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Turn what’s on paper into actions
(Principles to implementation)

GDPR
NBTC
Corporate policies
Other applicable laws

What’s Data Protection?

Cyber Threats

“Privacy concerns exist wherever personally identifiable information or other sensitive information is collected, stored, used,
and finally destroyed or deleted – in digital form or otherwise. Improper or non-existent disclosure control can be the root
cause for privacy issues. Data privacy issues may arise in response to information” Reference: Wikipedia on data privacy.

Our Mission

23 +/- million subscribers

How do we gain trust
Openness
(Data Subject
Right)

Consents

Privacy by Design (DPIA, DPA, DPO, Awareness)

Data Protection

Data Accessing

Data Processing

Controls Set

Process
Controls

Retention

Technology

• Reconciliation

Operations

• SOD

As
Necessary/Governed by law

Detection/Contain/

Breach Handling

Evaluate/Notification/
Preventive actions

Governed by: NBTC Data Protection Act 2549 and other applicable laws, GDPR, Corporate Policies

Self
assessment

Samples
ข้ อกำหนดสำหรับควำมเป็ นส่ ว นตัว ตัง้ แต่กำรออกแบบ ( สำหรับที มโ ครงกำรเพื่ อเพิ่ มเข้ ำไ ปใ นข้ อกำหนดพื้ นฐำนด้ำนล่ ำง )
ดัช นี
ถ้อยแถลงข้ อกำหนด
D-1
กำรบริ หำรจัดกำรควำมยิ นยอมทัวไ
่ ป
D-1-1
ระบบจะต้อ งมีกล่ อ งทำเครื่อ งหมำยถูกสำรับกำรยอมรับข้ อ ตกลงและเงื่อ นไข (T&C) ของผลิตภัณ ฑ์ข องลู กค้ำ
D.

D-1-2
D-1-3
D-1-4

D-2
D-2-1
D-2-2
D-3
D-3-1
D-3-2

D-4
D-4-1

ระบบจะต้อ งสำมำรถบัน ทึกและดึงข้ อ มูล ควำมยิน ยอมทัง้ หมดเพื่อ อ้ำงอิงและตรวจสอบใ นอนำคตได้ทงั ้ หมด กล่ ำวคือ กำรบัน ทึกเวลำสำหรับบัญ ชีผู้ใ ช้ งำนทีม่ ี
กำรใ ช้ งำนอยู่ใ นปัจจุบนั
ระบบไม่ควรเข้ ำถึงหรือ เก็บภำพตำแหน่ งสถำนทีข่ องเจ้ำของข้ อ มูล ไว้น อกจำกจะเป็ น ผลิตภัณ ฑ์ /แอพพลิเคชัน่ ทีต่ ้อ งใ ช้ ตำแหน่ งสถำนที่
ระบบจะต้อ งรองรับกำรร้ อ งขอของเจ้ำของข้ อ มูล เพื่อ ลบหรือ บล็อ คข้ อ มูล ส่ วนบุคคลไม่ใ ห้มกี ำรประมวลผลใ นอนำคตโดยผู้ใ ช้ งำนข้ อ มูล (มูล ฐำนทำงกฎหมำย
ทีถ่ ูกต้อ งสำหรับกำรใ ช้ ข ้ อ มูล ไม่มผี ลบังคับใ ช้ อีกต่อ ไป)
กำรประกำศและกำรบริ หำรจัดกำรตัว เลื อก
ฝ่ ำยบริกำรลู กค้ำ/ระบบรับมือ ลู กค้ำต้อ งเก็บภำพลิงค์ไ ปยังข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขของผลิตภัณ ฑ์ ถ้อ ยแถลงเกีย่ วกับควำมเป็ น ส่ วนตัว และหน้ ำทีใ่ นกำรคุม้ ครอง
ข้ อ มูล และทำใ ห้ส ำมำรถเข้ ำถึงบนหน้ ำแลนดิง่ ของเว็บไซต์ไ ด้
ระบบควรรองรับกำรจัดกำรกับควำมยิน ยอมของผู้ใ ช้ งำน /เจ้ำของข้ อ มูล และควำมสำมำรถใ นกำรเชื่อ มต่อ กับระบบ opt-in/opt-out ภำยนอกได้
กำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย ของข้ อมูล
ระบบจะต้อ งปฏิบตั ติ ำมและจัดทำข้ อ มูล อ้ำงอิงถึงข้ อ กำหนดด้ำนควำมปลอดภัยของข้ อ มูล ใ นด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อ งกับกำรคุม้ ครองข้ อ มูล ส่ วนบุคคลและ
เกีย่ วข้ อ งกับกำรนิยำมกำรบรรลุ แ ละกำรรักษำควำมลับ ควำมสมบูร ณ์ ควำมพร้ อ ม ควำมถูกต้อ ง และควำมน่ ำเชื่อ ถือ ของข้ อ มูล หรือ สถำนทีป่ ระมวลผลข้ อ มูล
ระบบจะต้อ งรับรองว่ำใ นกำรรับส่ งทำงอิเล็กทรอนิก หรือ ระหว่ำงกำรขนส่ งหรือ กำรบัน ทึกผู้ข นส่ งข้ อ มูล ข้ อ มูล ส่ วนตัวไม่ส ำมำรถอ่ ำน คัดลอก ดัดแปลง หรือ
ลบโดยผู้ทไ่ี ม่ไ ด้ร ับอนุ ญ ำตได้ และต้อ งสำมำรถตรวจสอบและกำหนดว่ำจะต้อ งส่ งข้ อ มูล ส่ วนบุคคลไปทีไ่ หนโดยอุ ปกรณ์ ร ับส่ งข้ อ มูล (กำรควบคุมกำรรับส่ ง
ข้ อ มูล )
กำรบริ หำรจัดกำรควำมสมบูร ณ์ ข องข้ อมูล
ระบบจะต้อ งรับรองว่ำข้ อ มูล ส่ วนบุคคลทีร่ วบรวมไว้ถูกต้อ ง สมบูร ณ์ ไม่ทำใ ห้เข้ ำใ จผิด และได้ร ับกำรปรับปรุ งล่ ำสุ ดเสมอ ตรวจสอบตัวตนของเจ้ำของข้ อ มูล ใ น
กรณี ทส่ี ำมำรถกระทำได้โ ดยใ ช้ วธิ กี ำรตรวจสอบตัวตนทีเ่ หมำะสมกับควำมเสี่ยง
สำมำรถดำเนิน กำรได้โ ดยกำรทดสอบเชิงตรรกะหรือ กำรจัดทำพจนำนุ กรม :
1) เพื่อ หลีกเลี่ยงข้ อ มูล หลอกและตัว เลขสำหรับชื่อ ของลู กค้ำ
2) เพื่อ รับรองว่ำหมำยเลขประจำตัว มี 13 หลัก และไม่มต
ี วั อักษรผสมอยู่

