นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ไอเพย์88 (ประเทศไทย) จํากัด ("บริ ษทั ") ได้มีการกําหนดนโยบายความเป็ นส่ วนตัว ("นโยบาย" ฉบับนีB)
ในเรืE องเกีEยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ ซึEงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อมูลส่ วนบุคคลในระหว่างทีEบริ ษทั ให้บริ การ ("บริ การ") ดังต่อไปนีB
iPay88 ขอสงวนสิ ทธิRในการแก้ไขประกาศนีBต่อลูกค้าได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริ ษทั (https://ipay88.co.th)
หรื อทางอืEนใดทีEบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม ซึEงทางเราจะทําการแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจน
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
การใช้ขอ้ มูลนีBมีวตั ถุประสงค์หลักดังต่อไปนีB:
a. เข้าทําสัญญาทีEเกีEยวข้องกับการซืBอและขาย
b. การให้บริ การติดต่อสืE อสารในการซืBอและการขาย
c. การดําเนินการธุรกรรมในการชําระเงิน
d. การชําระบัญชี, การคืนเงิน หรื อการยกเลิก, ข้อโต้แย้งและ/หรื อการเรี ยกเก็บเงินคืนของธุรกรรมการชําระเงิน
e. การบริ การในการชําระเงินทีEเกิดขึBนประจาและ / หรื อ tokenization;
f. การบริ หารงานทัวE ไป;
g. การจัดการและดูแลบัญชีและสิE งอํานวยความสะดวกของท่านกับทางเรา
h. การตอบคําถามและข้อร้องเรี ยนของท่านและเพืEอแก้ไขข้อพิพาทโดยทัวE ไป
i. การปรับปรุ ง รวบรวม และพัฒนาความถูกต้องของข้อมูล
j. การจัดทําข้อมูล, รายงาน และสถิติทีE ทีEได้มีการรวบรวมไว้ในลักษณะทีEไม่ได้ระบุถึงเป็ นรายบุคคล
k. การดําเนินการวิจยั และสํารวจซึEงใช้เพืEอการวิเคราะห์เท่านัBน แต่ไม่จาํ กัดเพียงการทําเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ธุรกรรมของท่านกับทางเรา
l. การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกีEยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลทางกฎหมายทีEมีผลผูกพันกับทางเรา
m. เพืEอวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และการบริ หารความเสีE ยง
n. วัตถุประสงค์อืEนใดทีEเราเห็นว่าจําเป็ นและ/หรื อตามทีEกฎหมาย, ข้อบังคับ, คําแนะนําและ/หรื อหน่วยงานกากับดูแลทีEเกีEยวข้องกําหนด

2. ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การทีEถูกเก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวม
สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนีB "ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ" หมายถึงข้อมูลทีEระบุตวั ตนของผูใ้ ช้บริ การ
ประวัติการใช้งานบริ การด้านการสืE อสารและข้อมูลอืEนๆ ทีEถูกสร้างขึBนหรื อเก็บรวบรวมไว้ในส่ วนทีEเกีEยวกับผูใ้ ช้บริ การหรื ออุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริ การ
ซึEงบริ ษทั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมไว้ตามนโยบายฉบับนีB วิธีการเก็บรวบรวมจะขึBนอยูก่ บั ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ทีEเราอาจเก็บรวบรวมไว้สาหรับผูใ้ ช้บริ การเพืEอให้สามารถใช้ในการให้บริ การต่างๆได้ รวมถึง
ข้อมูลทีEเก็บจากผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ทางเราอาจเก็บข้อมูลต่างๆดังนีB
(a) ชืEอ อายุ เชืBอชาติ เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสื อเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน วันเกิด
(b) รายละเอียดการติดต่อ เช่น บ้านเลขทีE เบอร์มือถือ ทีEอยูอ่ ีเมล ภูมิลาเนาเดิม ทีEอยูท่ ีEติดต่อทางจดหมาย ทีEอยูส่ าหรับจัดส่ งสิ นค้า
(c) ข้อมูลบัตรเครดิต
(d) หมายเลขบัญชีธนาคาร

