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Version Author Approved By Date Remark 

1.0.0 ISMS MD 26th May 2022 Newly created separate Baseline 
document including Thai version. 
Included sections to comply with Thai 
Personal 
Data Protection Act B.E. 2562 (2019)  
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นโยบายความเป็นส่วนตวัและนโยบายการปกป้องขอ้มูลของ Quidlab 
นโยบายความเป็นส่วนตวันี ้ไดม้ีการอธิบายนโยบาย ขัน้ตอนการใชง้าน การเปิดเผยแพรข่อ้มลูการใชบ้ริการ แจง้สิทธ์ิความเป็นส่วนตวั และวิธีท่ีกฎหมายปกป้อง

สิทธ์ิของผูใ้ชง้าน โดยการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลเพื่อใหบ้รกิารและปรบัปรุงการบริการ ตามท่ีระบบมีการรวบรวมและใชข้อ้มลูของผูใ้ชง้านตามนโยบายความเป็น

ส่วนตวันี ้

ค าอธิบายและการจ ากดัความ 

การท่ีใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่มีความหมายเป็นไปตามเงื่อนไขไม่ว่าจะใชต้วัอกัษรใดท่ีเฉพาะเจาะจงหรือ หลากหลาย ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละ

นโยบายความเป็นส่วนตวั 

บญัชี : คือชื่อบญัชี ท่ีสรา้งขึน้เฉพาะผูใ้ชร้ายเดียว เพื่อเขา้สามารถเขา้ถึงบรกิาร หรอืบางส่วนของบรกิารของเรา 

บริษัท : ใชเ้รียกแทน "บริษัท", "พวกเรา", "เรา" หรือ "ของพวกเรา"  (ในขอ้ตกลงนี ้หมายถึง บริษัท ควิดแลบ จ ากดั) 

นโยบายคกุกี ้: ไฟลข์นาดเล็กท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร ์อปุกรณม์ือถือ หรืออปุกรณอ์ื่นใดโดยเว็บไซต ์ซึ่งประกอบดว้ยรายละเอียดขอ้มลูการใชเ้ว็บของคุณบนเวบ็ไซต์

นัน้  

ประเทศ : หมายถงึ ประเทศไทย 

อปุกรณ ์: หมายถึงอปุกรณใ์ดๆ ที่สามารถเขา้ถึงการใชง้านได ้เช่น คอมพิวเตอร ์โทรศพัทม์ือถือ หรือแท็บเล็ต 

ขอ้มลูส่วนบคุคล : คือขอ้มลูใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับคุคลท่ีสามารถระบตุวัตนได ้

การบรกิาร : เป็นการบริการของระบบ FoQus E-Meeting & Voting หรือการบรกิารอื่นๆใดท่ี บรษิัท ควิดแลบ จ ากดั มีในระบบ 

ผูใ้หบ้ริการ : คือบคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ มีขอ้มลูในนามของบรษิัท และหมายถึงบรษิัทหรือบคุคลภายนอกท่ีว่าจา้งโดยบริษัทเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ใหบ้ริการ เพื่อใหบ้ริการในนามของบริษัท เพื่อด าเนินการบรกิารท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริการ หรือเพื่อช่วยบริษัทในการวเิคราะหว์ิธีการใช้บรกิาร 

บคุคลท่ีใหบ้ริการดา้นสงัคมออนไลน ์: คือเว็บไซตอ์ื่นๆ หรือเครือข่ายออนไลน ์ที่ผูใ้ชส้ามารถเขา้สูร่ะบบหรือสามารถสรา้งบญัชีเพื่อใชบ้ริการเองได ้

ขอ้มลูการใชง้าน : คือขอ้มลูท่ีรวบรวมไวอ้ตัโนมติัจากระบบ ไม่ว่าจะสรา้งขึน้จากการใชบ้รกิารหรือระบบพืน้ฐานของโปรแกรม (เช่น ระยะเวลาการใชง้าน

โปรแกรม) 

เว็บไซต ์:  ซึ่งเป็นบริการของบรษิัท ควิดแลบ จ ากดั สามารถเขา้ถึงการใชง้านไดจ้าก www.quidlab.com , foqus.vc, silvermanfoqus.com 