เกณฑ์
Mandatory
Mandatory
Mandatory
Mandatory

Mandatory
Mandatory

บัง คับ

บัง คับ

บัง คับ

D-5-2
D-5-3

ระบบจะต้อ งรองรับกำรร้ อ งขอของเจ้ำของข้ อ มูล เพื่อ แก้ไ ขข้ อ มูล ส่ วนบุคคลหำกข้ อ มูล ไม่ส มบูร ณ์ หรือ ไม่ถูกต้อ ง (สิทธิใ์ นกำรแก้ไ ขข้ อ มูล )
ระบบจะต้อ งสร้ ำงข้ อ มูล ประวัตกิ ำรแก้ไ ข /บัน ทึกเวลำโดยอัตโนมัตสิ ำหรับกำรเข้ ำถึง กำรแก้ไ ขหรือ กำรลบข้ อ มูล ของผู้ใ ช้ งำน

บัง คับ
บัง คับ

D-6
D-6-1

กำรบริ หำรจัดกำรปัญ หำและกำรดำเนิ นกำร
ระบบจะต้อ งสำมำรถรองรับกำรเข้ ำรหัส /กำรไม่ร ะบุช่ือ /กำรลบข้ อ มูล ระบุตวั ตนออกของข้ อ มูล ส่ วนบุคคลเมือ่ โอนข้ อ มูล ส่ วนบุคคลนอกประเทศไทยทีเ่ ป็ น ข้ อ มูล
ทีม่ ขี ้ อ มูล CRM (ส่ วนบุคคล ) / เพื่อ กำรจัดเก็บข้ อ มูล ส่ วนบุคคลหลังจำกกำรบรรลุ จุดประสงค์ข องกำรรวบรวมและระยะเวลำจัดเก็บทีจ่ ำเป็ น ของระบบและอื่น ๆ

บัง คับ

D-7
D-7-1
D-7-2

กำรบริ หำรจัดกำรกำรจัดเก็บข้ อมูล
ระบบจะต้อ งรองรับกำรจัดเก็บข้ อ มูล ส่ วนบุคคลทีห่ มดประสิทธิภำพแล้วเป็ น ระยะเวลำทีร่ ะบุโ ดยข้ อ บังคับ
ระบบควรสำมำรถสถำนะต่อ ไปนี้ไ ด้โ ดยอัตโนมัติ :
1)สถำนะ "จัดเก็บน้ อ ยเกิน ไป" ทัน ทีหลัง จำกลู กค้ำบอกเลิกกำรเป็ น สมำชิ ก (หมดประสิทธิภำพ (EOE))

