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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด ์พิคเมนท์ส จ ากัด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. บทน า 
บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จ ากัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “MDP” หรือ 

“องค์กร”) ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) 
เพ่ือให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า MDP มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลของท่านตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดท า
ขึ้นเพ่ือชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) 
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการโดย MDP รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ด าเนินการแทนหรือในนาม
ของ MDP โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

 
 2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ MDP ในปัจจุบันและที่อาจมี
ในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย MDP เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือ
หน่วยงานรูปแบบอ่ืนที่ด าเนินการโดย MDP และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลแทนหรือในนามของ MDP (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย  MDP (รวมเรียกว่า 
“บริการ”) 

บุคคลทีม่ีความสัมพันธ์กับ MDP ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
 1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 2) เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง 
 3) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
 4) กรรมการ ผู้รับมอบอ านาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มคีวามสัมพันธ์ใน

รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ MDP 
 5) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MDP  
 6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซท์ www.modern.co.th รวมทั้ง Facebook ระบบ แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนซึ่งควบคุมดูแลโดย MDP 
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 7) บุคคลอ่ืนที่ MDP เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ 
พนักงาน ผู้ค้ าประกันการท างาน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย ประกันกลุ่ม เป็นต้น 

 ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” 
 
นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว  MDP อาจก าหนดให้มีค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

(“ประกาศ”) ส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MDP เพ่ือชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ
ได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีใน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี ้ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระส าคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ
นโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 
 
 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ MDP เก็บรวบรวม 

 MDP เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้   
 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MDP เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง

ให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรือใช้
งานผลิตภัณฑ์และบริการ การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ หรือช่องทางให้บริการอ่ืน
ที่ควบคุมดูแลโดย MDP หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ MDP ณ ที่ท าการหรือผ่านช่องทาง
ติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย MDP เป็นต้น  

 2) ข้อมูลที่ MDP เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์
หรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของ MDP ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
เป็นต้น     

 3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MDP เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่
แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ MDP เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนในฐานะที่ MDP มีหน้าที่ตามพันธกิจในการด าเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล  รวมถึงจากความ
จ าเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้     

    
 ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการของ MDP 

อาจเป็นผลให ้MDP ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
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 4. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 MDP พิจารณาก าหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม

และตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้  ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่  MDP ใช้ 
ประกอบด้วย  

ฐานกฎหมาย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายละเอียด 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

เพ่ือให้ MDP สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุม MDP เช่น  
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560  
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
- พระราขบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  
- กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร รวมถึง การด าเนินการตามค าสั่งศาล 
เป็นต้น 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์   
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ MDP และของบุคคลอ่ืน 
ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ MDP หรือการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือกิจการภายในของ MDP เป็นต้น   

เป็นการจ าเป็นเพ่ือการป้องกัน
หรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันเพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาด
ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้ MDP สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือด าเนินการอัน
เป็นความจ าเป็นต่อการเข้าท าสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับ MDP 
เช่น การจ้างงาน จ้างท าของ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
หรือสัญญาในรูปแบบอื่น    เป็นต้น   

เพ่ือการจัดท าเอกสาร
ประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติท่ี
ส าคัญ 

เพ่ือให้ MDP สามารถจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
ประวัติศาสตร์ วิจัยทางการตลาดหรือสถิต ิเป็นต้น 

ความยินยอมของท่าน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ 
MDP จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา 
24 หรือ 26 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 หรือการน าเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ
คู่สัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็นต้น 
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ในกรณีที่ MDP มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา  การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพ่ือความจ าเป็นในการเข้าท าสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
คัดค้านการด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลท าให้ MDP ไม่สามารถด าเนินการ
หรือให้บริการตามท่ีท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  

  
 5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ MDP เก็บรวบรวม 

MDP อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ MDP รวมถึงข้อพิจารณาอ่ืนที่มีผลกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของ MDP เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้    

