบุคคลที่จะสงมอบแกบุคคลภายนอก
3) ขั้นตอนหรือวิธีการสงมอบแกบุคคลภายนอก
4) การหยุดสงมอบแกบุคคลภายนอกในกรณีที่มีคำรองจากลูกคา
5) วิธีการรับคำรองจากลูกคา

（1） お客様ご本人の同意がある場合
（2） 法令で許容される範囲において開示、提供を求められた場合
（3） 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって
お客様から同意をいただくことが困難である場合
（4） 国または地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力
する必要がある場合であって、お客様から同意をいただくことにより
当該事務の遂行に支障が出るおそれがある場合
（5）統計的なデータ（お客様ご本人を識別できない情報）を、開示ま
たは提供する場合
（6）合併、会社分割、営業譲渡その他の事由による事業の承継に伴
って、提供する場合
（7）お客様ご自身がMIWCOMのホームページ等で、あらかじめ次の
内容について容易に確認できる状態にあり、提供を拒否する意思表
明がないことを条件に、法令に基づく手続きに従い提供する場合
1）第三者への提供を利用目的とすること
2）第三者に提供される個人データの項目
3）第三者への提供の手段または方法
4）お客様からの申し出があった場合、第三者への提供を停止するこ
と
5）お客様からの申し出を受け付ける方法
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7.共同利用

7. การใชงานรวมกัน

MIWCOMは、次のとおりお客様の個人情報を共同利用します。

มิวคอมจะใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคารวมกันดังนี้
ขอบเขตของผูใชงาน
รวมกัน
วัตถุประสงคในการใช
งานของผูใชงาน

บริษัท มิวคอม จำกัด

お問い合わせ・ご要望・ご意見の内容、クッキーやウェブサイト上の行動
ログ等を含むお客様がMIWCOMウェブサイトをどのようにご利用になっ
たかについての情報等

รายการขอมูลสวน
บุคคลใชงานรวมกัน

ขอมูลที่แสดงวาลูกคาใชงานเว็บไซต MIWCOM อยางไร รวมถึงรายละเอียด
ของการสอบถาม ความประสงค ความคิดเห็น คุกกี้และบันทึกกิจกรรมบน
เว็บไซต เปนตน

MIWCOM COMPANY LIMITED

ผูที่รับผิดชอบในการ
บริษัท มิวคอม จำกัด
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล

共同して
利用する者の範囲

MIWCOM COMPANY LIMITED

利用する者の
利用目的

（1）当社または共同して利用する会社が取り扱うサービス、その他商品
・サービスの提供のため
（2）当社または共同して利用する会社がダイレクトメールの発送、商品
・サービスに関するご案
内、アンケート等実施のため
（3）当社または共同して利用する会社の販売分析その他調査・研究お
よび新たな商品・サービ
ス等の開発のため
（4）当社または共同して利用する会社の提供する商品・サービスについ
て、お客様からのお問合せ、ご利用申込、その他お申し出があった場合
に担当会社へ伝達・引き継ぎを行うため
（5）当社または共同して利用する会社がその他お客様とのお取引を適
切かつ円滑に履行するため
（6）MIWCOMの経営管理・内部管理のため

共同して利用され
る個人情報の項目

個人情報の管理
について
責任を有する者

(1) เพื่อสงมอบบริการของบริษัทของเราหรือบริษัทที่ใชขอมูลรวมกัน, สงมอบ
สินคาและบริการอื่น ๆ
(2) เพื่อสงจดหมายประชาสัมพันธสินคาของบริษัทของเราหรือบริษัทที่ใชงาน
ขอมูลรวมกัน, แนะนำสินคาและบริการ, ทำแบบสอบถาม เปนตน
(3) เพื่อสำรวจขอมูลและวิจัย เชน วิเคราะหการขายของบริษัทของเราหรือ
บริษัทที่ใชงานขอมูลรวมกัน รวมทั้งพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ
(4) เพื่อสื่อสารและสงตอใหแกบริษัทที่รับผิดชอบในกรณีที่มีคำขอจากลูกคา
เชน การสอบถามและการสมัครใชบริการเกี่ยวกับสินคาและบริการของบริษัท
ของเราหรือบริษัทที่ใชงานขอมูลรวมกัน
(5) เพื่อใหบริษัทของเราหรือบริษัทที่ใชงานขอมูลรวมกันดำเนินธุรกรรมกับลูก
คาอยางเหมาะสมและราบรื่น
(6) เพื่อการจัดการดำเนินงานและการจัดการภายในของมิวคอม

8.業務の委託

8. การมอบหมายใหปฏิบัติงาน

MIWCOMは、お客様に商品・サービスをご提供するにあたり、その業

することをはじめ、適切に業務委託先の管理・監督を行います。

ในการสงมอบสินคาและบริการแกลูกคา มิวคอมอาจมีการมอบหมายงานดังกลาว
บางสวนแกหนวยงานภายนอกและสงมอบขอมูลสวนบุคคลแกผูรับมอบหมายงาน
ภายในขอบเขตที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการใชงาน ในกรณีนี้เราจะทำ
สัญญากับผูรับมอบหมายงานดังกลาวเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลของ
ลูกคา รวมทั้งควบคุมและดูแลผูรับมอบหมายงานอยางเหมาะสม

9.タイ国外への移転

9. การยายไปนอกประเทศไทย

MIWCOMは、お客様の個人情報を、業務委託先や共同利用先を含

กรณีสงมอบขอมูลสวนบุคคลของลูกคาใหแกบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจ
ภายนอกประเทศไทยรวมถึงผูรับมอบหมายงานและผูที่ใชงานขอมูลรวมกัน มิวคอม
จะปฏิบัติตามรายละเอียดที่กฎหมายกำหนด และดำเนินมาตรการที่จำเปนและ
เหมาะสม

務の一部を委託し、利用目的の達成に必要な範囲内で業務委託先
に対して個人情報を提供することがあります。この場合、これらの業
務委託先との間でお客様の個人情報の取扱いに関する契約を締結