(e) รู ปถ่าย; และ
(f) ข้อมูลอืEนทีEผใู ้ ช้บริ การให้ไว้ตามทีEบริ ษทั กําหนด
(ii) ข้อมูลทีEได้จากการบริ การภายนอก เป็ นบริ การเท่าทีEผใู ้ ช้งานอนุญาตให้ใช้ประกอบบริ การต่างๆ;
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนีBจากบริ การภายนอกการให้บริ การ
ซึEงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบริ การในสังคมออนไลน์ตามขอบเขตทีEผใู ้ ช้บริ การอนุญาตให้ใช้กบั การให้บริ การในขณะนัBน:
รหัสประจําตัวทีEผใู ้ ช้บริ การใช้สาหรับบริ การภายนอกดังกล่าว; และ การยินยอม
(iii) ข้อมูลทีEบริ ษทั เก็บรวบรวมไว้สาํ หรับการใช้งานโดยผูใ้ ช้บริ การในการให้บริ การต่างๆ
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเมืEอมีการเข้าถึงหรื อมีใช้งานการให้บริ การต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลสถานีงาน ข้อมูลบันทึกผูเ้ ข้าใช้ คุกกีB
และรหัสประจําตัวทีEไม่ระบุตวั ตน ข้อมูลสถานทีE
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
3.1 ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การอาจถูกนําไปใช้ไม่เพียงแต่สาหรับการให้บริ การตามทีEกาหนดไว้ในข้อ 3.2
เท่านัBนแต่เพืEอวัตถุประสงค์อืEนตามทีEระบุไว้ในข้อ 3.3 ด้วย
3.2 ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การมีวตั ถุประสงค์เฉพาะสําหรับเตรี ยมข้อมูลไว้สาหรับการให้บริ การ รวมถึงสิE งต่อไปนีB
(i) การให้บริ การ, การบํารุ งรักษา, การป้องกัน และการปรับปรุ งการให้บริ การ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการตอบรับการลงทะเบียนสําหรับการใช้บริ การ การระบุตวั บุคคล และการคํานวณค่าธรรมเนียมการใช้งาน
(ii) แนวทางการใช้งานหรื อการตอบสนองต่อข้อสอบถามเกีEยวกับบริ การต่างๆ;
(iii) เกีEยวกับการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อนโยบายต่างๆทีEเกีEยวข้องกับบริ การ ("กฎระเบียบ");
(iv) การแจ้งเตือนการปรับเปลีEยนกฎใดๆ; และ
(v) วัตถุประสงค์อืEนๆทีEเกิดขึBนกับสิE งทีEกล่าวมาข้างต้น
3.3 วัตถุประสงค์อืEนนอกเหนือจากทีEระบุไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้นให้เป็ นไปตามทีEระบุไว้ดา้ นล่างดังนีB:
วัตถุประสงค์ ในการใช้ งาน
ข้ อมูลของผู้ใช้ บริการทีส@ อดคล้ องกัน
(1) การสร้างข้อมูลทางสถิติเกีEยวกับบริ การ
ในรู ปแบบทีEไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้

ข้อมูลอุปกรณ์
ข้อมูลบันทึกผูเ้ ข้าใช้
คุกกีBและรหัสประจําตัวทีEไม่ระบุตวั ตน
ข้อมูลสถานทีE

(2) การส่ งข้อมูลหรื อการแสดงโฆษณาของบริ ษทั หรื อบุคคลอืEน; และ

ข้อมูลอุปกรณ์
ข้อมูลบันทึกผูเ้ ข้าใช้
คุกกีBและรหัสประจําตัวทีEไม่ระบุตวั ตน
ข้อมูลสถานทีE

(3) การตลาดอืEน ๆ

ชืEอ
ทีEอยูอ่ ีเมล์
วันเกิด
ข้อมูลอืEนทีEผใู ้ ช้บริ การให้ไว้ตามทีEบริ ษทั กําหนด

4. วิธีการการแจ้งเตือน การเผยแพร่ และการขออนุญาต วิธียกเลิกการใช้งาน
4.1 ต้องได้รับอนุญาตจากผูใ้ ช้บริ การก่อน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูใ้ ช้บริ การ ดังต่อไปนีB:

