
 
 
 

Sprint (Thailand) Limited 
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลวา่ดว้ยบรกิารสายดว่นจรยิธรรม 

 
1. บรกิารสายดว่นจรยิธรรมของ T-Mobile คอือะไร? 

T-Mobile US, Inc. ที่อยู่จดทะเบียนเลขที่ 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, USA รวมทัง้ 
หน่วยงานในสงักัด (เรยีกรวมกันว่า "T-Mobile") รวมทัง้ Sprint (Thailand) Limited ทีอ่ยู่เลขที ่1 เอมไพร ์
ทาวเวอร ์ชัน้ 47 หอ้ง 4703 ถนนสาทรใต ้ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย ("SprintLink") 
ยนิยอมปฏิบัตติามหลักเกณฑ์การดําเนินงาน ("หลกัเกณฑก์ารดําเนนิงาน") เพื่อสะทอ้นปณิธานของ  
T-Mobile ในการดําเนนิธรุกจิภายใตจ้รรยาบรรณ 

พนักงานทัง้หมดของ T-Mobile จะตอ้งปฏบิัตติัวภายใตม้าตรฐานทีร่ะบุในหลักเกณฑก์ารดําเนนิงาน และจะ 
ตอ้งแจง้เหตุหรือรายงานสถานการณ์ละเมดิใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับนโยบาย หลักเกณฑก์ารดําเนินงานของ  
T-Mobile เงื่อนไขทางกฎหมายหรือระเบียบขอ้บังคับ บรกิารสายด่วนจรยิธรรม (Integrity Line) เป็นหนึ่ง 
ช่องทางที่พนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกีย่วขอ้งสามารถหยบิยกขอ้กังวลที่ตนมีหรือขอคําแนะนําชีแ้นะใด ๆ 
เกีย่วกับแนวทางการปฏบิัตหิากเชือ่วา่อาจมเีหตกุารณ์การละเมดิหรอืเหตกุารณ์ผดิปกตใิด ๆ เกดิขึน้ 

2. ใครดแูลรบัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มลู? 

SprintLink รับผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับสายด่วนจรยิธรรม สามารถตดิต่อ 
เจา้หนา้ทีด่า้นการปกป้องขอ้มลูของ SprintLink ไดท้ี:่ privacy@t-mobile.com  

3. สามารถรายงานขอ้มลูใดบา้งผา่นชอ่งทางบรกิารสายดว่นจรยิธรรมนี?้ 

หากคณุเชือ่ว่าอาจมกีารละเมดิจรรยาบรรณเกดิขึน้ คุณควรรายงานเหตกุารณ์การละเมดิทีส่งสยัดังกลา่วไปยัง 
ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงของคุณหรือรายงานต่อผูจั้ดการส่วนทอ้งถิน่ หากคุณไม่สะดวกใจในการแจง้เหตุกับ 
ส่วนงานภายใน หรือหลังจากแจง้เหตุแลว้ไม่เชือ่ว่าจะมีการจัดการอย่างเหมาะสม สามารถแจง้ขอ้กังวล 
ทีเ่กีย่วกับประเด็นทีร่ะบตุอ่ไปน้ีกับบรษัิทแมใ่นสหรัฐฯผา่นสายดว่นจรยิธรรม  

คุณอาจรายงานขอ้กังวลเกีย่วกับการละเมดิทีเ่กดิขึน้จรงิหรือทีส่งสัยต่อไปน้ี ("ประเด็นหวัขอ้ทีอ่ยูภ่ายใน 
ขอบเขต"): 