むタイ国外の事業者等の第三者に提供する場合、法令が定める内
容に従い、必要かつ適切な措置を講じます。
10.個人情報の管理について

10. การควบคุมขอมูลสวนบุคคล

MIWCOMは、お客様の個人情報をお預かりするにあたり、適切な管

ในการรับขอมูลสวนบุคคลของลูกคา มิวคอมจะมีการควบคุมอยางเหมาะสม และ
ใหความระมัดระวังอยางสูงสุดเพื่อปองกันขอมูลรั่วไหล สูญหาย และถูกปลอม
แปลง สำหรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคาและการจัดการอยางเหมาะ
สม เราจะจัดอบรมภายในบริษัทแกผูบริหารและพนักงาน กำหนดระยะเวลาเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคในการใชงาน และทำลายขอมูลนี้ดวยวิธี
การที่เหมาะสมเมื่อบรรลุวัตถุประสงคในการใชงานแลว

理を行うとともに、漏洩、紛失、改ざん等の防止のために最大限の注
意を払っています。お客様の個人情報の保護と適切な取扱いに関し
て、役員および従業者に対し社内教育を行うとともに、利用目的に応
じて個人情報の保持期間を定め、利用目的を達成したときはこれを
適切な方法で廃棄します。
11.個人情報の取扱いに関する請求について

11. คำขอเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคล

MIWCOMは、MIWCOMが保有するデータベースに保持されるお客
様の個人情報について、お客様から所定の方法にて、開示、訂正、
削除、追加、利用停止、消去（以下、開示等といいます）のいずれか
に関するご請求を頂いた場合、請求された方がお客様ご本人である
ことを確認の上で、合理的な期間および範囲で、法令に従い次のと
おり対応します。
（1）開示に関するご請求
お客様が希望された個人情報の項目または利用目的について開示
します。
（2）訂正・削除・追加に関するご請求
ご請求内容を確認させていただき、適切かつ可能な範囲でお客様の
個人情報に関する内容の訂正、削除、または追加を行います。
（3）利用停止または消去に関するご請求
ご請求内容に従い、お客様が指定された個人情報の項目について、
適切かつ可能な範囲で利用を停止し、ご希望の場合は消去します。
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สำหรับขอมูลสวนบุคคลของลูกคาซึ่งเก็บรักษาไวในฐานขอมูลของมิวคอม กรณีที่ได
รับคำขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเปดเผย แกไข ตัดออก เพิ่มใหม ระงับการใช
งาน และลบทิ้งตามวิธีการที่ลูกคากำหนด (ตอไปนี้เรียกวา “การเปดเผย”) มิวคอมจะ
ตรวจสอบใหแนใจวาผูที่รองขอมานั้นคือลูกคาเอง จากนั้นจะดำเนินการดังตอไปนี้
ตามกฎหมายภายในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม
(1) คำขอเกี่ยวกับการเปดเผย
เปดเผยเกี่ยวกับรายการขอมูลสวนบุคคลหรือวัตถุประสงคในการใชงานซึ่งลูกคา
รองขอมา
(2) คำขอเกี่ยวกับการแกไข ตัดออก และเพิ่มใหม
เราจะตรวจสอบรายละเอียดที่ขอมา จากนั้นจึงแกไข ตัดออก และเพิ่มรายละเอียด
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลในขอบเขตที่เหมาะสมและเปนไปได
(3) คำขอเกี่ยวกับการระงับการใชงานหรือลบทิ้ง
เราจะระงับการใชงานเกี่ยวกับรายการขอมูลสวนบุคคลซึ่งลูกคาระบุมาตามราย
ละเอียดในคำขอภายในขอบเขตที่เหมาะสมและเปนไปได รวมทั้งจะลบทิ้งในกรณีที่
ลูกคามีความประสงค

อนึ่ง โปรดทราบกอนยื่นคำขอวาเราอาจไมสามารถสงมอบบริการที่ลูกคาสามารถ
ใชงานมาจนถึงขณะนั้น หรือสงมอบบริการตามความประสงคของลูกคาไดอีกตอไป
เนื่องจากการระงับการใชงานหรือลบทิ้ง
กรณีที่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานตามปกติของมิวคอมอยางชัดเจน หรือกรณีที่
เกรงวาจะเปนการฝาฝนขอกำหนดของกฎหมาย เราอาจจะไมสามารถดำเนินการตาม
รายละเอียดในคำขอของลูกคา

なお、利用停止または消去により、それまでご利用可能だったサービ
ス、あるいはお客様のご要望に沿ったサービスの提供ができなくなる
場合があります。あらかじめご了承の上、ご請求ください。
MIWCOMの通常業務の実施に著しい支障が生じる場合、または法
令の定めに反するおそれがある場合は、お客様のご請求内容どおり
に対応できないことがあります。
12.開示等の請求方法およびお問い合わせ窓口

12. วิธีการยื่นคำขอใหเปดเผยขอมูลและชองทางการสอบถาม

MIWCOMがお客様からお預かりした個人情報に関する開示等または

ดานลางนี้คือวิธีการยื่นคำขอใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มิวคอมไดรับมาจากลูกคา
หรือใหแจงวัตถุประสงคในการใชงาน และชองทางการสอบถาม