 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ
ข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 
ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ส าหรับแต่
ละอาชีพ) หมายเลขประจ าตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม 
เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง 
น้ าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูป
ถ่าย ภาษาพูด ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูล
การเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ ข้อมูล เ พ่ือการติดต่ อท่ าน  เช่ น  เบอร์ โทรศัพท์ บ้ าน  เบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน 
ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของ 
ที่พัก เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานและ
การศึกษา 

รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการท างานและประวัติ
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
เชี่ยวชาญ ข้อมูลบุคคลอ้างอิง  หมายเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี 
ประวัติการด ารงต าแหน่ง ประวัติการท างาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่ม
งาน วันออกจากงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ หมายเลขบัญชี
ธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่ส าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับ

ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ 
ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
สังคม 

ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน  เช่น ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปฏิบัติงานของ MDP ข้อมูลการเป็นผู้มีสัญญาจ้างกับ  MDP 
ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ท ากับ MDP เป็นต้น 

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการของ 
MDP 

รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MDP เช่น ชื่อบัญชี
ผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) 
รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด 
ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่
อยู่ในความดูแลของ MDP เช่น www.modern.co.th หรือ    
แอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีใน
ลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ 
รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน 
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ละเอียดอ่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ 
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ 
(ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

 
 6. คุกกี้ 

MDP เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแล
ของ MDP เช่น www.modern.co.th หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพ่ือการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของ MDP และเพ่ือให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวก
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ MDP และข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
MDP ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเอง
จากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน  

  
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีที่ MDP ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ MDP จะไม่ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการ
แทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณ ีทั้งนี้ เป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด  
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กรณีที่ MDP ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า MDP ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์  หรือผู้อนุบาล 
หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ MDP จะด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก MDP ไม่มีเหตุ
อันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

  
 8. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

MDP ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ 
MDP หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นส าคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของ MDP เป็นการทั่วไป ทั้งนี ้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่าน
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน  

 1) เพ่ือให้บริการและบริหารจัดการบริการของ MDP ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรือ 
ตามพันธกิจของ MDP  

 2) เพ่ือการด าเนินการทางธุรกรรมของ MDP 
 3) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกและ

สอดคล้องกับความต้องการของท่าน  
 4) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน 
 5) จัดท าบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 6) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับบริการของ MDP 
 7) เพ่ือด าเนินการตามที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การ

สรรหากรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
 8) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ

กระท าที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้ง MDP และเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล  

 9) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของ MDP หรือ
ติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 
 10) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
 11) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
 12) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการท าค าสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน 
 13) เพ่ือจัดท าและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็น 
 14) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระท าท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
 15) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของ MDP อย่างไร ทั้งในภาพรวม
และรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์  
 16) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ MDP หรือของบุคคลอ่ืน หรือ
ของนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการการด าเนินการของ MDP 
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 17) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง
โรคระบาด  
 18) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า  วิจัยทางการตลาด 
หรือจัดท าสถิติ  

 
 9. ประเภทบุคคลที ่MDP เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น MDP อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของ MDP เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้  

 
ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด  

คู่สัญญาซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู้ปฏิบัติงานของ MDP 

บุคคลภายนอกที่ MDP จัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย ประกันกลุ่ม โรงพยาบาล 
ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น  

พันธมิตรทางธุรกิจ MDP อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับ MDP 
เ พ่ือประโยชน์ ในการให้บริการแก่ท่าน  เช่น หน่วยงานผู้
ให้บริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการของ MDP ผู้ให้บริการด้าน
การตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม  
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น  

ผู้ให้บริการ MDP อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ให้บริการแทน หรือ
สนับสนุนการด าเนินการของ MDP เช่น ผู้ให้บริการด้านการ
จัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร ) ผู้ พัฒนาระบบ 
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้
ให้บริการด้านการช าระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง  ที่ปรึกษา
ภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น  

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น MDP อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภท
อ่ืน เช่น ผู้ติดต่อ MDP สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไม่แสวงหา
ก าไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 
ทั้งนี ้เพ่ือการด าเนินการเกี่ยวกับบริการของ MDP การฝึกอบรม 
การรับรางวัล การร่วมท าบุญ บริจาค เป็นต้น 
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 10. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ในบางกรณี MDP อาจจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพ่ือ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพ่ือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) 
ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศจีน ไต้หวัน หรือสหรัฐอเมริกา   
เป็นต้น) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับบริการของ MDP ที่
ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม  

