หนังสื อให้ ความยินยอม
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้าพเจ้าซึ่ งเป็ นผูม้ ุ่งหวัง/ผูแ้ ทนจาหน่าย/สมาชิก (“ลูกค้า”) ของบริ ษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จากัด (“บริ ษทั ”)
ยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยูก่ บั บริ ษทั ภายใต้ขอ้ กาหนด
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลทัว่ ไป หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม ข้อมูลด้านการทาธุ รกิจ หมายความว่าหรื อสิ่ งใดๆที่แสดงออกมาในรู ปแบบเอกสาร แฟ้ม
รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรื อ
เสี ยงการบันทึกโดยเครื่ องมือทางอิเลคทรอนิกส์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้ส่ิ งที่บนั ทึกไว้ปรากฎขึ้นในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจของบุคคลที่สามารถระบุตวั บุคคลได้
2. วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
 เพื่อการประมวลผล การบริ หารจัดการ การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย
หรื อ ธุ รกรรมต่างๆที่ลูกค้ายืน่ ต่อบริ ษทั รวมถึงการพิจารณารับผลประโยชน์ตอบแทน การ
ดาเนินการและให้บริ การต่างๆที่เกี่ยวกับแผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและหนี้สินอื่นๆ(ถ้ามี) การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประมวลผล การ
จ่ายเงินตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน รวมถึงการต่ออายุการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
การยกเลิกสถานภาพ และการยืน่ คาร้องต่างๆที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจขายตรง หรื อ
เครื อข่ายสายงานของลูกค้า
 เพื่อดาเนินการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั รวมถึงช่วยให้บริ ษทั สามารถ
ปฎิบตั ิตามภาระผูกพันที่บริ ษทั มีต่อลูกค้า และส่ งมอบบริ การต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้
ประกาศหรื อตกลงไว้กบั ลูกค้าที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
 เพื่อใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ รายการส่ งเสริ มการ
ขายหรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั

 เพื่อปฎิบตั ิตามข้อบังคับ หรื อข้อกาหนดอื่นๆตามกฎหมาย เพื่อดาเนินการสอบทาน
ตรวจสอบ ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า ที่ได้รับจากหน่วยงานหรื อองคกรต่างๆ เช่น
โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อหน่วยงานอื่นๆ
 เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ การหลังการขายแก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริ การติดตาม
ประสานงาน แก้ไขปั ญหา แก่ลูกค้าตามความเหมาะสม เช่น บริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อ
การตอบข้อซักถาม เป็ นต้น
 เพื่อการดาเนิ นการใดๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น
3. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลจากเจ้าของโดยตรง
 ข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลด้านสุ ขภาพ ข้อมูลด้านการเงิน ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ขณะที่ขอสมัคร
สมาชิกหรื อภายหลัง โดยให้ขอ้ มูลในใบสมัครสมาชิกรวมถึงเอกสารประกอบและข้อมูล
การสื่ อสารต่างๆ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน คาร้องต่างๆ
ฯลฯ ที่ลูกค้าได้มอบให้บริ ษทั หรื อตัวแทนจาน่าย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในรู ปแบบหนังสื อ
หรื อวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์
 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ในการติดต่อ สื่ อสารทางอิเลคทรอนิกส์ หรื อกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั เช่น กิจกรรมงานHyPRESTIGE กิจกรรมงานHyMOVE กิจกรรมงาน
HyCITY กิจกรรมงานHyPLAY เป็ นต้น
ข้อมูลจากแหล่งอื่น
 ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
 ข้อมูลที่ได้รับจากบริ ษทั ในเครื อกิจการหรื่ อเครื อธุ รกิจเดียวกัน หรื อพันธมิตรทางธุ รกิจ
 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ลูกค้า ผูแ้ ทนจาหน่าย ผูร้ ับผลประโยชน์ ผูร้ ับมรดก ผูท้ าการซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทาธุ รกรรมต่างๆกับบริ ษทั เช่น การเรี ยกร้องจากคาร้อง
ต่างๆ เป็ นต้น
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะไม่เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า ผูแ้ ทนจาหน่าย ผูร้ ับผลประโยชน์ ผูร้ ับมรดก หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เกินกว่าระยะเวลาที่บริ ษทั เห็นว่าจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดั เก็บ ยกเว้นกรณี ที่
กฎหมายกาหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับตามที่กฎหมายกาหนด และตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บริ ษทั ในเครื อกิจการหรื่ อเครื อธุ รกิจเดียวกัน
หรื อพันธมิตรทางธุ รกิจ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ลูกค้า ผูแ้ ทนจาหน่าย ผูร้ ับผลประโยชน์ ผูร้ ับมรดก หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค(สคบ.)
สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. การส่ งหรื อการโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
บริ ษทั อาจจะส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยไปยังต่างประเทศซึ่ ง
ประเทศปลายทางหรื อองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่ วนบุคคลต้องมีมาตราฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่เพียงพงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
7. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ดงั นี้
 ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวที่ตน
ไม่ได้ให้ความยินยอม
 แจ้งให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลต้องดาเนินการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ที่ผคู ้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้ทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งาน
โดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ
 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุ ญาต
ให้เก็บได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
 ขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลดาเนินการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ที่กฎหมาย
กาหนด
 ขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ที่กฎหมาย
กาหนด

 ถอนความยินยอมเสี ยเมื่อใดก็ได้ภายใต้ขอ้ กาหนดในข้อ 8
 ร้องเรี ยนในกรณี ที่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อประมวลผลข้อมูลบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง
หรื อผูร้ ับจ้างของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
8. ผลการเพิกถอนความยินยอม
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริ ษทั เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม
ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ยนิ ยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอม ให้บริ ษทั เก็บ รวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล จะมีผลกระทบต่อผูเ้ พิกถอนการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการพิจารณารับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรื อการให้บริ การใดๆที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการจ่าย และส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถปฎิบตั ิตามสัญญาได้
9. ช่ องทางการติดต่ อ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถติดต่อบริ ษทั ตามช่องทางดังนี้
 ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ บริ ษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จากัด ที่อยู่ 199 อาคารคอลัมน์ ชั้น 4 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-2585155 – 57
 อีเมล : crm@hylifenetwork.com
 เวปไซค์ : www.hylifenetwork.com
อนึ่งก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ซึ่งระบุไว้ขา้ งต้นนี้ อย่างชัดแจ้งแล้ว การได้แสดงความตกลงผูกพันตนในการปฎิบตั ิตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขนี้ตลอดจนที่จะได้กาหนดขึ้นในอนาคตทิ้งสิ้ นทุกประการ”