หรือ URL อื่นๆ เมื่อใชบ้รกิาร บรษิัท ควดิแลบ จ ากดั 

ผูใ้ชง้าน : หมายถงึตวับคุคล บริษัท หรือนิติบคุคลอ่ืนๆ ที่สามารถเขา้ถึงการใชบ้รกิาร ตามความเหมาะสม 

 

การรวบรวมการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้ริการ 

ประเภทของขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูส่วนบคุคล 
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ขณะท่ีใชบ้ริการโปรแกรมของควิดแลบ เราอาจขอใหค้ณุใหข้อ้มลูท่ีสามารถระบตุวับคุคลได ้ซึ่งสามารถใชเ้พื่อติดต่อหรือระบตุวัคณุได ้ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ี

สามารถระบตุวัตนได ้อาจรวมถึง : ท่ีอยู่อีเมล, ชื่อและนามสกลุ , หมายเลขโทรศพัท ์, ท่ีอยู่, จงัหวดั, รหสัไปรษณีย,์ ประเทศ , หมายเลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูใ้ช ้& เอกสารรบัมอบอ านาจแทน 

ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านระบบ มีการท าสญัญาเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้ หรือ คอนโด อาจตอ้งใหข้อ้มลูเพิ่มเติมแก่ทางเราซึ่งอาจรวมถงึหมายเลขทะเบียนเช่น TSD ID 

หรือ Registrar ID, จ านวนหุน้ท่ีถือครอง, บตัรประจ าตวัประชาชน/หมายเลขหนงัสือเดินทาง/ นิติบคุคล, ชื่อ, ท่ีอยู่, โทรศพัท,์ ชื่อเจา้ของรว่ม, หมายเลข

หอ้งชดุ, สิทธิออกเสียง, การบนัทึกวิดีโอและเสียง เป็นตน้ 

เราท าการรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลไวท้ัง้หมด เฉพาะในกรณีท่ีลกูคา้มีการลงนามใชบ้ริการของโปรแกรมไว ้เราสามารถส่งมอบขอ้มลูส่วนบคุคลทั้งหมดใหก้บั

ลกูคา้ท่ีลงนามใชบ้ริการ และจะท าการลบขอ้มลูทัง้หมดออกจากระบบของเราหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ 90 วนั เวน้แต่จะมกีารขอใหเ้ก็บรกัษาไวเ้ป็นระยะ

เวลานานขึน้ เราจะเก็บบนัทึกการเขา้ใชร้ะบบ ฯลฯ ตามท่ีกฎหมายความปลอดภยัทางไซเบอรข์องประเทศไทยก าหนดไวเ้ป็นเวลาอย่างนอ้ย 90 วนั อย่างไรก็

ตาม บนัทึกใดๆ ที่สามารถระบขุอ้มลูส่วนบคุคลจะถกูลบออกหลงัจาก 90 วนั ที่อยู่ IP หากไม่เชื่อมโยงกบัขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืน ๆ จะไมถ่ือเป็นขอ้มลูส่วนบคุคล 

ขอ้มลูการใชง้าน 

ขอ้มลูการใชง้านจะถกูเก็บรวบรวมไวอ้ตัโนมติัเมื่อใชบ้รกิาร  

ขอ้มลูการใชง้านอาจรวมถงึขอ้มลูต่างๆ เชน่ ที่อยู่ Internet Protocol ของอปุกรณข์องคณุ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราวเ์ซอร ์เวอรช์นัของเบราวเ์ซอร ์

หนา้บริการของเราท่ีคณุเขา้ใชง้านระบบ เวลาและวนัท่ีท่ีคณุเขา้ใชร้ะบบ ขอ้มลูระบตุวัตน และขอ้มลูการประเมินผลอื่นๆ 

เมื่อคณุเขา้ระบบการใชง้านโปรแกรมผ่านอปุกรณม์ือถือ เราสามารถรวบรวมขอ้มลูไดโ้ดยอตัโนมติั ซึ่งรวมถึงประเภทของอปุกรณม์ือถือท่ีคณุใช ้IDเฉพาะของ

อปุกรณม์ือถือของคณุ ท่ีอยู ่IP ของอปุกรณม์ือถือของคณุ มือถือของคณุ ระบบปฏิบติัการ ประเภทของอินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรบ์นมือถือท่ีคณุใช ้ตวัระบอุปุกรณ์

