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ประกาศ 
ท่ี H.025/2563 

เร่ือง  นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของ บริษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จ  ากดั 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  บริษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จ  ากดั (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ไฮไลฟ์”)  ตระหนักถึงความส าคญัของการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ สมาชิก และตวัแทนจ าหน่าย รวมถึง
บุคคลธรรมดาท่ีด าเนินการซ่ึงเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ท่าน”)  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าท่านจะ
ไดรั้บความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ไฮไลฟ์จึงจดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึน  เพื่อแจง้ให้
ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้ และเปิดเผย (รวมเรียกวา่ “ประมวลผล”) รวมตลอดถึงการ
ลบและท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอ่ืนๆตามท่ีกฎหมาย พระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดดงัน้ี 
 

1. วตัถุประสงค์การประมวลผล 
------------------------------------ 
1.1  เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา  หรือเพื่อปฎิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ เช่น เพื่อการสมคัรสมาชิก เพื่อการจ าหน่ายสินคา้ และ/หรือ บริการใหแ้ก่ท่าน  
หรือปฎิบัติตามข้อก าหนดใดๆในฐานะตัวแทนจ าหน่ายของท่าน โดยรวมถึง การจัดการบัญชีผูใ้ช้ 
(Account) ของท่าน, การจดัส่งสินคา้, การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีและการเงิน,  การบริการหลงัการขาย, 
การคืนสินคา้  และการด าเนินการใดๆเพื่อใหท้่านไดรั้บสินคา้ และ/หรือบริการ หรือตามท่ีท่านไดร้้องขอ 
1.2   เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของไฮไลฟ์ 
 (1)  เพื่อให้ไฮไลฟ์สามารถจดัการ พฒันา และด าเนินการใดๆเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได ้ ซ่ึง
 รวมถึงการบริหารจดัการและพฒันาสินคา้ และ/หรือบริการ รวมถึงเวปไซค์ และแอปพลิเคชั่น  
 การตรวจสอบและป้องกนัการฉ้อโกง หรือ อาชญากรรมอ่ืนๆ  การจดัการความสัมพนัธ์ของ
 ตวัแทนและผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ การบ ารุงรักษา และการใชร้ะบบไอที 
 (2)  เพื่อการประมวลผล การบริหารจดัการ การด าเนินการเก่ียวกบัการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
 (คอมมิชชั่น) รวมถึงการพิจารณาการด าเนินการและให้บริการต่างๆท่ีเก่ียวกับแผนการจ่าย
 ผลประโยชน์ตอบแทน การจดัเก็บค่าธรรมเนียมและหน้ีสินอ่ืนๆ(ถ้ามี)  การตรวจสอบ  การ
 วเิคราะห์ รวมถึงการต่ออายสุมาชิก  การแกไ้ข  เปล่ียนแปลง  การยกเลิกสถานภาพ  และการยืน่ค  า
 ร้องขอต่างๆท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของไฮไลฟ์  หรือ  เครือข่ายสายงานของท่าน 
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 (3)  เพื่อประโยชน์ดา้นความปลอดภยั  โดยจดัใหมี้มาตรการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงรวมถึงขอ้มูล
 ส่วนบุคคลของท่านดว้ย  เช่น  การเขา้สู่ระบบ (Log in) เขา้เวปไซตห์รือแอปพลิเคชัน่   
 (4)  เพื่อด าเนินการดา้นการตลาด  และวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น การแจง้ข่าวสารและสิทธิประโยชน์  
 ผา่นทาง อีเมล ์ เอสเอม็เอส  แอปพลิเคชัน่  โซเชียลมีเดีย  โทรศพัท ์ เวปไซต ์ รวมถึงเพื่อประโยชน์
 ในการวิจยัทางการตลาด เช่น การท าแบบสอบถาม  เขา้สัมภาษณ์  รวมถึงการพฒันาเวปไซตข์อง
 ระบบงานต่างๆใหมี้ความทนัสมยั   
 (5)  เพื่อการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย   
1.3  เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของท่าน หรือ บุคคลอ่ืน  เช่น  การติดต่อ
ในกรณีฉุกเฉิน  การควบคุมและป้องกนัโรค 
1.4  เพื่อให้สามารถปฎิบัติตามกฎหมาย  เช่น  การปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย  กฎระเบียบ
จรรยาบรรณ และค าสั่งของเจา้หนา้ท่ี  ผูท่ี้มีอ านาจตามกฎหมาย  
1.5  เพื่อการปฎิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของไฮไลฟ์ 
1.6  กรณีท่ีท่านใหค้วามยนิยอม  ไฮไลฟ์จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
 (1)  เพื่อให้ไฮไลฟ์ด าเนินการส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทาง อีเมล์  เอสเอ็มเอส  
 แอปพลิเคชัน่  โซเชียลมีเดีย  โทรศพัท ์ เวปไซต ์  
 (2)  เพื่อให้ไฮไลฟ์ด าเนินการจดักิจกรรมนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  โดยอาจเก็บขอ้มูลส่วน
 บุคคลของท่านเพิ่มเติม  โดยจะแจง้ใหท้ราบและขอความยนิยอมจากท่านใหม่เป็นคราวๆไป 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม 