(1) การจงใจบันทกึขอ้มลูดา้นบันทกึและการเงนิหรอืรายงานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืมขีอ้สงสยัและ 
ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางวชิาชพี (2) การจัดหาหรอืรับของกํานัลหรอืการชําระเงนิใหแ้ก/่จากผูใ้หบ้รกิาร  
ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจําหน่าย บุคคลภายนอกอื่น ๆ หรือเจา้หนา้ที่ของรัฐโดยมีเจตนาเพื่อกดดันการ 
ดําเนนิการใด ๆ อย่างไม่เหมาะสม (3) การละเมดิหรอืไม่ปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์ระเบยีบขอ้บังคับหรอืกฎหมาย 
(4) กรณีทีก่ารกระทําของพนักงานหรอืบุคคลใดนําไปสูส่ถานการณ์ทีก่ระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ทีข่องพนักงาน 
อย่างซื่อตรงต่อ T-Mobile หรือความสามารถในการปฏิบัตงิานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท (5) 
การสบืคน้ เปิดเผยหรอืใชข้อ้มลูทีอ่อ่นไหวของลกูคา้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต (6) การปฏเิสธเอกสทิธิอ์นัพงึมหีรอื 
สทิธิใ์ด ๆ ซึง่ไดรั้บความคุม้ครองของบคุคล (7) การสบืคน้ เปิดเผยหรอืใชง้านขอ้มูลทีอ่่อนไหวของพนักงาน 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (8) สถานการณ์ใด ๆ เกีย่วกับการจัดเก็บ ใชง้านหรอืทิง้วัสดุอันตรายหรอืของเสยีอยา่ง 
ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏบิัตติามนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิท (9) การจงใจหลอกลวงเพื่อเรยีกรับ 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อกฎหมาย (10) การคุกคาม กระทําการอันเป็นปฏปัิกษ์หรือกา้วล่วง 
เน่ืองจากสถานะที่ไดรั้บความคุม้ครองของบุคคล (11) การไม่ปฏิบัตติามนโยบาย กฎหมายหรือระเบียบ 
ขอ้บังคับที่กระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานของ T-Mobile พันธมิตรทางธุรกิจ 
ตัวแทนจําหน่ายหรือลูกคา้ (12) การตอบโตใ้ด ๆ กับบุคคลใด ๆ เน่ืองจากไม่ปฏิบัตติามแนวทางในการ 
จา้งงานที่ไม่เป็นธรรม หรือกล่าวหา ใหก้ารหรือใหค้วามช่วยเหลอืหรือเขา้ร่วมในการตรวจสอบใด ๆ (13) 
การดําเนินการหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบต่อความปลอดภัยและม่ันคงของพนักงาน ตัวแทนจําหน่าย 
พันธมติรทางธุรกจิหรือลูกคา้ (14) การแสดงออกทางเพศที่ไม่เป็นที่ตอ้งการหรือเป็นการกา้วล่วง หรือ 
คําพูดหรือการกระทําที่เป็นการคุกคามทางเพศ (15) การสืบคน้ เปิดเผยหรือใชง้านขอ้มูลลับหรือขอ้มูล 



 
 
กรรมสทิธิท์างธุรกจิของ T-Mobile โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (16) สถานการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับการรับเงินสด 
สนิคา้หรือทรัพยส์นิอื่น ๆ โดยใชก้ําลังบังคับขู่เข็ญและ (17) กรณีที่พนักงานกระทําการใด ๆ ที่ทําใหเ้กดิ 
ความเสยีหาย สูญเสยีหรือความสิน้เปลืองใด ๆ ต่อทรัพย์สนิของบรษัิทเน่ืองจากการจงใจกระทําผดิหรือ 
การประมาทเลนิเลอ่ 
 

4. การรายงานผา่นบรกิารสายดว่นจรยิธรรมทําไดอ้ยา่งไร? 

คุณสามารถแจง้ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งไดผ้่านสายดว่นจรยิธรรมของ T-Mobile ที ่https://www.t-mobile.com/ 
responsibility/legal/integrity-line สายด่วนจริยธรรมใหบ้ริการโดย Convercent, Inc. ผูใ้หบ้ริการจาก 
ภายนอก ทีอ่ยูท่างธรุกจิ 3858 Walnut Street, Suite #255 Denver, CO 80205, USA ("Convercent") 
 

5. ขอ้มลูสว่นบคุคลหมวดหมูใ่ดอาจสามารถนํามาประมวลผลอนัเป็นผลมาจากการรายงานผา่น
บรกิารสายดว่นจรยิธรรม?  

อาจมกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในหมวดหมูต่อ่ไปน้ี: 

• ขอ้มูลระบุตัวตน ขอ้มูลเกี่ยวกับหนา้ที่การทํางาน และขอ้มูลติดต่อ (เช่น ชื่อนามสกุล  
ขอ้มูลตรวจพสิจูน์ยนืยันความถูกตอ้ง หมายเลขประจําตัว ตําแหน่งงาน ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน 
หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูอ่เีมล ฯลฯ) ของบคุคลผูร้ายงาน 

• รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล สายงานหรือขอ้มูลตดิต่อของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในขอ้กล่าวหา  
รวมทัง้พยานและ/หรอืผูถ้กูกลา่วหา 

• ขอ้มูลระบุตัวตน ขอ้มูลเกีย่วกับหนา้ที่การทํางาน และขอ้มูลตดิต่อของบุคคลที่เกีย่วขอ้ง 
ในการประมวลผลขอ้เท็จจรงิทีไ่ดร้ายงาน 

• ขอ้มูลสว่นบุคคลใน (i) ขอ้เท็จจรงิทีแ่จง้ (ii) ขอ้มูลการตดิตอ่และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีร่วบรวมและ 
พจิารณาระหว่างการแจง้ขอ้มูลและการตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับขอ้เท็จจรงิทีม่กีารแจง้ 
และ (iii) การตรวจสอบเหตทุีแ่จง้และ 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในขอ้มูลสารสนเทศที่เกีย่วขอ้งกับผลลัพธ์และผลตามมาของการ 
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทีไ่ดร้ายงาน 

การไม่ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้เท็จจรงิทีไ่ดร้ายงานอาจทําใหเ้กดิความล่าชา้ไดห้รอือาจทําให ้
บรษัิท SprintLink ไมส่ามารถดําเนนิการตามรายงานทีค่ณุไดย้ืน่ 
 

6. อะไรคอืวตัถปุระสงคข์องการประมวลขอ้มลู? 

การประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่อียู่ในรายงานทีไ่ดย้ืน่ผ่านบรกิารสายด่วนจรยิธรรมและทีไ่ดม้าตลอดช่วง 
ระยะเวลาของการตรวจสอบขอ้เท็จจรงินัน้เป็นสิง่จําเป็นตอ่การปรับใชจ้รรยาบรรณเพือ่ทําใหแ้น่ใจไดว้า่องคก์ร
ธุรกจิปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและใหม้คีวามซือ่สัตยแ์ละจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ การประมวลผล 
ขอ้มูลทําใหส้ามารถดําเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิในการกระทําทีไ่ดร้ายงานและมาตรการแกไ้ขทีจํ่าเป็น 
ทีย่ดึการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดังกลา่วเป็นพืน้ฐานดังทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารการบอกกลา่วน้ี 
 

7. อะไรคอืฐานทางกฎหมายสําหรบัการประมวลขอ้มลู? 

ฐานทางกฎหมายสาํหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารสายดว่นจรยิธรรมของบรษัิท 
SprintLink ไดแ้ก:่ 

  
• การประมวลผลน้ีมคีวามจําเป็นเพ่ือวัตถุประสงคท์างธุรกจิทีเ่หมาะสมของ SprintLink และ/หรือ T-Mobile  

พจิารณาจากการประเมนิผลประโยชน์ทางธุรกจิทีเ่หมาะสมของ SprintLink และ/หรือ T-Mobile และ 
ผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วขอ้งกับขอ้มูลดังกล่าว หรือสทิธแิละเสรีภาพขัน้พ้ืนฐาน ผลประโยชน์อันพงึม ี
ของ SprintLink และ/หรือ T-Mobile ครอบคลุมทัง้การตรวจสอบและดําเนินมาตรการทีเ่หมาะสมเกีย่วกับ 
ประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้กรณีที่อาจเป็นการละเมดิหลักเกณฑ์การดําเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม 

https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line
https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line


 
 