利用目的の通知の請求方法、およびお問い合わせ窓口は次のとおり
です。

คำขอใหเปดเผยขอมูล
1) วิธีการยื่นคำขอ
กรุณาสงเอกสารที่จำเปนมายังที่อยูดังนี้
(ที่อยูทางไปรษณีย)
Admin Division / PDPA
MIWCOM COMPANY LIMITED
32/41 Sino-Thai Tower 16th Fl. Sukhumvit21 Rd., Klongtoey-Nua,
Wattana, Bangkok 10110
2) เอกสารที่จำเปน
• ใบคำรอง (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่งตามรายละเอียดในคำขอ)
① ใบคำรองใหเปดเผยขอมูล
② ใบคำรองประเภทตาง ๆ
ในการกรอกใบคำรอง กรณีที่กรอกขอมูลไมครบถวน เราอาจไมสามารถดำเนิน
การตามคำขอใหเปดเผยขอมูล
• เอกสารยืนยันตัวตน
<กรณีของตัวบุคคลเอง>
สำเนาของใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน อยาง
ใดอยางหนึ่ง
<กรณีของผูแทน>
จำเปนตองใชเอกสาร ① ② ดังนี้ เพิ่มเติมจาก <กรณีของตัวบุคคลเอง>
① หนังสือมอบอำนาจ (กรณีของผูแทนทางกฎหมาย หมายถึง เอกสารที่
สามารถรับรองวาเปนผูแทนทางกฎหมาย)
② หนังสือรับรองเพื่อยืนยันตัวตนของผูแทน (สำเนาของใบอนุญาตขับขี่
หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผูแทน อยางใดอยางหนึ่ง)
3) คาธรรมเนียม
ในคำขอใหเปดเผยขอมูลอาจมีบางกรณีที่ใหรับผิดชอบคาธรรมเนียมเอง กรุณา
ตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุไวในใบคำขอแตละประเภท

開示等の請求
1） 請求方法
必要書類を以下の宛先までご郵送ください。
（郵送先）
Admin Division / PDPA
MIWCOM COMPANY LIMITED
32/41 Sino-Thai Tower 16th Fl. Sukhumvit21 Rd.,
Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110
2） 必要書類
・申請書（ご希望の内容に応じて、いずれかをご選択ください）
①開示請求書
②各種請求書
申請書に記入いただくにあたり、記載漏れ等があった場合、開示
等のご請求に応じられないことがあります。
・本人等確認書類
＜本人の場合＞
運転免許証、パスポート、IDカードのいずれか1点のコピー
＜代理人の場合＞
＜本人の場合＞に加えて、次の①②が必要です。
①委任状（法定代理人の場合は、法定代理人であることが証明
できる書類）
②代理人の本人確認のための証明書類（代理人の運転免許証、
パスポート、IDカードのいずれか1 点のコピー）
3） 手数料
開示等の請求に対し、手数料のご負担をお願いする場合があり
ます。詳細は各請求書に記載されている内容をご確認ください。

การเปลี่ยนแปลงขอมูลของมิวคอมภายในขอบเขตของการใหบริการตามปกติจะเปด
รับเรื่องทางเว็บไซตของมิวคอม และชองทางการติดตอทางโทรศัพท อยางไรก็ตาม
โปรดทราบลวงหนาวาไมวากรณีใดก็มีเงื่อนไขวาตองสามารถยืนยันตัวตนของลูกคา
ได

通常のサービス範囲内のMIWCOMの情報変更等はMIWCOMウェブ
サイトや電話窓口にて承ります。ただし、いずれの場合もお客様ご本
人であることが確認できることが条件になりますので、予めご了承く
ださい。
13.プライバシーポリシーの変更

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัว

MIWCOMは、このプライバシーポリシーを変更させていただく場合が

มิวคอมอาจขอเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวนี้ กรณีที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ความเปนสวนตัวจะประกาศไวบนเว็บไซตมิวคอม
(https://www.miwcom.com) กรุณาตรวจสอบใหดีเกี่ยวกับรายละเอียดหลังมีการ
เปลี่ยนแปลง

あります。プライバシーポリシーを変更する場合はMIWCOMウェブサ
イト（https://www.miwcom.com）にて掲載いたしますので、変更
後の内容についてよくご確認ください。
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บทที่ 2 การจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่อยูในเขต
เศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร รวมถึงประเทศไทย

第2章タイを含む欧州経済領域内と英国に
所在するお客様の個人情報の取扱いについて

1.はじめに

1. คำนำ

第2章では、EU一般データ保護規則2016/679（以下、「GDPR」とい

ในหมวดที่ 2 จะอธิบายเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่อยูใน EEA
และ/หรือสหราชอาณาจักรบนพื้นฐานของระเบียบวาดวยการคุมครองขอมูลทั่วไป
ของ EU 2016/679 (ตอไปนี้เรียกวา “GDPR”) กฎหมายคุมครองขอมูลของสหราช
อาณาจักร 2018 (ตอไปนี้เรียกวา “DPA2018”) และกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
ขอมูลในประเทศและระหวางประเทศและความเปนสวนตัวอื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป (ตอไปนี้รวมเรียกประเทศเหลานี้วา “EEA”) และ/หรือสหราชอาณาจักร
(ตอไปนี้รวมเรียกวา “กฎหมายคุมครองขอมูล”)
โปรดระวังเนื่องจากกฎหมายของสหราชอาณาจักรมีความคลายคลึงกับกฎหมาย
ของ EEA และลูกคาภายในทั้งสองอาณาเขตมีสิทธิที่ใกลเคียงกันอยางมาก ดังนั้น ใน
การกลาวอางอิงถึง GDPR ในหมวดนี้ ขอใหอานเพื่อเปนการอางอิงถึงกฎหมายของ
สหราชอาณาจักรที่เกี่ยวของ
อนึ่ง ในกรณีที่เนื้อหาที่ระบุในหมวดที่ 1 กับเนื้อหาที่ระบุในหมวดที่ 2 มีความขัดแยง
กัน ขอใหยึดขอกำหนดในหมวดที่ 2 เปนหลัก

います。）および英国データ保護法2018（以下、「DPA2018」といい
ます。）、欧州経済領域（以下、これらの国を総称して、「EEA」といい
ます。）および／または英国における他の国内および国際的なデータ
保護およびプライバシーに関する法令（以下、総称して「データ保護
法」といいます。）に基づき、EEAおよび／または英国に所在するお客
様の個人情報の取扱いについて、説明いたします。
英国の法律はEEAの法律と類似しており、両域内のお客様は非常に
類似した権利を保有していることにご留意ください。したがって、本章
のGDPRへの言及は、対応する英国の法律への言及としてもお読みく
ださい。
なお、第1章で規定する内容と第2章で規定する内容が抵触する場
合には、第2章の規定が優先するものとします。

2. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

2.個人情報の管理者

動する者）によって収集・使用される個人情報を保護しています。

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลของลูกคาคือมิวคอม โดยมิวคอมจะคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ที่มีการรวบรวมและใชงานโดยผูควบคุม (บุคคลที่เปนผูกำหนดวิธีการและวัตถุ
ประสงคในการจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคา) และผูประมวลผลขอมูล (บุคคลที่
เปนผูปฏิบัติตามคำสั่งลายลักษณอักษรของผูควบคุม) ตามกฎหมายคุมครองขอมูล

3.個人情報の取扱いの法的根拠

3. หลักการเบื้องตนทางกฎหมายในการจัดการขอมูลสวนบุคคล

MIWCOMはデータ保護法に基づき、お客様の個人情報を、特定の目

มิวคอมมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคาตามกฎหมายคุมครองขอมูลโดยใชงาน
เฉพาะภายในขอบเขตที่จำเปนตามวัตถุประสงคที่กำหนด (ระบุไวในหมวดที่ 1 ขอ 3.
(วัตถุประสงคในการใชงานขอมูลสวนบุคคล)
มิวคอมจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคาตามหลักการเบื้องตนทางกฎหมายขอใดขอ
หนึ่งดังนี้
(1) กรณีที่ลูกคาใหความยินยอมในการใชขอมูล (GDPR ขอ 6 (1) (a))
ปกติความยินยอมจะนำไปใชเฉพาะกับการใชงานเกี่ยวกับการสงเสริมการขายและการ
ตลาด หรือบางกรณีนำไปใชในการจัดการเกี่ยวกับขอมูลที่มีความออนไหว
(2) กรณีที่จำเปนตองใชมาตรการเพื่อดำเนินการตามสัญญาหรือทำสัญญา (GDPR
ขอ 6 (1) (b))
โดยปกติ ขอมูลสวนตัวของลูกคา สถานที่ติดตอ และการชำระเงิน จะเปนพื้นฐานใน
การใชขอมูลของลูกคาที่มีความจำเปนตอการใหบริการของมิวคอม
(3) กรณีที่จำเปนตองใชเพื่อใหมิวคอมปฏิบัติตามหนาที่ทางกฎหมาย (GDPR ขอ 6
(1) (c))
ในกรณีนี้รวมถึงการสงมอบขอมูลสวนบุคคลใหแกหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย และ
หนาที่ทางกฎหมายที่มีตอลูกคาและพนักงานของมิวคอม
(4) กรณีที่จำเปนตองมีการจัดการขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย
ของมิวคอมหรือบุคคลภายนอก และสิทธิของลูกคาตามกฎหมายคุมครองขอมูลไมได
มีความสำคัญเหนือประโยชนเหลานี้ (GDPR ขอ 6 (1) (f))
ในกรณีนี้ นอกจากการใชขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตอการบริหารธุรกิจของมิวคอม ยัง
รวมถึงการใชขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนสำหรับการดูแลรักษา พัฒนา และปรับปรุง
สินคาและบริการของมิวคอม และการสงมอบประสบการณที่ดีที่สุดใหแกลูกคา

お客様の個人情報の管理者はMIWCOMとなります。MIWCOMはデー
タ保護法に基づき、管理者（お客様の個人情報の取扱い方法および
目的を決定する者）と処理者（管理者の書面による指示に基づいて行

的（第1章3.（個人情報の利用目的）に記載）のために必要な範囲内
でのみ取扱うことにより保護しています。
MIWCOMは、お客様の個人情報を以下のいずれかの法的根拠に基
づいて取扱います。
（1）お客様が取扱いに同意した場合（GDPR第6条（1）（a））同意は通
常、プロモーションやマーケティングに関連した取扱い、または場合に
よっては、機微情報に関連した取扱いにのみ適用されます。
（2）契約の履行または契約締結のための措置を講じるために必要な
場合（GDPR第6条（1）（b））
これは通常、お客様の本人情報、連絡先、決済等、MIWCOMがサー
ビスを提供するために必要不可欠なお客様の情報を取扱う根拠とな
ります。
（3）MIWCOMが法的義務を遵守するために取扱う必要がある場合（
GDPR第6条（1）（c））
これには、法執行機関等との個人情報の共有や、お客様やMIWCOM
の従業員に対する法的義務等が含まれます。
（4）個人データの取扱いがMIWCOMまたは第三者の正当な利益の
目的のために必要となり、これらの利益にデータ保護法に基づくお客
様の権利が優先するものでない場合。（GDPR第6条（1）（f））
これには、MIWCOMの事業を運営するために必要な個人情報の利用
はもちろんのこと、MIWCOMの商品やサービスの維持・開発・改善、お
客様に最高の体験を提供するために必要な個人情報の利用も含まれ

4. คำขอเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคล

ます。

(1) กฎหมายคุมครองขอมูลใหสิทธิตามกฎหมายดังนี้แกลูกคา
1) การขอใหเปดเผยขอมูล
ลูกคาสามารถขอสำเนาขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่มิวคอมถือครองอยู และขอราย
ละเอียดของการจัดการขอมูล

