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นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จากัด หรือ “มิกก้า” มีนโยบายความเป็ นส่วนตัว (นโยบาย) เพื่อแสดงถึงความจริงใจและ
เห็นถึงความสาคัญของข้อมูลของผูใ้ ช้บริการทุกท่าน ซึ่งได้ไว้วางใจใช้บริการทัง้ ในส่วนของ Website และ/หรือ Application
ของมิกก้า บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามที่มิกก้าได้จดั ไว้ มิกก้าจึงจัดทานโยบายนีเ้ พื่อแสดงถึงการรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และการจัดเก็บข้อมูลของท่าน โปรดสละเวลาซักครู ่ เพื่อทาความเข้าใจนโยบายของมิกก้า
1.ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลของท่าน) คืออะไร? และประเภทข้อมูลที่มิกก้าจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ประเภทข้อมูลที่มิกก้าจะขอจัดเก็บรวบรวม อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูล
ทางการเงิน วันเดือนปี เกิด เป็ นต้น ซึ่งมิกก้าจะได้รบั ข้อมูลจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านสมัครใช้บริการนี ้ ซึ่งข้อมูลที่ได้รบั
จากท่านดังกล่าว จะถูกนาไปใช้งานสาหรับการให้บริการของมิกก้าเท่านัน้ ซึ่งจะมีการป้องกันการนาออกข้อมูลโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากท่านก่อน และจะจัดเก็บที่มิกก้าเท่านัน้
นอกจากนีท้ างมิกก้าจะมีการเก็บการใช้ขอ้ มูลของท่านจากการใช้ Website ของมิกก้าผ่าน browser’s cookies ของ
ท่าน (Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet หรือพฤติกรรม
เยี่ยมชม website) โดยมิกก้า จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการผ่านทาง website ซึ่งจะมีการ
จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น เลขที่อยูไ่ อพี (IP Address) ประเภทของ Browser ผูใ้ ห้บริการ Internet เป็ นต้น
ในบางกรณี อ าจจั ด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ร ั บ จากบุ ค คลที่ ส าม เช่ น การให้ข ้ อ มู ล โดยผู้ป กครองของผู้ใ ช้ บ ริ ก าร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
มิกก้ามีวตั ถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อระบุตวั ตนของท่าน รวมไปถึง
1) เพื่อใช้ในการสือ่ สารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย ์ เกี่ยวกับการให้การบริการ หรือ
การซือ้ ขายกับท่าน การเข้าร่วมโปรแกรมต่าง ๆ การร่วมแข่งขันชิงโชค การแจ้งข้อเสนอ โปรโมชั่นต่าง ๆ
2) ตอบคาถามจากผูใ้ ช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมไปถึง ขอรับคาติชม สารวจความคิดเห็น จัดทาสถิติ เพื่อใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ พร้อมปรับปรุ งการให้บริการของมิกก้า รวมไปถึงป้องกันการใช้บริการในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิด
กฎหมาย
3) เพื่อส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในระหว่างที่ท่านใช้บริการ มิกก้าจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่มิกก้าคิดว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชน์ในการ
ให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ
4) ท่า นมี สิ ท ธิ ใ นความเป็ น ส่ว นตัว ของข้อ มูล ของท่ า น ท่า นสามารถเลือ กได้ว่ า จะตกลงยิ น ยอมให้ใ ห้ มิ ก ก้า
ใช้ขอ้ มูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากนีห้ รือไม่
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3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อมิกก้าได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว มิกก้าจะดาเนินการกับข้อมูลของท่าน โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ขอ้ มูล และเปิ ดเผยข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน มิกก้าจะเก็บข้อมูลอย่างจากัดเท่าที่จาเป็ นแก่การให้บริการนี ้ ตามวัตถุประสงค์
ในข้อ 2
2) มิกก้าจะจัดเก็บข้อมูลของท่านด้วยความยินยอมของท่าน เว้นแต่ กฎหมายจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น หรือมีคาสั่ง
จากศาลให้นาส่งข้อมูลของท่าน
3) มิกก้าจะไม่จดั เก็บข้อมูลของท่าน อันได้แก่ เชือ้ ชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อลัทธิ ศาสนา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภาพ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน หรือตามกฎหมายกาหนด
4) ในกรณีที่เป็ นการจัดเก็บข้อมูลของท่านรวบรวมกับข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่น มิกก้าจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน
เฉพาะในกรณีที่ความจาเป็ นและได้รบั ความยินยอมจากท่านเท่านัน้
3.2 การใช้ขอ้ มูล
1) มิกก้าจะใช้ขอ้ มูลของท่าน เมื่อได้รบั ความยินยอมจากท่าน เมื่อรับความยินยอมจากท่าน และมิกก้าจะใช้มลู ของ
ท่านตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 เท่านัน้
2) ในกรณี ที่ เ ป็ น การใช้ข ้อ มูลของท่า นกับ บุค คลหรื อ หน่ว ยงานอื่ น มิ ก ก้า จะใช้ข ้อ มูลของท่ า นเฉพาะในกรณี
ที่ความจาเป็ นและได้รบั ความยินยอมจากท่านเท่านัน้
3.3 การเปิ ดเผยข้อมูล
1) มิกก้าจะเปิ ดเผยข้อมูลของท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน
2) มิ ก ก้า อาจะมี ก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล ของท่ า นในกรณี ที่ ก ฎหมายจะก าหนดให้ด าเนิ น การ นอกจากนี ้ มิ ก ก้า