หลักเกณฑท์ีกํ่าหนด และเพ่ือจัดการ ใชส้ทิธิห์รือปกป้องสทิธเิรียกรอ้งตามกฎหมายภายใตบ้รบิทที่ระบุ 
ไวน้ี้ ผลประโยชน์อันพงึมขีอง SprintLink และ T-Mobile อาจครอบคลุมถงึ: 

o การป้องกันการฉอ้ฉลและการประพฤตผิดิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็นและการรายงานดา้น 
การบัญช ีการควบคมุภายใน และการตรวจสอบบัญช ี 

o การปฏบิัตกิารเพือ่การตอ่ตา้นการใหส้นิบน อาชญากรรมทางการเงนิและการธนาคาร และการ 
ซือ้ขายหลักทรัพยด์ว้ยการใชข้อ้มลูภายใน และ 

o การปกป้องประโยชนอ์ันชอบธรรมดา้นสิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชน 
 
การไม่ปฏบัิตติามประโยชน์อันชอบธรรมเหล่าน้ีอาจมผีลตามมาทีรุ่นแรงต่อบรษัิท SprintLink และ/หรือ 
T-Mobile 

 
• ในกรณีทีเ่หมาะสม เรายังอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลเพ่ือใหเ้ป้นไปตามขอ้บังคับทางกฎหมายซึง่ SprintLink 

มีหนา้ทีป่ฏบัิตติาม หรือเพ่ือดําเนินการตามทีเ่ห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ  
 

8. บคุคลใดสามารถใชบ้รกิารสายดว่นจรยิธรรมได?้ 

ปัจเจกบุคคลที่รวมถงึลูกจา้งและพนักงานของบริษัท T-Mobile และบริษัทในเครือต่าง ๆ สมาชกิของ 
คณะกรรมการบริหารบริษัท T-Mobile คู่คา้ธุรกจิ (ที่รวมถงึ ตัวแทน ผูรั้บเหมา ผูค้า้และซัพพลายเออร์) 
และบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ อาจสามารถยืน่รายงานตามหัวขอ้ 3 ขา้งตน้ได ้ 

9. ขอ้มลูจะถกูเก็บเป็นความลบัหรอืไม?่ 

ขอ้มลูระบตุวับคุคลของคณุจะไดรั้บการจัดการตามแนวทางตอ่ไปน้ี ตามขอบเขตทีค่ณุแจง้ขอ้มลูระบตุวัตนไว ้
ระหวา่งการแจง้เหต:ุ 

ขอ้มลูระบตุัวตนของบคุคลทีร่ายงานโดยสจุรติใจจะนํามาประมวลผลในลักษณะเป็นขอ้มลูลับ (หากเป็นไปได)้  
เฉพาะบุคคลที่มีความจําเป็นที่จะตอ้งรูข้อ้มูลเท่านั้นจึงจะสามารถรวบรวมและประมวลผลรายงานได ้ 
บคุคลเหลา่น้ีจะอยูภ่ายใตภ้าระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้งเก็บขอ้มลูเป็นความลับ 

โดยหลักการ จะไม่มกีารเปิดเผยตัวตนของบุคคลทีแ่จง้เหตุโดยสุจรติใหก้ับบุคคลภายนอก นอกเหนือจาก 
กรณีทีร่ะบไุวด้ังตอ่ไปน้ี ระหวา่งการตรวจสอบ SprintLink อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตัวตนของคณุกับบคุคลทีถ่กู 
กล่าวหา (หรือบุคคลอื่นที่กล่าวถึงในการแจง้เหตุ) การเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น 
หน่วยงานกํากับดูแล เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ หน่วยงานนิตวิทิยาศาสตร ์ทีป่รกึษาทางกฎหมายหรือหน่วยงาน 
บังคับใชก้ฎหมายอาจมขีึน้ไดต้ามแตก่รรเีชน่กัน: 

• หากมีเหตุจําเป็นใหต้อ้งเปิดเผยตัวตนของบุคคลเพื่อใหส้ามารถพิจารณาเหตุที่แจง้และ/หรือ 
ดําเนนิการตรวจสอบเพิม่เตมิและ/หรอืดําเนนิมาตรการใด ๆ หลังมกีารตรวจสอบ และ/หรอื 