เฉพาะ และขอ้มลูการดา้นอื่นๆ เราสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลู เมื่อผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านระบบ ไม่ว่าจะใชง้านผ่านอปุกรณใ์ดๆ ก็ตาม 

ระบบเทคโนโลยีในการติดตามและคกุกี ้

เราใชค้กุกีแ้ละเทคโนโลยีการติดตามท่ีคลา้ยกนั เพื่อติดตามการใชง้านระบบในบริการของเราและจดัเกบ็ขอ้มลูบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามท่ีใชคื้อ บีคอน ,

แท็ก และสครปิต ์เพื่อรวบรวมและติดตามขอ้มลู และปรบัปรุงและวเิคราะหบ์ริการของเรา 

คณุสามารถสั่งใหเ้บราวเ์ซอรข์องคณุปฏิเสธคกุกีท้ัง้หมดหรือระบวุ่าเมื่อใดท่ีมีการสง่คกุกี ้อย่างไรก็ตาม หากคณุไม่ยอมรบัคกุกี ้คุณอาจไม่สามารถใชบ้ริการ

บางส่วนของเราได ้

คกุกีอ้าจเป็นคกุกี ้"ถาวร" หรือ "มกีารหมดอายกุารใชง้าน" คกุกีถ้าวรยงัคงอยู่บนคอมพิวเตอรส์่วนบคุคลหรืออปุกรณม์ือถือของคณุเมื่อคณุออฟไลน ์ในขณะท่ี

คกุกีข้องท่ีมีก าหนดการหมดอาย ุจะถกูลบทนัทีท่ีคณุปิดเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ 

เราตัง้ค่าการหมดอายแุละคกุกีถ้าวรเพื่อวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวด้า้นล่าง: 

คกุกีท่ี้จ าเป็น 

ประเภท: คกุกีท่ี้มีการหมดอายกุารใชง้าน 

ดแูลโดย: บรษิัทควิดแลบ จ ากดั 

วตัถปุระสงค:์ คกุกีเ้หล่านีม้ีความจ าเป็นต่อการใหบ้ริการแก่คณุผ่านทางเว็บไซต ์และเพื่อใหค้ณุสามารถใชค้ณุลกัษณะบางอย่างของเว็บไซตไ์ด ้สามารถช่วย

ตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชแ้ละป้องกนัการใชบ้ญัชีผูใ้ชท่ี้เป็นการฉอ้โกง หากไม่มีคกุกีเ้หล่านี ้บริการท่ีคณุขอจะไม่สามารถใหบ้ริการได ้และเราใชค้กุกีเ้หล่านีเ้พื่อ

ใหบ้ริการเหล่านัน้แก่คณุเท่านัน้ 
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นโยบายและขอ้ก าหนดของคกุกี ้ 

ประเภท: คกุกีถ้าวร 

ดแูลโดย: บรษิัทควิดแลบ จ ากดั 

วตัถปุระสงคเ์พื่อ : คกุกีเ้หล่านีไ้ดร้ะบวุ่า ผูใ้ชส้ามารถยอมรบัการใชค้กุกีบ้นเว็บไซตใ์ช่หรือไม่ 

การท างานของคกุกี ้

ประเภท: คกุกีถ้าวร 

ดแูลโดย: บรษิัทควิดแลบ จ ากดั 

วตัถปุระสงคเ์พื่อ: คกุกีเ้หล่านีช้่วยใหเ้ราจดจ าตวัเลือกที่คณุท าเมื่อคณุใชเ้ว็บไซต ์เชน่ การจดจ ารายละเอียดการเขา้สูร่ะบบหรอืการตัง้ค่าภาษาของคณุ 

จดุประสงคข์องคกุกีเ้หล่านีคื้อเพื่อใหค้ณุไดร้บัประสบการณท่ี์เป็นส่วนตวัมากขึน้ และเพื่อหลีกเลี่ยงไมใ่หค้ณุตอ้งป้อนการตัง้ค่าของคณุใหม่ทกุครัง้ที่คณุใช้

เว็บไซต ์ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัคกุกีท่ี้เราใชแ้ละตวัเลือกของคณุเกี่ยวกบัคกุกี ้โปรดไปท่ีนโยบายคกุกีข้องเราหรือส่วนคกุกีข้องนโยบายความเป็นส่วนตวั

