
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย-TMA 
นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

 

1.นิยาม  

 

“ท่าน” หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเว็บไซต ์และช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ ของ TMA 

“TMA” หมายถึง สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย-TMA 

 “เว็บไซต”์ หมายถึง เว็บไซต ์ซึ่งใหบ้ริการโดย TMA  

“ช่องทางการสื่อสารอ่ืน  ๆ”  หมายถึง อีเมล ขอ้ความโทรศพัทม์ือถือ แอปพลิเคชนั และช่องทางโซเชียลมีเดียที่

บริหารจดัการโดย TMA เช่น Facebook, Line Twitter, LinkedIn, YouTube เป็นตน้ 

โดยนโยบายคุม้ครองส่วนบุคคลนี้ครอบคลุม “เว็บไซต์” และ “ช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ”ทั้งที่ TMA มีอยู่ใน

ปัจจุบนั และที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง อพัเดต หรือเพิ่มเติม ในอนาคต 

 “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

 

2. รายละเอียดท่ัวไป 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีม้ีขึน้เพื่อการชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการจดัการเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล

ของผูใ้ชง้าน “เว็บไซต”์ และ“ช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ”    โดยท่านรบัทราบและตกลงว่า TMA อาจด าเนินการ

ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ ได้ก าหนดไว้โดย

เฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซตน์ี ้ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นครัง้คราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

แนวทางการใหบ้ริการและหลักเกณฑข์องกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ไดแ้จง้หรือบอกกล่าวให้

ท่านทราบล่วงหน้า โดย TMA จะท าเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไวท้ี่หน้า

เว็บไซตข์อง TMA  



 

อนึ่ง นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีม้ีขึน้เพื่อบังคบัใชก้บัการลงทะเบียนสมัครใชบ้ริการ การใชส้ินคา้และ

บริการ การเขา้ถึงและใชเ้นือ้หา ฟีเจอร ์เทคโนโลยี หรือฟังกช์นัที่ปรากฏในเว็บไซตน์ี ้และในช่องทางการส่ือสาร

อ่ืน ๆ ของ TMA ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่ TMA จะไดพ้ฒันาหรือจดัใหม้ีขึน้ในอนาคต 

 

3. ข้อมูล วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู และการน าข้อมลูไปใช้ 

TMA เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คกุกี ้ซึ่งเป็นชิน้ส่วนขอ้มลูเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอปุกรณข์องท่านที่

จะท าใหเ้ว็บไซตส์ามารถจดจ าขอ้มลูการเขา้ถึงเว็บไซตห์รือวิธีที่ท่านใชง้านเว็บไซตใ์นแต่ละครัง้ (ขอ้มลูเพิ่มเติม

เกี่ยวกบัคกุกี)้ โดยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัท่านที่ TMA เก็บรวบรวม (“ขอ้มลูส่วนบุคคล”) ประกอบไปดว้ย: 

ขอ้มลูที่ท่านใหไ้วโ้ดยตรง: TMA จะรวบรวมขอ้มลูที่ท่านส่งใหก้บั TMA เช่น ขอ้มลูที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียน

สมัครใชบ้ริการ ขอ้มลูที่ใชใ้นการสมคัรใชบ้ริการ TMA Member และขอ้มูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต ์

ขอ้มูลการท าแบบส ารวจ ขอ้มูลบัญชีผู ้ใช้งาน (Account) หรือขอ้มูลที่ท่านได้แก้ไขปรบัปรุงในข้อมูลบัญชี

ผูใ้ชง้าน (Account) ของท่าน หรือขอ้มูลที่ไดจ้ากการที่ท่านติดต่อกบั TMA หรือทีมงานของ TMA หรือขอ้มูลที่

ไดจ้ากบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) อ่ืน ๆ ที่ TMA มีเหตอุนัควรเชื่อไดว่้าท่านควบคมุดแูลอยู่ อนัรวมถึงแต่ไม่จ ากดั

เฉพาะ ขอ้มูลทุกชนิดที่แสดงบนหนา้ประวัติผูใ้ชง้านและหนา้การสมคัรบริการต่างๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกับบัญชีผูใ้ชง้าน 

ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างที่ท่านไดแ้สดงผ่านเว็บไซต ์(ถา้มี) เพื่อจดัเก็บไวก้บับญัชี 

ขอ้มลูที่ไดร้บัจากการใชบ้ริการของท่าน: TMA จะรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกับบริการที่ท่านใชแ้ละวิธีการใชง้านของ