4.個人情報の取扱いに関する請求について
（1）データ保護法は、お客様に以下の法的権利を認めています。
1）開示請求
お客様は、MIWCOMが保有するお客様の個人情報のコピーとその取扱いの詳
細について請求することができます。
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2) การขอใหแกไขหรือปรับใหเปนปจจุบัน
ในการแกไขขอมูลสวนบุคคลหรือปรับใหเปนปจจุบัน เราจะตรวจสอบรายละเอียดใน
คำขอแลวจึงดำเนินการในกรณีที่สามารถกระทำได
3) การขอใหตัดขอมูลออก
ลูกคาสามารถขอใหตัดขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่มิวคอมถือครองอยูทั้งหมดหรือ
บางสวน มิวคอมจะพิจารณารายละเอียดในคำขอของลูกคา ในกรณีที่ขอมูลนั้นไมมี
ความจำเปนหรือกรณีที่ไมสามารถเก็บรักษาขอมูลตอไปไดตามกฎหมาย จะตัดขอมูล
นั้นออก
4) การถายโอนขอมูลสวนบุคคล
ลูกคาสามารถขอสำเนาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งมีองคประกอบและรูปแบบโดยทั่วไป
ที่สามารถอานไดดวยเครื่อง ในการขอใหถายโอนขอมูลสวนบุคคล สำหรับขอมูลสวน
บุคคลที่มิวคอมไดรับจากลูกคาสามารถกระทำไดเฉพาะขอมูลสวนบุคคลที่มีการ
จัดการตามวิธีการแบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินการตามสัญญาบนพื้นฐานของความยินยอม
ของลูกคา
5) การคัดคานตอการจัดการขอมูล
ลูกคาสามารถคัดคานการจัดการขอมูลที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนอันชอบดวย
กฎหมายของมิวคอมหรือบุคคลภายนอก หรือมีวัตถุประสงคเพื่อทำการตลาดโดยตรง
กับลูกคา มิวคอมจะระงับการจัดการขอมูลของลูกคาหากไมสามารถระบุเหตุผลอัน
ชอบธรรมไดวาการจัดการขอมูลที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย
ของมิวคอมหรือบุคคลภายนอกเปนการใหความสำคัญกับประโยชนของลูกคาเปน
อันดับแรก และมิวคอมจะระงับการจัดการขอมูลในกรณีที่ลูกคาคัดคานตอการทำการ
ตลาดโดยตรง
6) ขอจำกัดในเรื่องวิธีใชขอมูลสวนบุคคล
ลูกคาสามารถจำกัดการใชงานขอมูลสวนบุคคลของลูกคาโดยมิวคอมภายใต
สถานการณที่กำหนด ในกรณีที่จำกัดการใชงาน จะมีการดำเนินการจัดการขอมูลสวน
บุคคลของลูกคา (ยกเวนการเก็บรักษา) ตามกฎหมายเฉพาะในกรณีที่ไดรับความ
ยินยอมจากลูกคา หรือกรณีที่จำเปนตอการเรียกรองทางกฎหมาย การคุมครองสิทธิ
ที่กำหนด หรือประโยชนตอสวนรวมที่มีความสำคัญ
7) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่การจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคาเปนไปตามความยินยอม ลูกคามีสิทธิที่จะ
เพิกถอนความยินยอมดังกลาวไดทุกเมื่อ
โปรดทราบวาสิทธิขางตนไมใชสิทธิเด็ดขาด และไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณ
นอกจากนี้ อาจมีขอยกเวนตามกฎหมายขึ้นอยูกับสถานการณ ในกรณีเชนนี้เราอาจจะ
ไมสามารถดำเนินการตามคำขอ ในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการตามคำขอ เราจะตอบ
กลับโดยแจงใหทราบเหตุผลดังกลาว
เราจะเก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับคำขอที่มีมาใหมิวคอม เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดวา
มีการปฏิบัติตามหนาที่ทางกฎหมาย
(2) วิธีการยื่นคำขอ
ลูกคาสามารถใชสิทธิโดยไมเสียคาใชจายใดๆ (อยางไรก็ตาม กรณีคำขอที่ไมสมเหตุ
สมผล คำขอที่มากเกินไป หรือคำขอที่ยื่นซ้ำหลายครั้ง อาจขอใหจายคาธรรมเนียม
หรือไมสามารถปฏิบัติตามคำขอได) วิธีการยื่นคำขอและชองทางการสอบถามมีดังนี้
(อีเมล) MIWCOM (info@miwcom.com)
(3) การดำเนินการตามคำขอ
ตามปกติมิวคอมจะตอบกลับภายใน 1 เดือนหลังจากที่ไดรับคำขอจากลูกคา นอกจาก
นี้อาจขอทำการยืนยันตัวตน
(ในกรณีที่ลูกคาดำเนินการยื่นคำขอผานทางบุคคลที่สาม) หรือขอการรับรองอำนาจใน
การยื่นคำขอแทนตามความจำเปน กรณีที่คำขอมีความซับซอนเปนพิเศษและกรณีที่
มีการยื่นคำขอหลายเรื่องอาจใชเวลานานในการตอบกลับโดยละเอียด นอกจากนี้
โปรดทราบวามีขอยกเวนสำหรับสิทธิขางตนและบางกรณีอาจไมสามารถใชสิทธิได
กรณีที่ลูกคาไมพึงพอใจกับคำตอบของมิวคอมที่มีตอคำขอ หรือกรณีที่เห็นวามีการ
จัดการขอมูลสวนบุคคลอยางไมเหมาะสม ลูกคามีสิทธิยื่นคำรองตอหนวยงานที่กำกับ
ดูแล โปรดอานรายละเอียดในหมวดที่ 2 ขอ 9
(การยื่นคำรองตอหนวยงานที่กำกับดูแล)

2）訂正・更新の請求
個人情報の訂正・更新は、ご請求内容を確認した上で、可能である場合にこ
れを行います。
3）削除請求
お客様は、MIWCOMが保有するお客様の個人情報の全部または一部の削除
を請求することができます。MIWCOMはお客様のご請求内容を検討し、その
情報が必要でない場合、または法律により情報の保持を継続することができ
ない場合には、その情報を削除いたします。
4）個人情報の転送
お客様は、構造化され、一般的で、機械可読性のある形式の個人情報のコピ
ーを請求することができます。個人情報の転送の請求はMIWCOMがお客様か
ら取得した個人情報のうち、お客様の同意に基づいて、または契約を履行する
ために、自動化された方法によって取扱われる個人情報についてのみ行うこと
ができます。
5）取扱いに対する異議申立て
お客様は、MIWCOMまたは第三者の正当な利益を目的とする取扱い、または
ダイレクトマーケティングを目的とする取扱いに異議を唱えることができます。
MIWCOMは、MIWCOMまたは第三者の正当な利益を目的とする取扱いが、
お客様の利益に優先することの正当な根拠を証明できない限り、お客様の情
報の取扱いを停止いたします。お客様の異議がダイレクトマーケティングに対
するものである場合、MIWCOMは取扱いを停止いたします。
6）個人情報の利用方法の制限
お客様は、特定の状況下でMIWCOMによるお客様の個人情報の利用を制限
することができます。制限が適用される場合、お客様の個人情報の取扱い（保
持は除きます。）は、お客様の同意を得た場合、または法的主張、特定の権利
の保護、または重要な公共の利益のために必要とされる場合に限り、合法的
に行われます。
7）同意を撤回する権利
お客様の個人情報の取扱いが同意に基づいている場合、お客様はいつでもそ
の同意を撤回する権利を有しています。