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดท านโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้ มี
ประกาศก าหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ดังนี้ เมื่อ 
MDP มีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง MDP จะด าเนินการ
เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล 
หรือด าเนินการตามเงื่อนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่  

 1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้  MDP ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป
ต่างประเทศ  

 2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการ
คุ้มครองส่วนบุคคลประกาศก าหนด   

 3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ MDP หรือเป็นการท าตามค าขอ
ของท่านก่อนการเข้าท าสัญญานั้น 

 4) เป็นการกระท าตามสัญญาของ MDP กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของท่าน 
 5) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน เมื่อ

ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้   
 6) เป็นการจ าเป็นเพ่ือด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 

 
 11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
MDP จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจ าเป็นตาม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวแล้ว MDP จะท าการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะได้ประกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดี
ความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน MDP ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อ
พิพาทนั้นจะได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุด   
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 12. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง  
MDP อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท าการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ MDP ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud 
computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างท าของในรูปแบบอ่ืน      

การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น MDP จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ MDP ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของ
บุคคลที่ MDP มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก าหนดรายละเอียดประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที ่MDP มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามค าสั่งของ MDP เท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้  

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพ่ือท า
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนี้ MDP จะก ากับให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง 
ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าข้อตกลงระหว่าง MDP กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 13. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล   

MDP มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถ
เข้าถึงไดโ้ดยเจ้าหน้าทีเ่ฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ MDP อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ โดย MDP มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลประกาศก าหนด  

 นอกจากนี้ เมื่อ MDP มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพ่ือการ
ให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน MDP จะก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลส่วน
บุคคลที่ MDP เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ    

 
 14. การเชื่อมต่อเว็บไซท์หรือบริการภายนอก    

 บริการของ MDP อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซท์หรือบริการ
ดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ MDP 
ขอแนะน าให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการนั้น ๆ เพ่ือทราบใน
รายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ MDP ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอ านาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย 
หรือการกระท าอันเกิดจากเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สาม 
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 15. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 MDP ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ก ากับและให้ค าแนะน าใน

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

 

 16. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ภายใต้บังคับแห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดสิทธิของท่านไว้
หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับส าเนาและขอให้เปิดเผยที่มา
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ MDP เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่ MDP มีสิทธิ
ปฏิเสธค าขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน   

 2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

 3) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ MDP ลบหรือท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป  
ทั้งนี ้การใช้สิทธิลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด  

 4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องคุณอาจใช้สิทธิระงับการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 

 5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ MDP มีเหตุในการปฏิเสธค าขอโดยชอบด้วย
กฎหมาย (เช่น MDP สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุ
อันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ MDP)     

 6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ MDP ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย MDP เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิโดยกฎหมายให้ MDP จ าเป็นต้องเก็บ
รักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ MDP ที่ให้ประโยชน์แกท่่านอยู่  
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 7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจาก MDP ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดย
อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ MDP ส่งหรือโอน
ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 
 17. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

MDP อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะท าการ
แจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.modern.co.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไข
ก ากับอยู่ อย่างไรก็ดี MDP ขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ MDP ด าเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะท าการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ MDP 

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MDP ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการ
รับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี ้โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดใน
นโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง MDP เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป 

 

 18. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของ MDP หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้  หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล          
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที ่  
 

 1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Controller ) 
 - ชื่อ :บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จ ากัด 
 - สถานท่ีติดต่อ  : 30 ซอยพระรามเก้า 55 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง      

    กรุงเทพมหานคร 10250 
 - ช่องทางการติดต่อ :  dpo@modern.co.th เบอร์โทร  02-530-3890-5 

 
 2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer :DPO )  

 - สถานที่ติดต่อ  : 30 ซอยพระรามเก้า 55 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
    กรุงเทพมหานคร 10250  

 - ช่องทางการติดต่อ :  dpo@modern.co.th เบอร์โทร  02-530-3890-5 
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