อาจมีความจาเป็ นต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง
4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
มิกก้าจะดาเนินการเก็บรักษา ดังนี ้
1) ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็ น Soft copy
2) สถานทีจ่ ดั เก็บ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน้ 10-12 และ
ชัน้ IT ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3) ระยะเวลาในการจัด เก็ บ ข้อมูลของท่า นจะถูก จัด เก็ บไว้เ ท่า ที่ จ าเป็ น ในระหว่า งระยะเวลาที่ ท่า นใช้บ ริก าร
ของมิกก้า หรือตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี ้ หรือตามกฎหมายกาหนด
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4) เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บ หรือ มิกก้าไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลของท่านแล้ว
มิกก้า จะดาเนินการทาลายข้อมูลนัน้ ด้วยวิธีการ ทา Hard Copy ทุก ๆ 2 ปี และจะดาเนินการให้เสร็จสิน้ ภายใน 7 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่สนิ ้ สุดระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ การกระทาดังกล่าวต้องอ้างอิงกฎหมายเป็ นหลัก อาทิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษี อากร ฯลฯ
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
1) สิทธิ ใ นการเพิก ถอนความยิ น ยอม ท่านมี สิทธิ เ พิ ก ถอนความยิ นยอมในการประมวลผลข้อ มูลของท่า นที่ ได้
ให้ความยินยอมกับมิกก้าได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลของท่านอยู่กับ มิกก้า ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความ
เสียหายแก่บคุ คลอื่น
2) สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลของท่าน และขอให้มิกก้าทาสาเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน
รวมถึงขอให้มิกก้าเปิ ดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลที่ทา่ นไม่ได้ให้ความยินยอมต่อมิกก้าได้ มิกก้าอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความ
เหมาะสม โดยอ้างอิงจากค่าบริหารจัดการที่ได้รบั อนุญาตจากกฎหมาย
3) สิท ธิ ใ นการแก้ไขข้อ มูลให้ถูก ต้อ ง ท่านมี สิทธิ ใ นการขอให้ มิก ก้า แก้ไขข้อ มูลที่ ไม่ถูก ต้อง หรือ เพิ่ม เติ มข้อ มูล
ที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
4) สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอให้มิกก้าทาการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ หรือหาก
ปรากฎว่ามิกก้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายได้
5) สิทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูล ท่านมีสิทธิ ขอให้มิกก้าระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ หรือ
หากปรากฎว่ามิกก้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายได้
6) สิ ท ธิ ใ นการให้ โ อนย้ า ยข้ อ มู ล ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการโอนย้า ยข้อ มู ล ของท่ า นที่ ใ ห้ไ ว้กั บ มิ ก ก้ า ด้ว ยเหตุ ผ ล
บางประการได้ หรือหากปรากฎว่ามิกก้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายได้
7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลได้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บคุ คลอื่น
ทัง้ นี ้ สิทธิของท่านตามที่กล่าวมาต้องเป็ นไปตามกฎหมายซึง่ ให้กระทาได้เท่านัน้
6. การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด
ในระหว่างการใช้บริการ มิกก้าจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่มิกก้าคิดว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้
ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากอาฟเตอร์แล้ว ท่านมีสทิ ธิที่จะยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทกุ เมื่อ
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7. นโยบายความเป็ นส่ วนตั ว ของ website และ/หรื อ Application บนมื อถือ หรื อแพลตฟอร์มต่ า ง ๆ
ของที่อื่น
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีจ้ ะใช้สาหรับการให้บริการของมิกก้าเท่านัน้ หากท่านกด link ไปยัง website และ/
หรือ Application บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของที่อื่น (แม้ว่าจะผ่านช่องทางใน website และ/หรือ Application บนมือ
ถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของมิกก้าก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่ปรากฎใน website
และ/หรือ Application บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของที่อื่นนัน้ ๆ แยกต่างหากจากของมิกก้า
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัว
มิกก้าจะดาเนินการพิจารณาทบทวนความเป็ นส่วนตัวเป็ นประจา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ทั้ ง นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง นโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว มิ ก ก้ า จะแจ้ ง ให้ ท่ า นทราบ
ด้วยการ Update ข้อมูลลงใน Website และ/หรือ Application ของมิ กก้า บนมือ ถื อ หรือ แพลตฟอร์มต่า ง ๆ ตามที่
มิกก้าได้จดั ไว้ โดยเร็วที่สดุ ปั จจุบนั นโยบายความเป็ นส่วนตัวถูกทบทวนครัง้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1/4/2564
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