上記の権利は絶対的なものではなく、すべての状況に適用されるわ
けではありませんのでご留意ください。また、状況によっては、法律上
の例外規定が適用される場合があり、そのような場合にはご請求をお
断りする場合もあります。ご請求をお断りする場合には、回答時にその
理由をお知らせいたします。
MIWCOMへの請求の記録は、MIWCOMが法的義務を遵守している
ことを確認できるようにするために保持されます。
（2）請求方法
お客様は無料で権利を行使することができます（ただし、不当な請求、
過大な請求、または繰り返しの請求の場合は、手数料をいただく、また
は請求をお断りすることがあります）。請求方法およびお問い合わせ窓
口は以下のとおりです。
（メール）MIWCOM（info@miwcom.com）
（3）ご請求への回答
MIWCOMはお客様からの請求を受領後、通常1ヶ月以内に回答いた
します。また、必要に応じて、本人確認や（お客様が第三者に代理し
て請求を行う場合には）代理して請求を行う権限の証明をお願いする
ことがあります。ご請求が特に複雑な場合や、複数の請求をされた場
合は、詳細な回答に時間がかかる場合があります。また、上記の権利
には例外があり、権利の行使ができない場合もございますので、予め
ご承知おきください。
ご請求に対するMIWCOMの回答にご満足いただけない場合、または
個人情報が不適切に取扱われていると思われる場合、お客様は監督
官庁に苦情を申し立てる権利を有しています。詳細については、第2
章９（監督機関への不服申立てについて）を参照ください。
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5.商品やサービスを提供するために必要なデータの共有

5. การสื่อสารขอมูลที่จำเปนรวมกันในการจัดการสินคาและบริการ

MIWCOMの商品やサービスは、他の企業や団体の協力を得て提供さ

เราสงมอบสินคาและบริการของมิวคอมโดยไดรับความรวมมือจากบริษัทและหนวยงาน
อื่น อาจมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคลระหวางบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงาน
บุคคลภายนอกดังกลาวหมายถึงบุคคลดังตอไปนี้
(1) บริษัทในเครือมิวคอม
(2) หนวยงานที่มีหนาที่ตามกฏหมายที่ตองแบงปนขอมูลสวนบุคคล
เชน หนวยงานของรัฐ หนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย ศาล เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
องคกรที่เปนบุคคลภายนอก เปนตน
(3) ผูใหบริการ
เชน บริษัทที่มิวคอมมอบหมายใหปฏิบัติงาน บริษัทที่เปนพันธมิตร ผูใหบริการประเภท
ตางๆ และบริษัทที่เปนพันธมิตรดานการตลาด เปนตน
กรณีที่มิวคอมมอบหมายใหผูใหบริการจัดการเรื่องขอมูล จะมีการจัดการขอมูลสวน
บุคคลตามสัญญาซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายคุมครองขอมูลที่บังคับใช

れており、業務を遂行するために第三者との間で個人情報を共有す
ることがあります。
これらの第三者には以下の者が含まれます。
（1）MIWCOMグループ会社
（2）法令上、個人情報を共有することが義務付けられている機関
政府機関、法執行機関、裁判所、税関・入国管理当局、第三者機関
等
（3）サービスプロバイダ
MIWCOMがハンドリングする委託会社、提携する会社、各種サービス
プロバイダ、マーケティング提携会社等
MIWCOMがサービスプロバイダにデータの取扱いを委託する場合は、
適用されるデータ保護法の要件を満たした契約に基づいて個人情報

6. การสื่อสารการตลาด

を取扱います。

ที่มิวคอม เราอาจมีการสื่อสารขอมูลทางการตลาดเพื่อแจงขาวสารและรายละเอียด
ของสินคาและบริการใหแกลูกคาที่มีความประสงค ในการสื่อสารดังกลาวจะเปนกรณี
ที่ลูกคาใหความยินยอมจะรับขอมูลทางการตลาดหรือลูกคาที่ซื้อสินคา และบริการ
ของมิวคอม

6.マーケティング・コミュニケーション
MIWCOMでは、ご希望されるお客様にニュースや商品・サービスの詳
細をお知らせするために、マーケティング情報を配信することがありま
す。かかる配信は、お客様がマーケティング情報の受信に同意されて

7. สถานที่เก็บรักษา-ถายโอนขอมูลสวนบุคคล

いる場合、または、MIWCOMの商品やサービスを購入されたお客様

มิวคอมตั้งอยูในประเทศไทย สวนใหญผูใหบริการและหนวยงานอื่นๆ ที่มีการแบงปน
ขอมูลสวนบุคคลของลูกคาตั้งอยูในเขตอำนาจศาลที่อยูนอก EEA และสหราช
อาณาจักร ประเทศไทยไดรับการรับรองอยางสมบูรณจากคณะกรรมาธิการยุโรปวามี
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ เมื่อมีการสงมอบขอมูลสวนบุคคลแกบุคคล
ภายนอก มิวคอมจะปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายคุมครองขอมูลซึ่งรวมถึงการ
รับรองความสมบูรณระหวางไทยกับ EU และกฎหมายที่เกี่ยวของของญี่ปุน อยางไร
ก็ตาม โปรดทราบวาในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก EEA และสหราชอาณาจักร ขอมูล
สวนบุคคลของลูกคาไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายในประเทศเสมอไป กรณีที่
ลูกคาตองการรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาและสถานที่ถายโอนขอมูลสวน
บุคคลของลูกคา กรุณาติดตอมายังชองทางสอบถามขอมูลตามที่ระบุไวในหมวดที่ 1
ขอ 12 (วิธีการยื่นคำขอใหเปดเผยขอมูลและชองทางการสอบถาม)