(i) ข้อมูลสถานีงาน: และ
(ii) ข้อมูลสถานทีE
5. การให้ขอ้ มูลแก่ภายนอก; ส่ งให้แก่บุคคลอืEน:
เพืEอแจกจ่ายข้อมูลสาหรับทําโฆษณาทีEกาหนดเป้าหมายโดยใช้ขอ้ มูลผูใ้ ช้งานจากโมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูล
โมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนีBจะรวมอยูใ่ นการให้บริ การ ดังนัBน
บริ ษทั จึงให้ขอ้ มูลผูใ้ ช้งานแก่ผใู ้ ห้บริ การซึEงโมดูลการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เป็ นดังนีB
4.2 หากผูใ้ ช้บริ การระบุการตัBงค่าบางอย่างเอาไว้ ผูใ้ ช้งานจะได้รับสิ ทธิตามความประสงค์นB นั จากบริ ษทั ทันที
และการยกเลิกการใช้งานข้อมูลบางส่ วนหรื อข้อมูลทัBงหมดของผูใ้ ช้งาน ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบดังกล่าวทีEอาจเป็ นไปตามทีEบริ ษทั กําหนด
ทัBงนีBขB ึนอยูก่ บั รายการของข้อมูลผูใ้ ช้งาน หากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรื อการใช้งานดังกล่าวเป็ นสิE งจาเป็ นสําหรับบริ การ
บริ ษทั อาจไม่สามารถยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เว้นแต่ผใู ้ ช้งานจะถอนตัวออกจากบริ การตามขัBนตอนทีEบริ ษทั กําหนด
5. การให้ขอ้ มูลแก่ภายนอก; ส่ งให้แก่บุคคลอืEน: เพืEอแจกจ่ายข้อมูลสําหรับทําโฆษณาทีEกาํ หนด
เป้าหมายโดยใช้ขอ้ มูลผูใ้ ช้งานจากโมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูล โมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อไปนีBจะรวมอยูใ่ นการให้บริ การ ดังนัBน
บริ ษทั จึงให้ขอ้ มูลผูใ้ ช้งานแก่ผใู ้ ห้บริ การซึEงโมดูลการ จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เป็ นดังนีB
(1) ชืEอโมดูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล:
(2) โมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูใ้ ห้บริ การ:
(3) รายการข้อมูลทีEได้รับจากผูใ้ ช้งาน:
(4) วิธีและระเบียบของข้อกําหนด:
(5) วัตถุประสงค์ของการใช้งานของผูใ้ ห้บริ การ:
(6) ผูใ้ ห้บริ การตัBงใจให้ขอ้ มูลกับบุคคลทีEสามหรื อไม่:
(7) URL ของนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ห้บริ การ
6. การให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่บุคคลทีEสาม
บริ ษทั จะไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลทีEถูกเก็บรวบรวมไว้แก่บุคคลทีEสามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้งาน
เว้นแต่จะเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกฎหมายและข้อบังคับอืEนๆ ทีEเกีEยวข้อง เว้นแต่
(i) บริ ษทั อนุญาตให้บุคคลทีEสามจัดการกับข้อมูลส่ วนบุคคลทัBงหมดหรื อบางส่ วนตามขอบเขตทีEจาเป็ นเพืEอให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการใช้งาน
(ii) ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกส่ งมอบผ่านการโอนย้ายธุรกิจ การควบกิจการหรื อทาการอืEนใดทีEคล้ายคลึงกัน
(iii) ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกส่ งมอบให้แก่ผใู ้ ห้บริ การสาหรับทําโมดูลการเก็บรวบรวมตามข้อ 4 ของนโยบายฉบับนีB
(iv)
บริ ษทั ต้องให้ร่วมมือกับภาครัฐหรื อหน่วยงานท้องถิEนของรัฐหรื อตัวแทนในการปฏิบตั ิหน้าทีEหรื อข้อผูกพันตามกฎหมายและข้อบังคับทีEเกีEยวข้อ
ง ซึEงการปฏิบตั ิงานดังกล่าวมีแนวโน้มทีEถูกขัดขวางแม้จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้งาน: และ