• หากจําเป็นตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มูลตัวตนของบุคคลตามกฎหมาย (รวมไปถงึเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอจาก 
หน่วยงานกํากับดแูลเพือ่ใหท้ราบตัวบคุคล ซึง่เรามหีนา้ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งใหค้วามร่วมมอื) หรอื 
ตามทีร่อ้งขอโดยหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย 

10. ขอ้มลูสว่นบคุคลจะถกูสง่ตอ่ไปยงับคุคลทีส่ามและสง่ตอ่ไปยงัตา่งประเทศหรอืไม?่ 

นอกเหนือจากบคุคลภายนอกทีก่ลา่วไปขา้งตน้ ขอ้มลูสว่นบคุคลในการแจง้เหตใุด ๆ ผา่นสายดว่นจรยิธรรมยัง 
อาจถูกเปิดเผยกับ T-Mobile US Inc. และ Convercent ซึง่เปิดดําเนินกิจการในสหรัฐฯ SprintLink, 
T-Mobile US Inc. และ Convercentมกีารทําขอ้ตกลงการถา่ยโอนและประมวลผลขอ้มูลร่วมกันตามขอบเขต 
ทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหอ้นุญาตไว ้



 
 

11. เกดิอะไรขึน้กบัรายงานของคณุ? 

เหตุที่แจง้จะตอ้งมีขอ้มูลที่ชัดเจนและเชือ่มโยงกับประเด็นที่เกีย่วขอ้งที่จะส่งต่อไปยังฝ่ายกํากับดูแลการ 
ปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับและจรยิธรรมของ T-Mobile ซึง่ดําเนนิงานในสหรัฐฯ เพือ่การพจิารณาและตรวจสอบ 
เพิม่เตมิตามคาวมเหมาะสม ในสถานการณ์ทีจํ่าเป็น ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับและจรยิธรรม 
จะแบ่งปันรายงานกับผูใ้หค้ําปรึกษา นิตเิวช หรือ บริษัทตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสมซึง่ขึน้อยู่กับ 
ประเด็นหัวขอ้ของรายงาน 

การแจง้เหตุที่ไม่เกีย่วขอ้งจะถูกตีกลับและลบทิง้จากระบบ และผูแ้จง้เหตุจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบว่าจะตอ้ง 
ประสานขอ้กังวลเป็นการภายในเน่ืองจากไมส่ามารถจัดการเหตดุังกลา่วไดผ้า่นสายดว่นจรยิธรรม 

หากรายงานไดผ้่านการพสิจูน์ยนืยันแลว้ในกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิซึง่อยู่ภายใตข้อบเขตทีก่ําหนด 
ใหต้อ้งเยียวยาแกไ้ขและ/หรือลงโทษต่อการประพฤตผิดิที่ผ่านการพสิูจน์ยืนยันแลว้นั้น ผูจั้ดการสายงาน 
ของพนักงานทีไ่ดรั้บผลกระทบจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบ (หากจําเป็น) โดยยดึตามความรา้ยแรงและลักษณะ 
โดยทั่วไปของรายงานทีไ่ดพ้สิจูนย์นืยันแลว้นัน้ 

จะไมม่กีารตดัสนิใจผา่นระบบอัตโนมัตใินสว่นทีเ่กีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลผา่นสายดว่นจรยิธรรม 

12. การแจง้ขอ้มลูไปยงัพนกังานผูท้ ีถ่กูกลา่วหาในรายงาน 

พนักงานจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบโดยเร็วเทา่ทีจ่ะทําไดเ้กีย่วกบัขอ้เท็จจรงิทีพ่วกเขาตกเป็นบคุคลผูท้ีถ่กูกลา่ว 
หาในรายงานภายหลังจากไดล้งบันทกึรายงานตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรก็ตามการแจง้ขอ้มูลใหท้ราบ 
ดังกล่าวอาจล่าชา้ไดห้ากเป็นสิง่จําเป็นเพือ่วัตถุประสงคด์า้นการสอบสวนหรอืเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ ๆ ดา้นการ 
รวบรวมพยานหลักฐาน 

13. ผลทีต่ามมาของการรายงานโดยมชิอบเป็นอยา่งไร? 