です。
7.個人情報の保持・移転先
MIWCOMはタイに所在しており、お客様の個人情報を共有するサービ
スプロバイダやその他の組織の多くは、EEAおよび英国以外の法域
に所在しています。タイは、欧州委員会から個人情報の保護が十分に
なされているとして十分性認定を受けております。MIWCOMは、個人
情報を第三者に提供する際には、タイ・EU間の十分性認定や日本の
関連法令を含むデータ保護法の要求事項を遵守いたします。ただし、
EEAおよび英国以外の国では、お客様の個人情報が国内法により保
護されているとは限りませんのでご留意ください。お客様の個人情報
の保持先、移転先についての詳細をご希望の場合は、第１章12（開

8. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล

示等の請求方法およびお問い合わせ窓口）に記載されているお問い

มิวคอมเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคาจนกวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคในการ
ใชงาน และกำหนดระยะเวลาจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังนี้ สวนขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ
จะพิจารณาขอกำหนดทางกฎหมายและการบัญชี และความจำเปนในการดำเนินงาน
ของมิวคอม จากนั้นจึงกำหนดระยะเวลาจัดเก็บตามลักษณะขอมูลและวัตถุประสงค
ของการเก็บรักษา
(1) ทำลายภายใน 2 วันทำการหลังจากยกเลิกบริการ
(2) ทำลายทันทีในกรณีที่มีการรองขอจากลูกคา
(3) ระยะเวลาที่จำเปนสำหรับวัตถุประสงคในการใชงานที่ไดรับความยินยอม

合わせ先までご連絡ください。
8.個人情報の保持について
MIWCOMは、利用目的の達成までお客様の個人情報を保持し、特に
以下のとおり、個人情報の保持期間を定めています。その他の個人
情報については、法令や会計上の要件、MIWCOMの業務上の必要
性等を考慮した上で、情報の性質や保持目的に応じて保持期間を決
定しています。
（1） サービス解約後2日業務日以内に破棄

9. การยื่นคำรองตอหนวยงานที่กำกับดูแล

（2） お客様からお申し出があった場合は速やかに破棄
（3） ご同意いただいた利用目的のために必要がある期間

ลูกคามีสิทธิในการยื่นคำรองเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลของลูกคาตอหนวย
งานที่รับผิดชอบเรื่องการคุมครองขอมูลซึ่งกำกับดูแลในพื้นที่ของลูกคา

9.監督機関への不服申立てについて
お客様は、お客様に関連する個人情報の処理につき、お客様の居住
地を管轄するデータ保護当局に対して異議を申し立てる権利を有し
ます。
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10.データ管理者およびデータ保護オフィサーの連絡先

10. สถานที่ติดตอผูควบคุมขอมูลและเจาหนาที่คุมครองขอมูล

データ管理者：MIWCOM COMPANY LIMITED

ผูควบคุมขอมูล: MIWCOM COMPANY LIMITED
32/41 Sino-Thai Tower 16th Fl. Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey-Nua,
Wattana, Bangkok 10110
TEL +66-02-259-1720 (สายกลาง) FAX +66-02-259-1721
ชองทางติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลของมิวคอม : info@miwcom.com

32/41 Sino-Thai Tower 16th Fl. Sukhumvit 21 Rd., Klongtey
- Nua, Wattana, Bangkok 10110
TEL +66-02-259-1720（代） FAX +66-02-259-1721
MIWCOMのデータ保護オフィサーの連絡先：info@miwcom.com

นโยบายทางกฎหมาย

法的方針
1. 個人情報保護方針

1. นโยบายความเปนสวนตัว

当サイトはMIWCOM Co., Ltd.によって提供されています。当サイトで

เว็บไซตนี้ใหบริการ บริษัท มิวคอม จำกัด เว็บไซตนี้ใชคุกกี้และเครื่องมืออื่น เชน
Google Analytics เพื่อชวยแยกแยะรูปแบบการใชงานเว็บไซตของทานจากผูใชงาน
อื่น ๆ ซึ่งจะชวยใหทานไดรับประสบการณที่ดีจากการใชงานเว็บไซต และชวยใหเรา
สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซตใหดียิ่งขึ้น กรณีที่ทานใชงานเว็บไซตนี้ตอไป ถือวา
ทานไดยินยอมใหเราติดตั้งคุกกี้ไวในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

は、サービス向上およびお客様により適したサービスを提供し、ウェブ
サイトの使用状況を他のユーザーと区別するため、クッキーやGoogle
アナリティクスなどの他のツールを利用しています。当サイトを閲覧し
続けることにより、お客様のデバイスに設置するとに同意することとしま
す。

2. คุกกี้คืออะไร?