ของเรา 

การใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

บริษัทอาจตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี:้ 

เพื่อจดัหาและบ ารุงรกัษาบริการของเรา รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใชบ้ริการของเรา 

ในการจดัการบญัชขีองคณุ: เพื่อจดัการการลงทะเบียนของคณุในฐานะผูใ้ชบ้ริการ ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีคณุใหส้ามารถใหค้ณุเขา้ถึงฟังกช์นัต่างๆไดใ้นฐานะผูใ้ชท่ี้

ลงทะเบียน 

ส าหรบัขอ้ปฏิบติัตามสญัญา: เพื่อการพฒันา เพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และการท าสญัญาซือ้ผลิตภณัฑ ์รายการหรือการบริการท่ีคณุใชง้าน หรือของสญัญา

อื่นใดกบัเราผ่านช่องทางบริการ 

วิธีติดต่อคณุ: เพื่อใหส้ามารถติดต่อคณุผ่านช่องทางอีเมล โทรศพัท ์ส่งขอ้ความผ่านSMS หรือรูปแบบการสื่อสารทางอเิล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น การ

แจง้เตือนของแอปพลเิคชนัมือถือเกี่ยวกบัการอปัเดต หรือการสื่อสารขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัฟังกช์ั่นการท างาน ผลิตภณัฑ ์หรือบริการตามสญัญา รวมถึงการอปัเดต

ดา้นความปลอดภยั เมื่อจ าเป็นหรือสมเหตสุมผลในการด าเนินการ 

เพื่อใหเ้ขา้ถึงข่าวสาร ขอ้เสนอพิเศษ และขอ้มลูทั่วไปเกี่ยวกบัสินคา้ บรกิาร และกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ราน าเสนอซึ่งคลา้ยกบัท่ีคณุไดซ้ือ้หรือสอบถามไปแลว้ เวน้แต่คณุ

ไดเ้ลือกที่จะไม่รบัขอ้มลูดงักล่าว 

เพื่อใหส้ามารถจดัการค าขอของคณุ เพื่อการเขา้รว่ม และจดัการค าขอของคณุถึงเรา 

เราอาจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุในสถานการณต่์อไปนี:้ 

กบัผูใ้หบ้ริการ: เราสามารถแสดงสถานะของขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ ใหก้บัผูใ้หบ้รกิารเพื่อตรวจสอบและวิเคราะหก์ารใชบ้รกิารของเรา เพื่อสามารถติดต่อคณุได ้

ส าหรบัการถ่ายโอนธุรกิจ: เราสามารถแสดงสถานะหรือถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การขาย

ทรพัยส์ินของบริษัท การจดัหาเงินทนุ หรือการซือ้ธุรกิจทัง้หมดหรือบางส่วนของเราไปยงับรษิัทอื่น 
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กบับริษัทในเครือ: เราสามารถแสดงสถานะของขอ้มลูของคณุกบับริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี ้เราสามารถก าหนดใหบ้รษิัทในเครือเหล่านั้นปฏิบติัตาม

นโยบายความเป็นส่วนตวันี ้บรษิัทในเครือรวมถึงบริษัทแม่ของเราและบริษัทในเครืออ่ืนๆ พนัธมิตรรว่มทนุหรือบริษัทอื่นๆ ที่เราควบคมุหรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุ

เดียวกนักบัเรา 

กบัพนัธมิตรทางธรุกิจ: เราสามารถแสดงสถานะขอ้มลูของคณุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ ์บริการ หรอืโปรโมชั่นบางอย่างแก่คณุ 

กบัผูใ้ชร้ายอื่น: เมื่อคณุแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลหรือโตต้อบกบัผูใ้ชร้ายอื่นในพืน้ท่ีสาธารณะ ผูใ้ชท้กุคนอาจดขูอ้มลูดงักล่าวและอาจเผยแพรสู่่สาธารณะภายนอก 

หากคณุโตต้อบกบัผูใ้ชร้ายอื่นหรือลงทะเบียนผ่านบริการโซเชียลมีเดียของบคุคลภายนอก ผูติ้ดต่อของคณุบนบริการโซเชียลมีเดียของบคุคลภายนอกอาจเห็นชื่อ 