ท่าน ซึ่งขอ้มูลเหล่านี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ขอ้มูลอุปกรณ์ที่ท่านใชส้  าหรบัการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์ขอ้มูล

จราจรทางคอมพิวเตอร ์(Log) ขอ้มูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผูใ้ชง้านรายอ่ืน และขอ้มลูจากการ

บนัทึกการใชง้าน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร ์รหสัประจ าตวัอปุกรณ์ ประเภทอปุกรณ ์

ขอ้มลูเครือข่ายมือถือ ขอ้มลูการเชื่อมต่อ ขอ้มลูต าแหน่งที่ตัง้ทางภูมิศาสตร ์ประเภทของเบราวเ์ซอร ์(Browser) 



ขอ้มูลบันทึกการเขา้ออกเว็บไซต์ ขอ้มูลเว็บไซต์ที่ผู ้ใชง้านเขา้ถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ขอ้มูล

บันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการท าธุรกรรม 

(Transaction Log) พฤติกรรมการใชง้าน (Customer Behavior) สถิติการเขา้เว็บไซต ์เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต ์

(Access Time) ขอ้มลูที่ท่านคน้หา การใชฟั้งกช์นัต่าง ๆ ในเว็บไซต ์และขอ้มลูที่ TMA ไดเ้ก็บรวบรวมผ่านคกุกี ้

หรอืเทคโนโลยีอ่ืนที่คลา้ยกนั 

ทัง้นี ้รายละเอียดตามขา้งตน้เป็นตวัอย่างขอ้มลู TMA อาจจะเก็บรวบรวม โดย TMA จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านเฉพาะขอ้มูลที่จ าเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการใชง้านขอ้มลูส่วน

บุคคลตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 4 เท่านัน้ 

 

4. การใช้งานข้อมลูส่วนบุคคล 

TMA น าขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชใ้นวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

- เพื่อใหก้ารใชบ้ริการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและสอดคลอ้งกบักฎหมาย หลักเกณฑ ์และระเบียบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมาย และพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 ทัง้ที่มีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนัและที่จะมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

- เพื่อประโยชนใ์นการยนืยนัหรือระบุตวัตนของท่านเมื่อเขา้ใชง้านบริการต่างๆ อาทิ บริการ TMA Member 

- เพื่อตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้ริการของท่านเพื่อการพฒันามาตรฐานความมั่นคงปลอดภยัในการใชบ้ริการ การ

จัดการและการคุม้ครองโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้  TMA อาจน าข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จ าเป็นและอาจด าเนินการใหม้ีการเขา้รหสั (Encrypt) ก่อนน าไปใชแ้ละ/หรือจดัใหม้ี

การสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใชง้านโดยบุคคลอ่ืน เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ 

ป้องกนั หรือขจดัการฉอ้โกง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีแนวโนม้ว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใชง้านที่

เกี่ยวขอ้ง หรือขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชง้านเว็บไซต ์(“ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช”้) ของTMA 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการงานดา้นต่าง ๆ แกท่่านมากยิ่งขึน้ 



- เพื่อติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศพัท ์ขอ้ความ (SMS) อีเมล โซเชี่ยลมีเดีย ไปรษณีย ์หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อ

สอบถาม หรือแจง้ใหท้่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยนัขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของท่าน หรือส ารวจความคิดเห็น 

หรือแจง้ขอ้มลูข่าวสารอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของ TMA ตามที่จ าเป็น  

- เพื่อประโยชนอ่ื์นใดที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของ TMA เช่น เพื่อประโยชนใ์นการศึกษา วิจยั จัดท าสถิติ 

พัฒนาการใหบ้ริการและจัดท าการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการจัดส่งเนือ้หา การ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ตลอดจนการใหค้  าแนะน าต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อใหก้าร

ใหบ้ริการต่าง ๆ ตรงกบัความสนใจของท่าน 

ทัง้นี ้การทีท่่านติดต่อสื่อสารกบั TMA หรือทีมงานของ TMA ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัว่า การ

ติดต่อสื่อสารกบัTMAอาจมีการบนัทกึรายละเอียดการติดต่อดว้ยวิธีการใด ๆ 

 

5. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 

TMA จะไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชนใ์น

การใหบ้ริการตามเว็บไซตน์ี ้ท่านรบัทราบและยินยอมว่า TMA อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้ับ

บริษัทในกลุ่มสมาชิก TMA หรือพันธมิตรซึ่งท างานร่วมกับ TMA หรือบุคคลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เช่น 

บุคคลที่ TMA ไดว่้าจา้งใหด้  าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อน าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปใชเ้พือ่