2. クッキー（Cookie）とは

เว็บไซตนี้ใหบริการ บริษัท มิวคอม จำกัด เว็บไซตนี้ใชคุกกี้และเครื่องมืออื่น เชน
Google Analytics เพื่อชวยแยกแยะรูปแบบการใชงานเว็บไซตของทานจากผูใชงาน
อื่น ๆ ซึ่งจะชวยใหทานไดรับประสบการณที่ดีจากการใชงานเว็บไซต และชวยใหเรา
สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซตใหดียิ่งขึ้น กรณีที่ทานใชงานเว็บไซตนี้ตอไป ถือวา
ทานไดยินยอมใหเราติดตั้งคุกกี้ไวในเครื่องคอมพิวเตอรของทานการทำงานของคุกกี้
ชวยใหเรารวบรวมและจัดเก็บขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซตของทานดังตอไปนี้โดย
อัตโนมัติ
1) อินเทอรเน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ทานเขาสูเว็บไซต
2) ประเภทของเบราวเซอรซอฟตแวร ตลอดจนโครงสรางและระบบการปฏิบัติงาน
ที่ใชในการเขาสูเว็บไซต
3) วันที่และเวลาที่ทานเขาสูเว็บไซต
4) ที่อยูของเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงทานเขาสูเว็บไซตของเรา และ
5) หนาเว็บที่ทานเขาเยี่ยมชม และนำทานออกจากเว็บไซตของเรา รวมถึงเนื้อหาบน
หนาเว็บที่ทานเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ทานใชในการเยี่ยมชม

クッキーは、ブラウザまたはインターネット対応デバイス（コンピュータ、
スマートフォン、タブレットなど）に保存されていて、サーバーが参照で
きるダウンロード情報を組み合わせた小さなファイルです。ウェブペー
ジの記憶に似ています。
クッキーの機能は、ウェブサイトへのアクセスに関する以下の情報を自
動的に収集して保存することができます。

1) ウェブサイトにアクセスした時点からのインターネットドメインとIPアド
レス

2) ソフトウェアブラウザの種類およびウェブサイトへのアクセスに使用さ
れる構造とオペレーティングシステム
3) ウェブサイトへのアクセスの日時

4) 当サイトにリンクしている他のウェブサイトのアドレス

5) アクセスしたウェブページおよび当サイトから離れたウェブページ、
そしてアクセスしたページのコンテンツやアクセスした時間など

3. การใชงานคุกกี้

3. クッキーの使用

ประเภทของคุกกี้ที่เราใชและในการใชคุกกี้ดังกลาว ประกอบดวย แตไมจำกัดเพียง
รายการตอไปนี้
1) คุกกี้ประเภทที่มีความจำเปนอยางยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้
ประเภทนี้มีความสำคัญตอการทำงานของเว็บไซต ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำใหทานสามารถ
เขาถึงขอมูลและใชงานในเว็บไซตของเราไดอยางปลอดภัย
2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห/วัดผลการทำงานของเว็บไซต (Analytical/Performance
Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะชวยใหเราหรือบุคคลที่สามสามารถจดจำและนับ
จำนวน ผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตตลอดจนชวยใหเราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม
เว็บไซต เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซตใหมีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสม
มากขึ้น
3) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใชใน
การจดจำตัวทานเมื่อทานกลับมาใชงานเว็บไซตอีกครั้ง รวมถึงจดจำการตั้งคาของ
ทาน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ทานเลือกใชในการใชงานใน
เว็บไซต
4) คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเขากับกลุมเปาหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้
จะบันทึกการเขาชมเว็บไซตของทาน หนาเว็บที่ทานไดเยี่ยมชม และลิงกที่ทานเยี่ยม
ชม นอกจากนี้ เรายังอาจแชรขอมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว
5) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งคา
ของทานในการเขาใชงานหนาเว็บไซต และนำไปใชเปนขอมูลประกอบการปรับเปลี่ยน
หนาเว็บไซตเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับทานมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ตัวอยางเชน การเลือกแสดงโฆษณาสินคาที่ทานสนใจ การปองกันหรือการจำกัด
จำนวนครั้งที่ทานจะเห็นหนาเว็บไซตของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อชวยวัดความมีประสิทธิผล
ของโฆษณา

当サイトが使用するクッキーの種類には、次のものが含まれ、次のだけ
に限定されません。

1) 必須クッキー (Strictly Necessary Cookies): 必須クッキーは当サ
イトのサービス提供のために必要不可欠なクッキーです。このクッキー
は情報にアクセスして当サイトを安全に使用できるようにします。

2) 分析クッキー (Analytical/Performance Cookies): 当社のサイト
または第三者の分析プロバイダーが、お客様やその他の訪問者のサ
イト利用状況に関する情報および統計を収集するためのクッキーです。
この情報によって、当社はサイトで提供される機能を改善します。

3) 機能性クッキー (Functionality Cookies): このクッキーはウェブサ
イトに戻った時にお客様を認識するために使用されます。また、言語や
地域、 ウェブサイトで使用するフォントサイズなどの環境設定も記憶さ
れます。

4) ターゲティングクッキー (Targeting Cookies): このクッキーにはウ
ェブサイトへのアクセス、アクセスしたウェブ ページ、およびアクセスし
たリンクが記録されます。当社は広告の第三者に情報を提供する場合
があります。

5) 広告クッキー (Advertising Cookies): このクッキーは、ウェブサイ
トへのアクセスに関するお客様の好みを記憶し、お客様に最適な広告
を表示するためにウェブページを変更するための情報として使用され
ます。
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4. クッキーの管理

4. การตั้งคาคุกกี้

クッキーをブロックするには、ブラウザの設定を有効にして、すべてまた

ทานสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ไดโดยการกำหนดคาในเบราวเซอรของทาน
ซึ่งทานอาจปฏิเสธการติดตั้งคาคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได แตพึงตระหนักวา
หากทานตั้งคาเบราวเซอรของทานดวยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด(รวมถึงคุกกี้ที่จำเปน
ตอการใชงาน) ทานอาจจะไมสามารถเขาสูเว็บไซตทั้งหมดหรือบางสวนของเราได
เมื่อใดก็ตามที่ทานตองการยกเลิกความยินยอมการใชงานคุกกี้ ทานจะตองตั้ง
คาเบราวเซอรของทานเพื่อใหลบคุกกี้ออกจากแตละเบราวเซอรที่ทานใชงาน

は一部のクッキーの設定を拒否することができます。ただし、すべての
クッキー（必須クッキーを含む）をブロックするようにブラウザの設定を
変更すると、当サイトの全部または一部にアクセスできなくなる場合が
あります。
クッキーの使用への同意を取り消す場合、ブラウザから過去に設置さ
れたクッキーを削除するように設定を行う必要があります。
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