โปรไฟล ์รูปภาพ และค าอธิบายเกี่ยวกบักจิกรรมของคณุ ในท านองเดียวกนั ผูใ้ชร้ายอื่นจะสามารถดคู าอธิบายกิจกรรมของคณุ สื่อสารกบัคณุ และดโูปรไฟลข์อง

คณุได ้

การเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

บริษัทสามารถเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็น ส าหรบัวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้เราจะเก็บรกัษาและใชข้อ้มลูส่วน

บคุคลของคณุในขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามภาระผกูพนัทางกฎหมายของเรา (เช่น หากเราจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูของคณุเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่

บงัคบัใช)้ การแกไ้ขขอ้พิพาทและบงัคบัใชข้อ้ตกลงและนโยบายทางกฎหมายของเรา ทัง้นี ้สามารถใชก้บัผูใ้ชท่ี้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเราหรือพอรท์ลัอ่ืนๆ โดยตรง

หรือโดยออ้มและผูท่ี้ไม่ใช่ลกูคา้โดยตรงของระบบ 

ขอ้มลูท่ีลกูคา้ใหไ้วเ้พื่อใชส้  าหรบับริการตามสญัญา จะถกูท าลายภายใน 90 วนัหลงัจากใหบ้ริการและเมื่อรายงานทัง้หมดถกูส่งไปยงัลกูคา้ท่ีท าสญัญา ลกูคา้ท่ี

ท าสญัญาอาจขอใหเ้ราเก็บขอ้มลูไวเ้ป็นเวลานานขึน้เมื่อมีการรอ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

การถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

ขอ้มลูของคณุ รวมถึงขอ้มลูส่วนบคุคล จะไดร้บัการประมวลผลท่ีส านกังานปฏิบติัการของบริษัทและในสถานท่ีอื่นๆ ไปยงับคุคลท่ีเกี่ยวขอ้งในการประมวลผล

หมายความว่า ขอ้มลูนีส้ามารถอาจถกูถ่ายโอน – เก็บรกัษาไว ้- ไปยงัคอมพิวเตอรท่ี์อยู่นอกรฐั จงัหวดั ประเทศ หรือเขตอ านาจศาลอ่ืนของรฐับาล ซึ่งกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูอาจแตกต่างไปจากกฎหมายในเขตอ านาจศาลของคณุ 

ความยินยอมของคณุต่อนโยบายความเป็นส่วนตวันีต้ามดว้ยการส่งขอ้มลูดงักล่าวของคณุแสดงถึงขอ้ตกลงของคณุในการถ่ายโอนนัน้ บริษัทจะด าเนินการทกุ

ขัน้ตอนตามสมควรเพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูของคณุไดร้บัการปฏิบติัอย่างปลอดภยัและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้และจะไม่มีการถ่ายโอนขอ้มลูส่วน

บคุคลของคณุไปยงัองคก์รหรือประเทศ เวน้แต่จะมีการควบคมุท่ีเพียงพอรวมถงึการรกัษาความปลอดภยัของ ขอ้มลูของคณุและขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนๆ 

การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

การท าธุรกรรมทางธุรกิจ 

หากทางบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการควบรวมกิจการ การไดม้า หรือการขายทรพัยส์ิน ขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุอาจถกูถ่ายโอนเราจะแจง้ใหผู้ใ้ชง้านระบบทราบก่อน

ก่อนท่ีขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุจะถกูถ่ายโอนและอยู่ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัท่ีแตกต่างกนั 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ในบางกรณี บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุ หากจ าเป็นตอ้งท าตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อค าขอท่ีถกูตอ้งจากหน่วยงานของรฐั 

(เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรฐั) 

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายอื่นๆ 
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บริษัทอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุดว้ยความเชื่อโดยสจุริตวา่การกระท าดงักล่าวมีความจ าเป็นเพื่อ:ปฏิบติัตามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย ปกป้องและ

ปกป้องสิทธิหรือทรพัยส์ินของบรษิัท ป้องกนัหรือตรวจสอบการกระท าผิดท่ีอาจเกิดขึน้กบับรกิาร 

ปกป้องความปลอดภยัส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้ริการหรือสาธารณะ เพื่อป้องกนัความรบัผิดทางกฎหมาย ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุมีความส าคญัต่อเรา แต่อยา่ลืมว่าไม่มีวิธีการใดในการส่งผ่านอินเทอรเ์น็ต หรือวิธีการจดัเก็บขอ้มลู