(v) นอกเหนือจากทีEกล่าวมาแล้ว
บริ ษทั มีสิทธิเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกฎหมายและข้อบังคับอืEนทีEเกีEยวข้องได้
7. การใช้งานร่ วมกัน
บริ ษทั อาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลร่ วมกัน ดังนีB :
(i) รายการข้อมูลส่ วนบุคคลต่างๆ ทีEจะใช้ร่วมกัน:
(ii) คู่สญ
ั ญาทีEจะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลร่ วมกัน:
(iii) วัตถุประสงค์ของการใช้ร่วมกัน:
(iv) ชืEอของคู่สญ
ั ญาทีEรับผิดชอบข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ:
8. การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
เมืEอได้รับการร้องขอจากผูใ้ ช้บริ การในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผใู ้ ช้บริ การได้ทนั ทีหลังจากมีการยืนยันตัวบุคคลแล้ว
(หรื อแจ้งให้ทราบถึงการไม่มีอยูข่ องข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว)
ในขอบเขตทีEจาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอืEนๆ ทีEเกีEยวข้อง
9. การเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็ นความลับ
แต่ท่านยินยอมและอนุญาตให้เรามอบหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อบุคคลดังต่อไปนีB:
a. บุคคล / องค์กรทีEกาํ หนดตามกฎหมายหรื อตามคําร้องขอของรัฐบาล
b. บริ ษทั ทีEเกีEยวข้อง บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ทีEถือครองของ iPay88 รวมถึงกิจการในอนาคตภายใต้ iPay88;
c. หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานตามกฎหมาย หน่วยงานทีEบงั คับใช้ตามกฎหมาย
d ผูต้ รวจสอบบัญชี นักบัญชี ทนายความ ภายใต้ iPay88;
e. ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง บริ ษทั ในเครื อของ iPay88;
f. บริ การ/ผูใ้ ห้บริ การผลิตภัณฑ์อืEน ทีEเห็นว่าจาเป็ นหรื อเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทีEระบุไว้ขา้ งต้น
(รวมถึงผูท้ ีEอยูน่ อกประเทศไทยภายใต้เงืEอนไขของความลับและระดับการรักษาความปลอดภัยทีEคล้ายคลึงกัน)
g. บุคคลภายใต้หน้าทีEรักษาความลับของ iPay88;
h. วัตถุประสงค์อืEนใดทีEเราเห็นว่าจาเป็ น และ/หรื อตามทีEกฎหมาย หรื อข้อบังคับ คาแนะนา และ/หรื อหน่วยงานกากับดูแลทีEเกีEยวข้องกาหนด
การเปิ ดเผยข้อมูลนัBนจะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีEแจ้งไว้ในประกาศนีBหรื อวัตถุประสงค์ทีEไม่ได้ระบุไว้
แต่เกีEยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการเก็บรวบรวม
นอกจากนีBทางเราอาจแชร์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณตามทีEกฎหมายกําหนด หรื อในกรณี ทีEมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพืEอให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมาย หรื อข้อสงสัยจากหน่วยงานทีEเกีEยวข้อง
10.ความปลอดภัยของข้อมูล
ทางเราจะดําเนินการตามขัBนตอนทีEจาเป็ นเพืEอเก็บและจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย
ซึEงทางเราจะดาเนินการตามขัBนตอนด้านความปลอดภัยต่อไปนีB:
(i) การดําเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็ นทางการและการควบคุมเทคโนโลยีทีEจาํ เป็ น เช่น ไฟร์วอลล์ (Firewall),
การควบคุมรหัสผ่าน, การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ, การเข้าสู่ ระบบ และการตรวจสอบ ฯลฯ
(ii) กระบวนการควบคุม เช่น การแบ่งแยกหน้าทีE กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ และพนักงานต้องมีความรู ้พBืนฐาน
(iii). ผูใ้ ห้บริ การอืEนและผูร้ ับเหมาในการจัดเก็บ หรื อการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้ดาเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทีEยอมรับได้เช่นเดียวกัน
11. การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล

ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เฉพาะช่วงระยะเวลานึงทีEจาเป็ น เพืEอให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีEระบุไว้ขา้ งต้น
หลังจากนัBนทางเราจะดาเนินการเพืEอให้แน่ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณถูกทาลาย ไม่เปิ ดเผยชืEอหรื อข้อมูลถูกลบอย่างถาวร
ซึEงเหตุผลทีEจะจัดเก็บข้อมูลของคุณต่อไปแม้วา่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีEกาํ หนดไว้แล้วก็ตาม มีดงั นีB:
(i) เพืEอให้เป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ระเบียบ หรื อการบัญชี
(ii) เพืEอปกป้องผลประโยชน์ของ iPay88
12. การตลาดทางตรง
ทางเราอาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านเพืEอให้ขอ้ มูลเกีEยวกับบริ การ และ/หรื อผลิตภัณฑ์อืEนๆของทางเรา
ซึEงอาจเกีEยวเนืEองกับความสนใจของท่าน เว้นแต่ท่านได้ทาํ การร้องขอเป็ นอย่างอืEน
ในบางสถานการณ์เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแก่ผคู ้ า้ และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทีEตอ้ งการ
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึBนเฉพาะการทีEคุณได้สมัครเป็ นสมาชิกสาหรับบริ การหรื อผลิตภัณฑ์เฉพาะซึEงต้องการการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่า
วและ / หรื อเมืEอได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย (รวมถึงหลักเกณฑ์แนวทางและ / หรื อข้อผูกพัน) ทีEเกีEยวข้องกับ [บริ ษทั ]
ทางเราจะทําตามขัBนตอนทีEเหมาะสมเพืEอให้มนัE ใจว่าบุคคลทีEสามทีEเราแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านนัBน
จะรักษาข้อมูลความเป็ นส่ วนตัวนีBอย่างดีและมีภาระหน้าทีEในการรักษาความลับนีB
หากท่านไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านถูกนํามาใช้เพืEอวัตถุประสงค์ในการทําการตลาดและโปรโมชันE
กรุ ณาติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง และให้ถือว่าคาแนะนําทีEเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่าสุ ดของคุณต่อทางเรามีผลเหนือกว่า
13. สิ ทธิRในการเข้าถึงและการแก้ไข
ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA)
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลทีEอาจไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์หรื ออาจทําให้เข้าใจผิดได้
ในส่ วนนีB คุณอาจ:
(i) ขอตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในบันทึกของทางเรา
(ii) ขอให้ทางเราแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆทีEไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์หรื อทาให้เข้าใจผิด
(iii). ขอสําเนาข้อมูลจากทางเรา
สําหรับการเปลีEยนแปลงหรื อแก้ไขข้อมูล เมืEอทางบริ ษทั ได้รับคําร้องและรับทราบคําขอดังกล่าวแล้ว
ทางเราจะพิจารณาว่าข้อมูลนัBนจาเป็ นต้องมีการแก้ไขหรื อไม่ หากมีขอ้ ขัดแย้งใดๆทางเราจะระบุเหตุผลทีEระบุไว้อย่างชัดเจนเช่น
การละเมิดสิ ทธิของบุคคลอืEนหรื อมีผลกระทบต่อกฎระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) และในขอบเขตทีEไม่จาํ กัดโดยกฎหมายทีEบงั คับใช้อืEนๆ ทางเราอาจ:
(i) เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
สําหรับการร้องขอของท่านในการเข้าถึงหรื อแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลเพืEอให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมทีEระบุไว้ในอนุสญ
ั ญาย่อย
พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) และ
(ii)
ปฏิเสธทีEจะปฏิบตั ิตามคําขอของท่านในการเข้าถึงหรื อแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลและทางบริ ษทั จะมีการแจ้งเหตุผลทีEเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับก
ารกระทําดังกล่าว
14. การถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปนอกประเทศไทย
ทางเราอาจมีความจําเป็ นทีEจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยหากผูใ้ ห้บริ การหรื อพันธมิตรทางธุรกิจรายใดของเรา
ทีEมีส่วนร่ วมในการให้บริ การนัBนอยูภ่ ายนอกประเทศไทย
คุณยินยอมให้เราโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยในกรณี ทีEจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามการดําเนินการของบริ การ /
ผลิตภัณฑ์ทีEคุณลงทะเบียนไว้ เพืEอปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ

เราจะดําเนินการตามขัBนตอนทีEจาํ เป็ นเพืEอให้มนัE ใจว่าคู่คา้ รายดังกล่าวจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณทําอย่างอืEนนอกเหนือจากการจัดหาผลิตภั
ณฑ์และ / บริ การทีEบริ ษทั ทําสัญญาไว้
15. สอบถามข้อมูล
หากมีขอ้ เสนอแนะ คําถาม ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อสอบถามใดๆ เกีEยวกับข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ สามารถติดต่อทีE
เบอร์โทรศัพท์ 02 080 6122
อีเมล Marketing@ipay88.co.th
สํานักงานใหญ่ บริ ษทั ไอเพย์88 (ประเทศไทย) จํากัด
87/1 อาคารแคปปิ ตอล ทาวเวอร์ ออลซีซนัE เพลส ชัBนทีE 10 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิRในการเปลีEยนแปลงนโยบายนีBในอนาคตหรื อเป็ นครัBงคราว การแก้ไขเพิEมเติมใดๆ
ทีEกระทําโดยบริ ษทั ให้ถือเป็ นข้อผูกมัดผูใ้ ช้บริ การทุกคนในทุกๆ เรืE อง
และไม่วา่ บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกีEยวกับการแก้ไขนัBนหรื อไม่กต็ าม

Privacy policy
[iPay88 Co., Ltd] (the “Company”) sets forth this Privacy Policy (this “Policy”) with regard to the treatment of users’ information,
including but not limited to personal information, during the performance of services provided by the Company (the “Services”), as follows;
iPay88 reserves the right to amend this Notice to client at any time and will place notice of such amendments on the company website
(https://www.ipay88.co.th) or via any other mode the company views suitable, which will be clearly informed to you.
Purpose of Information Collected
The use of this information is for the following primary purposes:
a. Enter into relevant sale and purchase agreement;
b. Communication of services, sale and purchase transactions;
c. Payment transaction processing;
d. Settlement of fund, Refund or Cancellation, Dispute and/or Chargeback of the payment transaction;
e. Recurring payment service and/or tokenization;
f. General administration;
g. Manage and maintain your account(s) and facility(ies) with us;
h. Respond to your enquiries and complaints and to generally resolve disputes; i. Update, consolidate and improve the accuracy of our
records;
j. Produce data, reports and statistics which have been aggregated in a manner that does not identify you as an individual;
k. Conduct research and survey, which solely for analytical purposes including but not limited to data mining and analysis of your
transactions with us;
l. Meet the disclosure requirements of any law binding on us;

m. For audit, compliance and risk management purposes;
n. Any other purpose that we deem necessary and/or as required or permitted by any law, regulations, guidelines and/or relevant regulatory
authorities.
User’s Information to be Collected and Method of Collection
For purposes of this Policy, “User’s Information” means information that identifies users, history of actions on communication services and
other information created or accumulated in relation to user or users’ devices, which shall be collected by the Company pursuant to this
Policy. Depending on the method of collection, the User’s Information that we may collect for a user to use the Services includes:
(i) information provided by the user, including Personal data that we may collect:
(a) Name, Age, Race, Gender, Nationality, ID Number, Passport Number, Date of Birth;
(b) Contact Details such as House Number, Mobile Number; Email Address; Home Town Address; Correspondence Address; Delivery
Address
(c) credit card information;
(d) Bank Account number;
(e) photographs; and
(f) other information entered by the user into such form as specified by the Company;
(ii) information provided from services outside the Services to the extent that the user permits for use with the Services;
The Company may collect the following information from services outside the Services, including but not limited to social network
services, to the extent the user permits for use with the Services at that time:
ID used by the user for such outside service; and
Authorized
(iii) information collected by the Company for the use by the user of the Services
The Company may collect information upon access to or use of the Services, including
terminal information
log information
cookies and anonymous ID; and
location information.
Purpose of Use
The User’s Information may be used not only for provision of the Services as provided in Section 3.2 but for other purposes as provided
in Section 3.3
Specific purposes of the User’s Information for the provision of the Services shall include the following:
(i) provision, maintenance, protection, and improvement of the Services, including but not limited to acceptance of registration for the
Services, identification of individuals and computation of use fees;
(ii) guidance or response to inquiries relating to the Services;
iii) addressing a violation of rules, regulations or policies relating to the Services (the “Rules”);
(iv) notice of any modification to the Rules; and
(v) other purposes incidental to the foregoing.
Purposes other than those specified in Section 3.2 above shall be as indicated below:

Purpose of Use

Corresponding User’s Information

(1) creating statistical data relating to the Services, in a form
that cannot identify an individual;

device information
log information
Cookies and anonymous ID
location information

(2) delivering or displaying advertisements of the Company or
third parties; And

device information
log information
Cookies and anonymous ID
location information

(3) other marketing.

Name
E-mail address
Date of birth
Other information input by users in the form
specifies by the Company

Method of Notice, Publication and Permission; Method of Discontinuance of the Use
The user’s permission must be obtained before collecting the following User’s Information:
(i) terminal information: and
(ii) location information.
If the user specifies a certain setting, the user is entitled to require the Company to, and the Company shall immediately, discontinue the
use of any or all of the User’s Information, in accordance with such rules as may be from time to time prescribed by the Company.
Depending on the item of the User’s Information, if such collection or use is required for the Services, the Company may not be able to
discontinue such collection unless the user withdraws from the Services pursuant to the procedures as determined by the Company.
5 Outside Transmissions; Provision to Third Parties: Information Collection Modules In order to distribute targeted advertisements
using the Users Information, the following information collection module is incorporated into the Services. Thus, the Company
provides the User’s Information to the provider of such information collection module in accordance with the following:
(1) Name of Information Collection Module:
(2) Provider of Information Collection Module:
(3) Items of User’s Information to be Provided:
(4) Means and the Methods of Provision
(5) Purposes of Use by Provider:

(6) Whether or not Provider Intends to Provide Information to Third Parties:
(7) URL of Providers Privacy Policy
Provision of Personal Information to Third Parties
Unless required by the related Personal Information Protection Act or other applicable laws and regulations, the Company shall not
provide to any third party personal information contained in the User’s Information without the prior consent of the user, unless:
(i) The Company authorizes such third party to handle the personal information in whole or in part to the extent necessary to
accomplish the purpose of the use:
(ii) The personal information is provided through a business transfer by way of merger or other similar transactions:
(iii) The personal information is provided to a provider of an information collection module pursuant to Section 4 hereof:
(iv) The Company is required to cooperate with state or local governmental organizations or their agents to perform their duties or
obligations pursuant to applicable laws and regulations, and such performance is likely to be precluded if the consent of the user must
be obtained: and
(v) In addition to the foregoing, the Company is entitled to disclose information pursuant to the Personal Information Protection Act or
other applicable laws and regulations.
Joint Use
The Company may jointly use personal information as follows:
(i) Items of Personal Information to be Jointly Used:
(ii) Party to Jointly Use Personal Information:
(iii) Purposes of Joint Use:
(iv) Name of Party Responsible for User’s Information:
Disclosure of Personal Information
Upon request from the user to disclose its personal information under the Personal Information Protection Act, the Company shall,
without delay, disclose to the user such information after confirming its identity (or notify it of the nonexistence of such personal
information), to the extent required to do so pursuant to the Personal Information Protection Act and other applicable laws and
regulations.
Disclosure Your personal data will be kept confidential, but you consent and authorize us to provide or share your Personal data to the
following class of users:
a. Persons/Organizations required under law or in response to government requests;
b. Related, subsidiaries, holdings of iPay88, including future entities under iPay88;
c. Government agencies, statutory authorities, enforcement agencies under law;
d. Auditors, accountants, lawyers under iPay88;
e. Contractors, sub-contractors, affiliates of iPay88;