บัง คับ
ไ ม่บงั คับ

2)

D-8
D-8-1

กำรบริ หำรจัดกำรกำรทำลำยข้ อมูล
ระบบจะต้อ งรองรับกำรลบข้ อ มูล ใ นลักษณะทีเ่ หมำะสมกับเนื้อ หำของข้ อ มูล ทัน ทีทจ่ี ุดประสงค์เดิมไม่มผี ลอีกต่อ ไป หรือ เมือ่ ไม่มจี ุดประสงค์ทำงธุร กิจทีจ่ ะต้อ ง
เก็บข้ อ มูล

D-9
D-9-1
D-9-2

กำรแชร์ / กำรโ อนข้ อมูล
กำรแชร์ /กำรโอนข้ อ มูล ส่ วนบุคคลเป็ น ไปตำมจุดประสงค์ทำงธุร กิจทีถ่ ูกต้อ งตำมกฎหมำย
ผู้ประมวลผลข้ อ มูล จะต้อ งได้ร ับกำรสอบทำนธุร กิจก่อ นทำสัญ ญำตำมกระบวนกำรเลือ กผู้ข ำยของดีแ ทคเพื่อ รับรองว่ำข้ อ มูล ส่ วนบุคคลได้ร ับกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงปลอดภัย
ประเทศทีข่ ้ อ มูล ส่ วนบุคคลจะต้อ งถูกโอนใ ห้กำรคุม้ ครองข้ อ มูล ใ นระดับทีเ่ พียงพอ
สัญ ญำกำรประมวลผลข้ อ มูล จะมีผ ลกับผู้ประมวลผลข้ อ มูล ตำมเจตนำรมณ์ ข องสัญ ญำก่อ นกำรแชร์ /กำรโอนข้ อ มูล ส่ วนบุคคล
เฉพำะข้ อ มูล ขัน้ ต่ำทีจ่ ำเป็ น เพื่อ บรรลุ วตั ถุประสงค์เท่ำนัน้ ทีจ่ ะถูกแชร์ /โอน
ข้ อ มูล ส่ วนบุคคลทีถ่ ูกแชร์ /โอนไปยังบุคคลหรือ กลุ่ มบุคคลต้อ งเป็ น ไปตำมควำมจำเป็ น ทีต่ ้อ งรู้ ข ้ อ มูล เท่ำนัน้

D-9-3
D-9-4
D-9-5
D-9-6
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Purpose of Processing
Location of Processing
Obligations to Subcontractors
Right to Audit
Data destruction

Data Privacy Impact Assessment
•
•

กำรบริ หำรจัดกำรกำรเข้ ำถึง ข้ อมูล
ฝ่ ำยบริกำรลู กค้ำ/ระบบรับมือ ลู กค้ำจะต้อ งรองรับและทำใ ห้เจ้ำของข้ อ มูล สำมำรถเข้ ำถึงข้ อ มูล ส่ วนบุคคลของตนทีผ่ ู้ใ ช้ งำนข้ อ มูล ถือ อยู่ไ ด้

D-7-3

•
•
•
•
•

บัง คับ

D-5
D-5-1

สถำนะ "จัดเก็บนำนเกิน ไป" หลังจำกกำรกำกับดูแ ลกำรจัดเก็บโดยมีส ัญ ญำณกระตุน้ และสำมำรถดึงรำยงำนตำมระยะเวลำไปยังเจ้ำของข้ อ มูล ได้ ไม่
สำมำรถลบแบบอัตโนมัตไิ ด้ยกเว้น จะได้ร ับกำรอนุ มตั จิ ำกเจ้ำของข้ อ มูล
ระบบจะต้อ งรองรับกำรเข้ ำรหัส ข้ อ มูล ของผู้ใ ช้ งำนโดยไม่ร ะบุช่ือ ระหว่ำงทีอ่ ยู่ใ นระยะเวลำกำรจัดเก็บ

Data Processing Agreement (DPA)

บัง คับ
บัง คับ

บัง คับ
บัง คับ
บัง คับ
บัง คับ
บัง คับ
บัง คับ

Information Security Framework
Data processing risk identification and mitigation

Privacy Awareness to
•
•
•

Technology (In house & Vendors)
Operation ( In house & Vendors)
Staffs in General

Potential Impact from Privacy Failure

•
•
•
•
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Loss of Trust
Brand Name (Reputation)
Loss of revenue and new business
Litigation from consumers, privacy advocates, business partners
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