อิเล็กทรอนิกสท่ี์ปลอดภยั 100% ในขณะท่ีเราพยายามใชว้ิธีการท่ียอมรบัไดใ้นเชิงพาณิชยเ์พื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ เราไม่สามารถรบัประกนัความ

ปลอดภยัไดอ้ย่างสมบรูณ ์

การลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตอ์ื่น 

ในการบริการของเราสามารถมีลิงคไ์ปยงัเว็บไซตอ์ื่นท่ีไม่ไดด้ าเนินการโดยเราหากคณุคลิกลิงกข์องบคุคลภายนอกคณุจะถกูน าไปยงัเว็บไซตข์องบคุคลภายนอก

นัน้เราขอแนะน าใหค้ณุตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัของทกุไซตท่ี์คณุเยี่ยมชม เราไม่สามารถควบคมุและไมร่บัผิดชอบต่อเนือ้หา นโยบายความเป็น

ส่วนตวั หรือแนวปฏิบติัของเวบ็ไซตห์รือบรกิารของบคุคลท่ีสาม 

การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

เราอาจจะมกีารอปัเดตนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นครัง้คราว เราจะแจง้การเปล่ียนแปลงใดๆ โดยการโพสตน์โยบายความเป็นส่วนตวัใหม่ในหนา้นี ้

ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวันีเ้ป็นระยะส าหรบัการเปล่ียนแปลงใดๆ การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันีจ้ะมีผลก็ต่อเมื่อมีการโพสต์

ในหนา้นี ้

สิทธ์ิของคณุเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

ภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละขอ้ยกเวน้ คณุอาจมีสิทธ์ิดงัต่อไปนีเ้กี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ หากขอ้มลูของคณุมาจากลกูคา้ท่ีท าสญัญา คณุสามารถ

ติดต่อลกูคา้ท่ีท าสญัญาโดยตรง: 

(ก) การเขา้ถงึ: คณุมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงหรือขอส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเราก าลงัด าเนินการเกี่ยวกบัคณุ 

(ข) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยขอ้มลู: คณุอาจมีสิทธ์ิท่ีจะไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลเกี่ยวกบัตวัคณุในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละเพื่อส่งขอ้มลูนีไ้ปยงัผูค้วบคมุ

ขอ้มลูรายอื่น 

(ค) การคดัคา้น: ในบางกรณีคณุอาจมีสิทธ์ิคดัคา้นวิธีท่ีเราประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุในกิจกรรมบางอยา่งท่ีระบไุวใ้นนโยบายนี ้

(ง) การลบ: คณุมีสิทธ์ิรอ้งขอใหเ้ราลบ ท าลาย หรือระบขุอ้มลูส่วนบคุคลของคณุท่ีเราด าเนินการเกี่ยวกบัคณุ เช่น หากขอ้มลูไม่จ าเป็นส าหรบั

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลอีกต่อไป 

(จ)    ขอ้จ ากดั: คณุอาจมีสิทธ์ิท่ีจะจ ากดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ หากคณุเช่ือว่าขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง การประมวลผลของเรานัน้ผิด

กฎหมาย หรือว่าเราไม่จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูนีเ้พื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะอีกต่อไป 

(ฉ)     การแกไ้ข: คณุอาจมีสิทธ์ิท่ีจะมขีอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไม่สมบรูณ ์ไม่ถกูตอ้ง ท าใหเ้ขา้ใจผิด หรือขอ้มลูเก่า 

(ช)   การเพิกถอนความยินยอม: คณุอาจมีสิทธ์ิท่ีจะเพิกถอนความยินยอมท่ีเรามอบใหเ้ราส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ เวน้แต่ จะมี

ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัสิทธ์ิในการเพกิถอนความยินยอมตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือสญัญาท่ีเป็นประโยชนต่์อคณุ 

(ซ)    ยื่นเรื่องรอ้งเรียน: คณุอาจมีสิทธ์ิยื่นค ารอ้งต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจ หากคณุเช่ือว่าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของเรานัน้ผิดกฎหมายหรือไม่ได้

เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูท่ีบงัคบัใช ้
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คณุสามารถติดต่อเรา บรษิัท ควิดแลบ จ ากดั เพื่อยื่นค ารอ้งพรอ้มกบัรายละเอียดทัง้หมดเพื่อระบบุนัทึกของคณุ เราจะพิจารณาและแจง้ใหคุ้ณทราบภายใน 30 

วนัท าการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัค าขอ ในกรณีท่ีเราปฏิเสธค าขอของคณุ เราจะแจง้ใหค้ณุทราบถึงเหตผุลในการปฏิเสธของเรา 

ติดทางการต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากดั 

หากคณุตอ้งการติดต่อเราเพื่อใชสิ้ทธ์ิท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุหรือหากคณุมีขอ้สงสยัหรือขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุภายใต้

นโยบายความเป็นส่วนตวัของลกูคา้นีโ้ปรดติดต่อเราหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูของเราตามช่องทางต่อไปนี:้ 

(ก) บรษิัท ควิดแลบ จ ากดั 

179/338 ซอยสขุมุวิท 39 (พรอ้มพงษ์), 

คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

ทางอีเมล: info@quidlab.comโทร 02-0134322 

(ข) เจา้หนา้ท่ีรบัเรื่อง และคุม้ครองขอ้มลู 

179/338 ซอย สขุมุวิท 39 (พรอ้มพงษ์), 

คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

ทางอีเมล: dpo@quidlab.com โทร 02-0134322 
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Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy 
This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of 

Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the 

law protects You. 

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree 

to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. 

Interpretation and Definitions 

Interpretation 

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following 

conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they 

appear in singular or in plural. 

Definitions 

For the purposes of this Privacy Policy: 

Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service. 

Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to 

Quidlab Co., Ltd. 

Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a 

website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses. 

Country refers to: Thailand 

Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital 

tablet. 

Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual. 

Service refers to the Website & FoQus E-Meeting & Voting System or any other services 

provided by Quidlab 

Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the 

Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to 

facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services 

related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used. 

Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through 

which a User can log in or create an account to use the Service. 

Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or 

from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit). 

Website refers to Quidlab, accessible from any subdomains of quidlab.com , foqus.vc, 

silvermanfoqus.com or other urls when using Quidlab services. 

https://quidlab.com/
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You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on 

behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable. 

Collecting and Using Your Personal Data  

Types of Data Collected 

Personal Data 

While using Our Service, We may ask You to provide us with certain personally identifiable 

information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may 

include, but is not limited to: 

Email address, First name and last name , Phone number , Address, State, Province, ZIP/Postal 

code, City ,ID Card number, ID card copy of user & proxy 

In case of Shareholder/Condo meeting contracting customer may provide us additional data 

which may include registration number e.g. TSD ID or Registrar ID, number of shares held, ID 

card/passport number/ juristic ID, name, address, telephone, co-owner names, condo unit 

number, voting rights , video and audio recording etc. 

We collect above personal data only if ordered by & on behalf of customer ordering  services. 

We handover all personal data to ordering customer & delete from our system after 90 days of 

meeting unless specifically asked to retain for a longer period. However, we retain access logs 

etc. as required by Thailand Cyber Security law for minimum of 90 days. However, any logs 

which can identify personal information are deleted after 90 days. IP address if not linked to 

other personal data is not considered as personal data. 

 

Usage Data 

Usage Data is collected automatically when using the Service. 

Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP 

address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and 

date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic 

data. 

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information 

automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile 

device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type 

of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data. 

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or 

when You access the Service by or through a mobile device. 

 

Tracking Technologies and Cookies 
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We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store 

certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and 

track information and to improve and analyze Our Service. 

You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. 

However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. 

Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on your personal 

computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as 

You close your web browser. 

We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below: 

 

Necessary / Essential Cookies 

Type: Session Cookies 

Administered by: Us 

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website 

and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent 

fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for 

cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services. 

 

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies 

Type: Persistent Cookies 

Administered by: Us 

 

Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website. 

 

Functionality Cookies 

Type: Persistent Cookies 

Administered by: Us 

Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, 

such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is 

to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your 

preferences every time You use the Website. 

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit 

our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy. 
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Use of Your Personal Data 

The Company may use Personal Data for the following purposes: 

To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service. 