f. Third party service /product providers that is deem necessary or appropriate for the purposes stated above (including those located out
of Malaysia, under conditions of confidentiality and similar levels of security);
g. Persons under a duty of confidentiality to the iPay88;
h. Any other purpose that we deem necessary and/or as required or permitted by any law, regulations, guidelines and/or relevant
regulatory authorities.
Data shared will be for the purpose as stated in this notice, or purposes not stated but directly related to the primary purpose of
collection. We may also share your Personal Data where required by law or where disclosure is necessary to comply with applicable
laws, legal processes or queries from the relevant authorities.
Data Security
We shall take necessary steps to store and process your personal data securely. We will undertake the following security steps:
a. Implementation of a formal information security policy and necessary technology controls such as firewall, password controls, physical
security, logging and monitoring etc;
b. Process controls such as segregation of duties, defined roles and responsibilities and need to know basis for staff;
c. Third party providers and contractors storing or processing personal data has implemented similar acceptable standards of security.
Retention of Personal Data
Your personal data will be stored for only the period as necessary to fulfill the purposes stated above after which we proceed to ensure that
your personal data is destroyed, anonymized or permanently deleted if it is no longer necessary to store. Reasons to further store your
information even after the fulfillment of the purposes includes:
a. to satisfy legal, regulatory or accounting requirements;
b. to protect the interest of iPay88.
Direct Marketing
We may use your personal data to provide you with information about our and third party services and/or products, which may be related to
your interests, unless requested otherwise by you.
We may, in some circumstances, disclose your personal data to preferred merchants and strategic partners. Such disclosure will only occur
where you have subscribed for particular Services or Products which require such disclosure, and/or where your consent has been obtained,
subject at all times to any laws (including regulations, guidelines and/or obligations) applicable to [Company].
We take reasonable steps to ensure that the 3rd parties we are sharing your personal data with also have appropriate privacy and
confidentiality obligations.
If you do not wish your personal data to be utilised for the purposes of marketing and promotion, please contact us at the contact details
below. Your latest written instructions to us will prevail.
Rights of Access and Correction
Under PDPA, you reserve the right to access your personal data and request for correction of the personal data that might be inaccurate,
obsolete, incomplete or misleading.
In respect to this, you may:

a. Request to check and access your personal data in our records;
b. Request that we correct any of your inaccurate, obsolete, incomplete or misleading personal data;
c. Request copies of the data from us.
Once we receive a request, we will acknowledge the receipt of such request. For data amendment and correction, we will consider if the
information requires amendment. If there is any disagreement, then we specify the reason in clearly stated terms such as where rights of
others will be violated, or regulatory functions will be affected.
In accordance with the PDPA, and to the extent not limited by any other applicable law, we may:
a. Charge an administration fee for processing your request for access or correction to the Personal Data, in compliance to the fees stated in
PDPA sub-regulation; and
b. Refuse to comply with your request for access or correction to the Personal Information and give you a written reason for such an action.
Transfer of Your Personal Information Outside Thailand
It may be necessary for us to transfer your personal data outside Thailand if any of our service providers or strategic partners who are
involved in providing part of a services are located in countries outside Thailand. You consent to us transferring your personal information
outside Thailand in the instances whereby it is necessary to fulfil the execution of the service/products that you signed up for.
We shall take necessary steps to ensure that any such partners are contractually bound not to use your personal information for any reason
other than to provide the Products and/or Services they are contracted by us, to safeguard your personal information.
Inquiries
Any suggestions, questions, complaints, or other inquiries on the handling of the User’s Information could be submitted to:
Contact Number: +662 080 6122
Email: Marketing@ipay88.co.th
iPay88 (Thailand) Co., Ltd.
Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road, 10th Floor Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
The Company reserves its right to amend this Policy in the future, from times to times, any amendment to be done by the Company shall bind
all user in all respect, and whether the Company has sent the prior notice to them regarding the amendment or not.