-------------------------------------- 
2.1  เม่ือท่านสมคัรสมาชิกผา่นการยืน่ใบสมคัรทางเคาเตอร์ในสาขาท่ีใหบ้ริการ  รวมถึงการเขา้เป็นสมาชิก
ผา่นทางเวบ็ไซค ์ แอปพลิเคชัน่  ไฮไลฟ์จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงัน้ี 
 (1)  ขอ้มูลส่วนตวั  เช่น  ช่ือ  นามสกุล  วนัเดือนปีท่ีเกิด  สถานภาพ  ขอ้มูลตามท่ีระบุในบตัร
 ประจ าตวัประชาชนและหนังสือเดินทาง  หมายเลขบัญชีเงินฝาก  หมายเลขสมาชิก  ส าเนา
 ใบอนุญาตขบัข่ี  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาหนงัสือเดินทาง  ส าเนาบญัชีเงินฝาก  เป็น
 ตน้ 
 (2)  ขอ้มูลการติดต่อ  เช่น  ท่ีพ  านกัปัจจุบนั  อีเมล ์ หมายเลขโทรศพัท ์ ช่องทางติดต่อในส่ือสังคม
 ออนไลน ์ สถานท่ีท างาน  เป็นตน้ 
 (3)  ขอ้มูลท่ีท่านไดใ้ห้ไวแ้ก่ไฮไลฟ์  เพื่อใชใ้นการติดต่อท่าน  หรือให้ไฮไลฟ์ดูแลให้บริการต่างๆ  
 การท าวิจยั  การค านวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  เช่น  บุคคลท่ีติดต่อไดก้รณีฉุกเฉิน  บุคคล
 ผูรั้บมรดก   
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 (4)  ขอ้มูลท่ีท่านไดใ้ห้ไวเ้ก่ียวกบัการต่อสายงานของท่าน  เช่น  ช่ือ - นามสกุล และรหัสสมาชิก
 ของบุคคลท่ีเป็นผูแ้นะน าและอพัไลน์ตามสายงาน  เป็นตน้ 
 (5)  การบริการประมวลผลขอ้มูลบนแอปพลิเคชัน่ของไฮไลฟ์  ท่านสามารถคน้หาขอ้มูล ข่าวสาร 
 กิจกรรม สิทธิประโยชน์ การสะสมคะแนนโปรโมชัน่  และบริการต่างๆ   
2.2  เม่ือท่านติดต่อไฮไลฟ์  หรือเขา้ร่วมกิจกรรมใดๆกบัไฮไลฟ์  เช่น  การติดต่อฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (CS)  
การท าแบบความพึงพอใจของลูกคา้  การยื่นค าร้อง  การสัมภาษณ์  การลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  
การบริการหลงัการขาย  กิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่างๆ  การเขา้ร่วมอบรม  การลงทะเบียนยืนยนัสิทธ์ิใน
โปรโมชัน่ต่างๆ     ไฮไลฟ์จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล  เช่น   
 (1)  ขอ้มูลส่วนตวั  เช่น  ช่ือ  นามสกุล  วนัเดือนปีท่ีเกิด  รูปถ่าย  หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
 หมายเลขหนงัสือเดินทาง  หมายเลขสมาชิกไฮไลฟ์  ส าเนาใบอนุญาตขบัข่ี  ส าเนาบตัรประจ าตวั
 ประชาชน  ส าเนาหนังสือเดินทาง  ขอ้มูลสุขภาพ  ผลการตรวจสุขภาพ  ข้อมูลการแพอ้าหาร  
 ประวติัอาชญกรรม เป็น ตน้ 
 (2)  ขอ้มูลการติดต่อ  เช่น  ท่ีพ  านกัปัจจุบนั  อีเมล ์ หมายเลขโทรศพัท ์ เป็นตน้ 
 (3)  ขอ้มูลท่ีท่านให้ไวแ้ก่ไฮไลฟ์เก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม  เช่น ประวติัการร่วมกิจกรรมคร้ัง
 ก่อนๆ  ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม   ภาพถ่ายการเขา้รับรางวลัต่างๆ  เป็นตน้ 
2.3  เม่ือท่านเข้าชม และ/หรือสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ (https://hylifebusiness.net/member/)  หรือเข้าชม
เวบ็ไซต ์(www.hylifenetwork.com)  หรือแอปพลิเคชัน่  ไฮไลฟ์จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงัน้ี 
 (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการสมคัรสมาชิก  เช่น  ช่ือ  นามสกุล  อีเมล์  หมายเลขโทรศพัท์  หมายเลข
 สมาชิกไฮไลฟ์  รหสัผา่น   
 (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีท่านใช้  เช่น  IP Address  และ Location Data  หรือ  
 Other device identifier   และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ 
 (3)  ชนิดและเวอร์ชนัของเบราเซอร์ท่ีท่านใช ้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชนัของ Plug-in ของเบราเซอร์ 
 (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์  โดยการช าระผา่นบตัรเครดิต หรือ ผา่นบญัชีเงินฝาก
 ของท่าน  เช่น  หมายเลขบตัรเครดิต  รหสัรักษาความปลอดภยัในการท าธุรกรรม (OTP) 
 (5)  ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์  แสดงถึงแหล่งก าเนิด  ต้นทาง  
 ปลายทาง  เส้นทาง  เวลา  วนัท่ี  ปริมาน  ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ  รายการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ  
2.4  ไฮไลฟ์อาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิคพิเศษตามท่ีกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด  เพื่อใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์เราแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  
เช่น 
 (1)  ในบางกรณี  ไฮไลฟ์อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน  แมว้า่สินคา้หรือบริการนั้น
 ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลชนิดพิเศษโดยตรง  เช่น  ไฮไลฟ์จ าเป็นตอ้งใช่บตัรประชาชนของท่าน  ซ่ึง
 มีขอ้มูลศาสนา หรือ หมู่โลหิต  เพื่อใชย้นืยนัตวัตนของท่าน  หรือด าเนินการทางภาษี 