ประโยชนใ์นการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึน้ หรือเพื่อปรบัปรุงและพัฒนา

รูปแบบการใหบ้ริการและการเขา้ถึงเนือ้หาต่าง ๆ ในเว็บไซต ์การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของเว็บไซต์ และ

ช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ  หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ TMA (“ผู้รับข้อมูลต่อ”) โดยในการ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว TMA จะด าเนินการใหบุ้คคลเหล่านัน้เก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านไวเ้ป็นความลบั และไม่น าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากขอบเขตที่ TMA ไดก้ าหนดไว ้

 



อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่ TMA เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามขา้งตน้ ไดม้ีการน าขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านไปใชเ้พื่อวัตถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากขอบเขตที่  TMA ไดก้ าหนดไว ้ท่านสามารถแจง้ TMA 

เพื่อด าเนินการในส่วนเกี่ยวขอ้งต่อไป โดย TMA ขอแนะน าใหท้่านตรวจสอบไปพรอ้มกนัดว้ยว่า ท่านไดม้ีการใช้

งานเว็บไซต ์สินคา้ หรือบริการของผูร้บัขอ้มลูต่อหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นไปไดว่้าผูร้บัขอ้มลูต่อด าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูบางอย่างเกี่ยวกบัการใชบ้ริการของท่านจากการใชง้านเว็บไซต ์สินคา้ หรือบริการของผูร้บัขอ้มูล

ต่อ ซึ่งในกรณีดงักล่าว TMA ไม่สามารถรบัผิดชอบในความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลใด ๆ ของ

ท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้รบัข้อมูลต่อดังกล่าวได้ ท่านจึงควรใช้ความ

ระมัดระวงัและตรวจสอบนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเว็บไซต ์ผลิตภณัฑ ์และบริการของผูร้บัขอ้มูล

ต่อดว้ย 

นอกจากนี ้TMA อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด เช่น การเปิดเผย

ขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงาน

ก ากับดแูลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย อาทิ การรอ้งขอ

ข้อมูลเพื่ อการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือ

บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจ าเป็นตาม

สมควรในการบังคับใชข้อ้ตกลงและเงื่อนไขการใชข้อง TMA ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีที่มีการปรบั

โครงสรา้งองคก์ร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ TMA อาจถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ TMA เก็บรวบรวมไวไ้ปยงับริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

 

6. การเขา้ถึงและการปรับปรุงข้อมลูส่วนบุคคล 

หากท่านไม่ประสงคจ์ะรบัขอ้มลูและข่าวสารประชาสมัพนัธจ์าก TMA- ท่านสามารถกด “ยกเลิกรบัขอ้มลู

ข่าวสาร” ในอีเมลที่ท่านไดร้บัจากTMAไดท้นัที หรือแจง้อีเมลผ่านฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ ์email: 

member@tma.or.th 
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- หากท่านเชื่อว่าTMAเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านประสงค์จะเข้าถึงหรือรับทราบ

รายละเอียดเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่TMAไดจ้ัดเก็บไว ้โปรดแจง้ความประสงคท์างโทรศัพทเ์บอร์

และอีเมลฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ ์02 319 7677 email: member@tma.or.th  

- หากท่านประสงคจ์ะปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหม้ีความถูกตอ้ง สมบูรณ ์และเป็นปัจจบุนั   

หมายเหต ุในกรณทีี่ท่านใชบ้ริการ TMA Member ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ในส่วน

ของขอ้มลูที่ท่านไดใ้หไ้ว ้ผ่านการสมคัรใชบ้ริการ TMA Member ได ้โดยการเขา้สู่ระบบ (Login) และไปยงัเมนู 

“Profile” > “แกไ้ขขอ้มลูสมาชิก” เพื่อแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง รวมถึงสามารถตัง้ค่าการใชง้านในส่วนต่างๆ ได้

ดว้ยตนเอง  

- หากท่านประสงคจ์ะให ้TMA ด าเนินการลบขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านออกจากระบบ หรือฐานขอ้มลูลกูคา้

ของ TMA 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ TMA ใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให ้TMA ด าเนินการลบข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านออกจากระบบของ TMA อาจท าใหท้่านไม่สามารถรบับริการ และ/ หรือสิทธิประโยชนจ์าก TMA

ได ้หรืออาจท าใหบ้ริการที่ท่านไดร้บัจาก TMA ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

TMAจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกและ

ด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน เวน้แต่จะปรากฏขอ้เท็จจริงว่า การด าเนินการตามค ารอ้งขอนั้นเสี่ยงต่อการ

ละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผูใ้ชง้านรายอ่ืน หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัย

ของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพน้วิสยัในทางปฏิบตัิตามค ารอ้งขอของผูล้งทะเบียน 

หมายเหต ุ: 

ในกรณีที่มีการรอ้งขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนัน้ TMAจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ

ด าเนินการลบขอ้มลูของท่านออกจากระบบดว้ยเทคโนโลยีและความสามารถของระบบงานในปัจจุบนั อย่างไร

ก็ดีขอ้มลูดงักล่าวอาจจะยงัคงไดร้บัการบนัทกึหรือท าส าเนาไวท้ี่เซริฟ์เวอร ์(Server) หรือระบบส ารอง (Backup 
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System) ของTMA เพื่อเป็นการส ารองขอ้มูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดขอ้ง

ของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการการกระท าใด ๆ  

หากท่านมีความประสงคห์รือมีขอ้สังสัยเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้ขอใหท้่านแจ้ง

TMAทาง ฝ่ายสมาชิกสมัพนัธท์ี่  02 319 7677 และ email: member@tma.or.th  

- สิทธิในการไดร้บัแจง้ขอ้มลู (Right to be Informed) 

- สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู (Right of Access) 

- สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลู (Right to Rectification) 

- สิทธิในการลบขอ้มลู (Right to Erasure) 

- สิทธิในการจ ากดัการประมวลขอ้มลู (Right to Restrict Processing) 

- สิทธิในการขอโอนขอ้มลู (Right to Data Portability) 

- สิทธิในการทกัทว้ง (Right to Object) 

- สิทธ์ิทีจ่ะไม่อยู่ภายใตก้ารตดัสินใจจากการประมวลผลโดยอตัโนมตัิ (Right not to be subject to a Decision 

Based Solely on Automated Processing, including Profiling) 

 

7. ความมั่นคงปลอดภัยในการเกบ็รักษาข้อมูลสว่นบคุคล 

TMA ไดจ้ัดท าและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลใหม้ีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้ง

จ ากัดการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจา้ง และตวัแทนของ TMA เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านถูกน าไปใช ้เปิดเผย ท าลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต อย่างไรก็ตาม TMAไม่อาจ

รบัรองไดว่้าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึน้จากการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

ดงันัน้ TMAจึงขอสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธความรบัผิดในความเสียหายหรือสญูหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ในทุกกรณี 
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8. การเช่ือมโยงไปยังเวบ็ไซต ์ผลติภัณฑแ์ละบริการของบุคคลภายนอก 

เว็บไซต์ของ TMA อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ ์และบริการของบุคคลภายนอก หรือองคก์ร

ภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกหรือองคก์รภายนอกเหล่านัน้อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูบางอย่างเกี่ยวกบัการใชบ้ริการ

ของท่าน โดย TMA ไม่สามารถรบัผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลใด ๆ ของท่านที่

เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต ์ผลิตภัณฑ ์หรือบริการของบุคคลภายนอกดงักล่าว ท่านควรใชค้วามระมัดระวังและ

ตรวจสอบนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเว็บไซต ์ผลิตภณัฑ ์และบริการของบุคคลภายนอก หรือองคก์ร

ภายนอกเหล่านัน้ดว้ย 

 

9. ติดต่อTMA 

TMA ไดม้อบหมายให ้ฝ่ายสมาชิกสมัพันธ ์TMA เป็นผูป้ระสานงานเกี่ยวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

องค์กร หากท่านมีขอ้สงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ ฝ่าย

สมาชิกสมัพนัธ ์TMA ไดท้าง โทรศพัท ์02 319 7677 ต่อ หรืออีเมล member@tma.or.th 

 

10. การใช้บังคับนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านตกลงและรบัทราบว่า นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้มีผลใชบ้ังคับกับขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่  

TMA เป็นผูเ้ก็บรวบรวม และท่านตกลงให้ TMA มีสิทธิในการเก็บ รกัษา และน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่  

TMA ได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่  TMA จัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้

จดัเก็บในอนาคต ไปใช ้หรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน ภายในขอบเขตตามที่ระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลนี ้
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11. กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

ท่านรบัทราบและตกลงให ้“นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล” นี ้อยู่ภายใตก้ารบงัคบัและตคีวามตาม

กฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผูม้ีอ านาจในการพจิารณาขอ้พิพาทใดที่อาจเกดิขึน้ 

 

 

 