To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal 

Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available 

to You as a registered user. 

For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the 

purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other 

contract with Us through the Service. 

To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of 

electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates 

or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, 

including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation. 

To provide You with news, special offers and general information about other goods, services 

and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired 

about unless You have opted not to receive such information. 

To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us. 

We may share your personal information in the following situations: 

With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to 

monitor and analyze the use of our Service, to contact You. 

For Business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, 

or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or 

a portion of our business to another company. 

With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require 

those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other 

subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under 

common control with Us. 

With Business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You 

certain products, services or promotions. 

With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas 

with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed 

outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, 

Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and 

description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your 

activity, communicate with You and view Your profile. 
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Retention of Your Personal Data 

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set 

out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to 

comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply 

with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies. This 

clause applies to users visiting our websites or other portals directly or indirectly and who are 

not direct customers of System.  

Data provided by   customers to be used for contracted services are destroy 90 days after 

services are rendered and when  all reports are handed over to contracting customers. 

Contracting customers  may request us to keep data for a longer period upon written request. 

 

Transfer of Your Personal Data 

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and 

in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this 

information may be transferred to - and maintained on - computers located outside of Your 

state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may 

differ than those from Your jurisdiction. 

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents 

Your agreement to that transfer. 

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated 

securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will 

take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including 

the security of Your data and other personal information. 

 

Disclosure of Your Personal Data 

Business Transactions 

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be 

transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes 

subject to a different Privacy Policy. 

Law enforcement 

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if 

required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a 

government agency). 

 

Other legal requirements 
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The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is 

necessary to: 

Comply with a legal obligation 

Protect and defend the rights or property of the Company 

Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service 

Protect the personal safety of Users of the Service or the public 

Protect against legal liability 

Security of Your Personal Data 

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of 

transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive 

to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its 

absolute security. 

Links to Other Websites 

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a 

third-party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review 

the Privacy Policy of every site You visit. 

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or 

practices of any third-party sites or services. 

 

Changes to this Privacy Policy 

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify any changes by posting the 

new Privacy Policy on this page. 

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy 

Policy are effective when they are posted on this page. 

Your rights with regard to your Personal Data 

Subject to the applicable laws and exceptions thereto, you may have the following rights 

regarding your Personal Data. If your data is provided by contracting customer you must contact 

contracting customer directly: 

(a) Access: you may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are 

processing about you; 

(b) Data Portability: you may have the right to obtain Personal Data hold about you, in a 

structured, electronic format, and to transmit this data to another data controller; 
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(c) Objection: in some circumstances, you may have the right to object to how we process your 

Personal Data in certain activities which specified in this Policy; 

(d) Deletion: you may have the right to request that we delete, destroy, or de-identify your 

Personal Data that we process about you, e.g. if the data is no longer necessary for the purposes 

of processing; 

(e) Restriction: you may have the right to restrict our processing of your Personal Data if you 

believe such data to be inaccurate, that our processing is unlawful, or that we no longer need to 

process this data for a particular purpose; 

(f) Rectification: you may have the right to have Personal Data that is incomplete, inaccurate, 

misleading, or out-of-date rectified; 

(g) Consent withdrawal: you may have the right to withdraw consent that was given to us for the 

processing of your Personal Data, unless there are restrictions on the right to withdraw consent 

as required by the law, or a contract that benefits you; and 

(h) Lodge a complaint: you may have the right to lodge a complaint to the competent authority 

if you believe our processing of your Personal Data is unlawful or non-compliance with 

applicable data protection law. 

You can contact us here below to file a request along with complete details to identify your 

records. We will consider the matter and then inform you within 30 working days from the 

request’s date of receipt. Where we deny your request, we will inform you of the reason for our 

denial.  

Contact Us 

If you wish to contact us to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any 

queries or complaints about your Personal Data under this Client Privacy Policy, please contact 

us or our Data Protection Officer via the following avenues: 

(a) Quidlab Co., Ltd 

 179/338 Soi Sukhumvit 39 (Prompong), 

Supalai Place, Tower B, 

Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

By email: info@quidlab.com 

(b) Data Protection Officer 

179/338 Soi Sukhumvit 39 (Prompong), 

Supalai Place, Tower B, 

Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

By email: dpo@quidlab.com 

mailto:info@quidlab.com