https://hylifebusiness.net/member/
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 (2)  ขอ้มูลสุขภาพ  เช่น  ขอ้มูลการแพอ้าหาร  เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
2.5  ในกรณีจ าเป็น  ไฮไลฟ์จะประมวลผลขอ้มูลบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยไดรั้บความยินยอมโดยชดั
แจง้จากท่าน  หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น  ทั้งน้ีไฮไลฟ์จะใชค้วามพยายาม
อยา่งดีท่ีสุดในการด าเนินการดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอ  เพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลชนิดพิเศษของท่าน 
 

3. การขอความยนิยอม  และผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1  ในกรณีท่ีไฮไลฟ์ เก็บ รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  โดยอาศยัความยินยอมของท่าน  
ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของท่านท่ีให้ไวก้บัไฮไลฟ์ไดต้ลอดเวลา  ซ่ึงการถอนความยินยอมน้ีจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ 
3.2  หากท่านถอนความยินยอมท่ีให้ไวก้บัไฮไลฟ์  หรือปฎิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง  อาจส่งผลให้เราไม่
สามารถด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรือทั้งหมด  ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีได้  
รวมถึงอาจส่งผลใหท้่านไม่ไดรั้บค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือเขา้ร่วมในกิจกรรมใดๆได ้
3.3  หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์  ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผูใ้ช้อ  านาจ
ปกครองใหเ้ราทราบ  เพื่อใหเ้ราสามารถด าเนินการขอความยนิยอมจากผูมี้อ านาจปกครองดว้ย 
 

4. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
----------------------------------------------------- 
4.1  ไฮไลฟ์จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาท่ีจ าเป็น  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตใหมี้ระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน  
ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน  ไฮไลฟ์จะเก็บรักษาขอ้มูลไว้
ตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ไป
สูงสุด 10 ปี) 
4.2  ไฮไลฟ์จดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบ  หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล  เม่ือพน้ก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลนั้น 
4.3  กรณีท่ีไฮไลฟ์ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  โดยขอความยนิยอมจากท่าน  ไฮไลฟ์จะประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าวจนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอม  และไฮไลฟ์ด าเนินการตามค าขอของท่าน
เสร็จส้ินแลว้  อยา่งไรก็ดี  ไฮไลฟ์จะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับบนัทึกเป็นประวติั
วา่ท่านเคยยกเลิกความยนิยอม  เพื่อใหไ้ฮไลฟ์สามารถตอบสนองต่อค าขอของท่านในอนาคตได ้
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5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน 
------------------------------------------------- 
5.1  ไฮไลฟ์จะเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อ 
 (1)   บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้เป็นบริษทัในกลุ่มของไฮไลฟ์ (“บุคคลอ่ืน”)  เพื่อบรรลุ
 วตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็น
 ส่วนตวัน้ี  เช่น  ผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์   
 (2)   ผูใ้หบ้ริการดา้นการขนส่ง  เช่น  ไปรษณีย ์ และ/หรือ บริษทัขนส่งเอกชนต่างๆ 
 (3)   บริษทัทวัร์และกลุ่มเครือข่ายของทวัร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
 (4)   ผูใ้ห้บริการภายนอกท่ีให้บริการ  และท าหน้าท่ีภายใตก้ารควบคุมของไฮไลฟ์  เช่น  ช่วยใน
 การประมวลผลการท ารายการ  ส่งโฆษณาส าหรับผลิตภณัฑ์  และบริการของเรา  หรือให้ความ
 ช่วยเหลือและบริการแก่ท่าน   
 (5)   บริษทัผูใ้หบ้ริการการเดินทางทั้งทางบก อากาศ และน ้า   
 (6)   บริษทัผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัธุรกรรมและการเงิน  เช่น  ธนาคาร  บริษทัฯรับช าระเงินแทน 
 (7)   ผูใ้ห้บริการทางด้านเทคโนโลยี   เช่น  ระบบคลาวด์  ระบบบล็อคเชน  บริการส่ง SMS   
 บริการ (Data Analytics)   
 (8)   ผูใ้หบ้ริการจดัท าโปรแกรมไอทีต่างๆ    
 (9)   บริษทัประกนั  ผูต้รวจสอบ  หน่วยงานด้านกฎหมาย  ท่ีปรึกษา  หน่วยงานของรัฐ  เช่น 
 กรมสรรพากร  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ส านักงาน
 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ (ในประเทศไทยหรือท่ีอ่ืนใด)  ท่ีมี
 ความเก่ียวข้องกับหมายเรียก  ค  าสั่งศาล  หรือกระบวนการหรือข้อก าหนดทางกฎหมายอ่ืนๆ  
 ภายใตก้ฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัของประเทศไทย  หรือกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัของเขตอ านาจ
 ศาลอ่ืนท่ีใชบ้งัคบักบัไฮไลฟ์   
 (10)   บริษทัในเครือของไฮไลฟ์  และสถาบนัการเงินอ่ืนๆ  เพื่อจดัการความเส่ียง  เพื่อช่วยตรวจจบั
 และ/หรือป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายและฉ้อโกงท่ีอาจเกิดข้ึน  รวมถึงการละเมิดอ่ืนๆ  ต่อ
 นโยบาย และขอ้ตกลงของไฮไลฟ์   
 (11)   รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีจ าเป็น  เพื่อให้ไฮไลฟ์สามารถด าเนินธุรกิจและใหบ้ริการแก่ท่าน  รวมถึง
 ด าเนินการใดๆ  ตามวตัถุประสงคก์ารเก็บ รวบรวม  และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุ
 ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวั 
5.2  เราจะก าหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสม  และประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น  และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนใช้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 
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6. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
-------------------------------------------------------------- 
6.1  ไฮไลฟ์อาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือหรือบุคคลอ่ืนในต่างประเทศใน
กรณีจ าเป็น  เพื่อการปฎิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา  หรือเป็นการกระท าตามสัญญาระหวา่งเรากบั
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชน์ของท่าน  หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้
ท าสัญญาและสมคัรสมาชิก  หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของท่าน
หรือบุคคลอ่ืน  เพื่อปฎิบติัตามกฎหมาย  หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ี
ส าคญั 
6.2  ไฮไลฟ์อาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ท่ีให้บริการโดยบุคคลอ่ืน  และ
อาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน่ของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป  และ
รูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  แต่ไฮไลฟ์
ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ และจะก าหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้น
ตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 
6.3  ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ  เราจะปฎิบติัตามกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลและใชม้าตรการท่ีเหมาะสม  เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการ
คุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเหมาะสม และ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น  และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนใช้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 
 

7. มาตรการความปลอดภัยในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
--------------------------------------------------------------------- 
7.1  ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงส าคญัส าหรับไฮไลฟ์  และไฮไลฟ์ไดน้ ามาตรฐาน
ความปลอดภยัทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้  เพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย  
การเขา้ถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  การใชง้านในทางท่ีผิด  การดดัแปลงเปล่ียนแปลง  
และการท าลายโดยใช้เทคโนโลยี และขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั  เช่น  การเขา้รหสั  และการจ ากดั
การเขา้ถึง  เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  และ
บุคคลเหล่าน้ีไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัความส าคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 
7.2  ไฮไลฟ์จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  เพื่อป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  
เปล่ียนแปลง  แกไ้ข  เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิ  หรือหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
นั้น  และจะจดัให้มีการทบทวนมาตรการดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป  
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 
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7.3  ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภยัของไฮไลฟ์  จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดขอ้มูลส่วน
บุคคล  หรือขอ้มูลส่วนบุคคลร่ัวไหลสู่สาธารณะ  ไฮไลฟ์จะด าเนินการแจง้ให้ท่านทราบโดยเร็ว  ทั้งน้ี
ไฮไลฟ์จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดๆอนัเกิดจากการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลท่ีสาม  
รวมถึงการละเลย  โดยการกระท าของท่าน  หรือบุคคลท่ีไดรั้บความยนิยอมจากท่าน 
 

8. สิทธิเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
----------------------------------------------- 
8.1  ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ถอนความยนิยอมท่ีใหไ้วแ้ก่ไฮไลฟ์  เพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 (2)  ขอดูและคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  หรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของ
 ท่าน 
 (3)  ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
 บุคคลก าหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน 
 (4)  คดัคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 
 (5)  ลบหรือท าลาย  หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของ
 ท่านได ้(anonymous) 
 (6)  ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 (7)  แก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง  เป็นปัจจุบนั  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความ
 เขา้ใจผดิ 
 (8)  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ในกรณีท่ีไฮไลฟ์หรือผูป้ระมวลผล
 ขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผูรั้บจ้างของไฮไลฟ์  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบติัตามกฎหมาย
 คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
  ทั้งน้ีเราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของท่านโดยเร็วภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีเราไดรั้บค าร้องขอดงักล่าว  และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้  เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีก าหนด 
8.2  ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายไดผ้่านช่องทาง “สิทธิความเป็นส่วนตวั” ท่ีปรากฎตามเว็บไซต์ท่ี
ท่านใหข้อ้มูลไว ้หรือ โปรดสอบถามขอ้มูลตามขอ้ 9.1  
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9. เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
------------------------------------------ 
9.1  กรณีท่ีท่านมีขอ้สงสัย  ขอ้เสนอแนะ  หรือขอ้ติชมใดๆเก่ียวกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
หรือการปฎิบติัตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี   โปรดติดต่อไฮไลฟ์ตามช่องทางดงัน้ี   

 ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์  บริษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวร์ิค จ ากดั   

ท่ีอยู ่ 199 อาคารคอลมัน์  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพ 

 เบอร์โทรศพัท ์: 02-2585155 – 57   

 อีเมล :  crm@hylifenetwork.com    

 เวปไซค ์: www.hylifenetwork.com 

  
กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  ไฮไลฟ์จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์  ซ่ึงท่านควรเขา้มาตรวจสอบความเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นคร้ังคราว  โดย
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกาศ 
 
 ทั้งน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป 
 ประกาศ ณ วนัท่ี  15  กรกฎาคม พ.ศ.  2563 
 
 
 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                       บริษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จ  ากดั 
 

http://www.hylifenetwork.com/