รายงานทีม่ชิอบทีร่วมถงึรายงานทีจั่ดทําขึน้โดยเจตนาไมบ่รสิทุธิอ์าจสง่ผลตอ่การดาํเนนิการทางวนัิยทีม่โีทษ 
สูงสดุถงึการเลกิจา้งและการลงโทษทางกฎหมายตามกฎหมายการจา้งงานและกฎระเบยีบหรือกฎขอ้บังคับ 
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

14. การเก็บรกัษาขอ้มลู 

ขอ้มูลที่ไดเ้ก็บรวบรวมอันเป็นผลมาจากการรายงานนั้นจะถูกเก็บไวเ้ท่าทีจํ่าเป็นและเพื่อวัตถุประสงคข์อง 
การเก็บรวบรวมทีส่อดคลอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ดังทีไ่ดแ้สดงรายละเอยีดไวด้า้นลา่ง 

ขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับรายงานทีพ่บวา่ไมไ่ดม้ขีอ้เท็จจรงิสนับสนุนจะถกูลบทิง้ทันท ีขอ้มูลสว่นบคุคล 
เกีย่วกับเหตุทีแ่จง้ทีทํ่าใหต้อ้งมกีารตรวจสอบเพิม่เตมิจะถูกลบทิง้หรือลบขอ้มูลระบุตัวบุคคลออกโดยปกต ิ
ภายใน 6 เดอืนหลังจากตรวจสอบเสร็จสิน้ ยกเวน้หากมกีารกําหนดมาตรการลงโทษหรือการดําเนนิคดทีาง 
กฎหมายตามทีร่ะบขุา้งตน้ ในกรณีดังกลา่ว ขอ้มลูจะถกูเก็บรักษาไวจ้นกวา่จะมขีอ้สรุปในการดําเนนิการ 

15. สทิธทิีเ่ก ีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

บุคคลต่าง ๆ (เช่น บุคคลทีแ่จง้เหตหุรือทีเ่กีย่วขอ้งในการแจง้เหตุ) อาจมสีทิธิบ์างประการทีเ่กีย่วกับขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของตนที่มีการประมวลผลตามที่ระบุในนโยบายฉบับน้ี โดยมีรายละเอียดสรุปดังต่อไปน้ี 
การใชส้ทิธิเ์หลา่น้ีอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขและขอ้กําหนดบางประการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

สทิธิเ์หล่าน้ียังอาจจํากัดเฉพาะกรณี เช่น หากการเปิดเผยจะเป็นการทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน่ 
ร่ัวไหลดว้ย และเป็นการละเมดิสทิธิข์องบุคคลดังกล่าว (รวมทัง้ SprintLink) หรือในกรณีที่บุคคลแจง้ขอ 
ใหเ้ราลบขอ้มูลที่กฎหมายกําหนดว่าตอ้งใชห้รือมีมูลเหตุตามสมควรใหต้อ้งเก็บรักษาไว ้ขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ 
มีกําหนดไวใ้นเงื่อนไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละพื้นที ่SprintLink จะแจง้ใหบุ้คคลทราบขอ้ยกเวน้ 
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่มกีารตอบกลับคําขอใด ๆ 



 
 
บคุคลยังอาจมสีทิธิใ์นการรอ้งเรยีนผา่นหน่วยงานกํากับดแูลดา้นการปกป้องขอ้มลู 

หากคณุตอ้งการใชส้ทิธิเ์หลา่น้ี กรุณาตดิตอ่ privacy@t-mobile.com 

(ก) สทิธใินการถอนความยนิยอม 

หากบคุคลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีย่ืน่รายงานไดเ้คยแสดงความยนิยอมสําหรับการดําเนนิการประมวลผลขอ้มูล 
ส่วนบุคคล พวกเขาสามารถถอนความยนิยอมไดทุ้กเมื่อสําหรับผลทีจ่ะมใีนอนาคต การถอนความยนิยอม 
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการประมวลผลขอ้มูลก่อนการถอนความยนิยอมแต่ 
อย่างใด 

(ข) สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู 

บุคคลอาจมสีทิธกิารเขา้ถงึขอ้มูลโดยขอการยนืยันจาก SprintLink ว่าขอ้มูลสว่นบคุคลของพวกเขาไดรั้บการ 
ประมวลผลหรือไม่และหากมีการประมวลผล พวกเขาสามารถขอสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีร่วมถงึ 
หมวดหมู่ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดป้ระมวลผล วัตถุประสงคข์องการประมวลผล และผูรั้บขอ้มูลหรือ 
หมวดหมูข่องผูรั้บขอ้มลู บคุคลมสีทิธทิีจ่ะขอรับสําเนาขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ําลังอยูร่ะหวา่งการประมวลผลได ้

เน่ืองจากกรณีน้ีอาจจําเป็นตอ้งพจิารณาในเรือ่งของผลประโยชน์ของบุคคลอืน่ดว้ย ดังนัน้สทิธน้ีิจงึไมใ่ชส่ทิธ ิ
เด็ดขาดและผลประโยชน์ของบุคคลอืน่อาจจํากัดสทิธกิารเขา้ถงึน้ี ยกตัวอย่างเชน่ สทิธกิารเขา้ถงึไม่สามารถ 
บังคับใชไ้ดห้ากการเขา้ถงึนั้นอาจเปิดเผยขอ้มูลที่ซึง่กฎหมายหรือโดยลักษณะของขอ้มูลตอ้งเก็บไวเ้ป็น 
ความลับโดยเฉพาะอยา่งยิง่เน่ืองจากผลประโยชนโ์ดยชอบธรรมของบคุคลอืน่ทีม่คีวามสําคัญมากกวา่ 

(ค) สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง  

บุคคลอาจมสีทิธใินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกตอ้งเกีย่วกับพวกเขาโดยการรอ้งขอสทิธนัิ้นจากเรา  
บุคคลอาจมสีทิธใิหข้อ้มูลเพิม่เตมิเพื่อใหข้อ้มูลสว่นบุคคลครบถว้นสมบูรณ์ทีร่วมถงึโดยวธิกีารใหถ้อ้ยแถลง 
เพิม่เตมิซึง่ขึน้อยูก่ับวัตถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลู  

(ง) สทิธใินการลบขอ้มลู (สทิธทิีจ่ะถกูลมื) 

บคุคลอาจมสีทิธริอ้งขอใหม้กีารลบขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับพวกเขาได ้ 

(จ) สทิธใินการจํากดัการประมวลผล 

ในบางสถานการณ์ คณุอาจมสีทิธใินการจํากัดขอบเขตการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยการรอ้งขอ 
สทิธดิังกล่าวจากเรา ในกรณีน้ี ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกทําเครือ่งหมายไวแ้ละเราอาจนํามาประมวลผลเฉพาะ 
เพือ่วัตถปุระสงคบ์างประการเทา่นัน้ 

(ฉ) สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มลู 

บุคคลอาจมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกับพวกเขาทีพ่วกเขาเคยใหข้อ้มูลดังกล่าวไวใ้นรูปแบบที ่
เป็นโครงสรา้ง ทีมั่กนํามาใชแ้ละเครือ่งจักรสามารถอา่นไดแ้ละอาจมสีทิธสิง่ผา่นขอ้มลูดังกลา่วไปยังนติบิคุคล 
อืน่ได ้

_______________________________________________________________________________ 

(ช) สทิธใินการคดัคา้น  

ในบางสถานการณ์ บุคคลอาจมสีทิธคิดัคา้นทีอ่ยู่บนพืน้ฐานทีเ่ก ีย่วกบัสถานการณ์บางอย่างของ 
พวกเขาโดยสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูของเราไดท้กุเมือ่และเราไมจ่ําเป็นตอ้งประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
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