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นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า 
 

  บริษัท ภูมิซอฟต์ จ ำกัด  ต่อไปเรียกว่ำ “บริษัท” ขอแนะน ำให้ลูกค้ำท ำควำมเข้ำใจนโยบำยส่วนบุคคล 
(privacy policy) นี้ เนื่องจำก นโยบำยนี้อธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะ
ลูกค้ำ เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ของลูกค้ำ เป็นต้น เพ่ือให้
ลูกค้ำได้รับทรำบถึงนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกำศนโยบำยส่วนบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

 

1. ค านิยาม 

 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลใดก็ตำมที่สำมำรถบ่งบอกตัวบุคคลได้ (ไม่ว่ำด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือ
โดยประกอบกับข้อมูลอ่ืน)  

  ข้อมูลอ่อนไหว หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวที่กระทบต่อเจ้ำของข้อมูล เช่น เชื้อชำติ 
เผ่ำพันธุ์ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร 
ข้อมูลชีวภำพ (Face ID, ลำยนิ้วมือ) เป็นต้น 

 ลูกค้า หมำยถึง ผู้ที่มำติดต่อเพ่ือประสำนงำนโครงกำรและหรือท ำสัญญำ/ก่อนสัญญำ  

 

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

 2.1 บริษัทจ ำ เป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอ เพื่อด ำเนินกิจกรรม เพื่อติดต่อเ พ่ือประสำนงำนโครงกำรและหรือท ำสัญญำ /ก่อน
สัญญำโดยมีข้อมูลดังนี้  

- ชื่อ – นำมสกุล  

- วัน/เดือน/ปี เกิด  

- ชื่อเล่น (ถ้ำมี )  

- ต ำแหน่ง (ถ้ำมี )  

- เบอร์โทรศัพท์  

- อี เมล  

- ที่อยู่   

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
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โดยกิจกรรมที่บริษัทด ำเนินกำรและฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตำมตำรำงนี้  

หมวดของการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรม ฐานการ
ประมวลผล 

การติดต่อ
ประสานงาน 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรติดต่อประสำนงำนน ำเสนอกำรขำย สัญญำ/ก่อน
สัญญำ 

 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรติดต่อน ำส่งใบเสนอรำคำ สัญญำ/ก่อน
สัญญำ 

การท าสัญญา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบสัญญำกำรลงนำมในสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง และ
เอกสำรแนบสัญญำ 

สัญญำ/ก่อน
สัญญำ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรติดต่อเรียกเก็บเงินค่ำสินค้ำและบริกำร สัญญำ/ก่อน
สัญญำ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลลูกค้ำอ้ำงอิงกำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัท สัญญำ/ก่อน
สัญญำ 

การด าเนินการตาม
สัญญา 

เพ่ือติดต่อประสำนงำนระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร สัญญำ/ก่อน
สัญญำ 

การติดตามการ
ให้บริการ 

เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร กำรศึกษำ วิจัย 
สถิติ 
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2.2 บริษัทก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม
และสอดคล้องกับกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ แปลง 
แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

2.3  หำกภำยหลังมีกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ปฏิบัติสัญญำหรือเป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น บริษัทจะแจ้ง
วัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมให้ลูกค้ำผ่ำนประกำศหน้ำเว็บไซต์ และจัดให้มีบันทึกกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐำน ทั้งนี้ บริษัทอำจขอควำมยินยอมจำกลูกค้ำก่อนกำรด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมใด ๆ 
ตำมวัตถุประสงค์ใหม่นั้น (หำกกฎหมำยก ำหนดให้ต้องขอควำมยินยอม)  
 

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด  
 3.1  ในกำรใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็นธรรม และ
อย่ำงจ ำกัดเพียงเท่ำที่จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น  
 3.2  นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกลูกค้ำก่อนท ำกำร
ประมวลผล เว้นแต่  

(1)  เป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนด 
(2)  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำ และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำได้ในเวลำนั้น 
(3)  เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของลูกค้ำ 
(4) เพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
(5) เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท ำสถิติ 
 

3.3 บริษัทอำจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำที่ได้รับมำจำกแหล่งอื่นเฉพำะในกรณทีี่
มีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น และจะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบโดยไม่ชักช้ำภำยใน 30 วัน หรือขอควำมยินยอมจำก
ลูกค้ำ (กรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องขอควำมยินยอม) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น และเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำให้เป็นปัจจุบัน และเพื ่อปรับปรุงคุณภำพและ
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 

 
4. การโอนไปยังต่างประเทศ (Transfer to Third Country) 
 บริษัทอำจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำไปยังต่ำงประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท ทั้งนีลู้กค้ำตกลงให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรือบริษัทที่อยู่
ในประเทศอ่ืน หรือภำยใต้เขตอ ำนำจกฎหมำยของประเทศอ่ืน ไม่ว่ำกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศนั้นอำจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มำตรฐำนของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
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ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตำมขั้นตอนที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำในระดับเดียวกับ
กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
 
5.  การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ลูกค้ำมีสิทธิตรวจดูควำมมีอยู่ของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของกำรน ำข้อมูล
ไปใช้ นอกจำกนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
5.1 กำรขอส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ที่ลูกค้ำอำจส่งให้บุคคลภำยนอกหรือขอให้
บริษัทส่งโดยตรง 
5.2 กำรร้องขอให้บริษัทด ำเนินกำรแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 
5.3 กำรโต้แย้งหรือขอระงับกำรใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ เพ่ือวัตถุประสงค์ทำง
กำรตลำดและวัตถุประสงค์อ่ืนใด 
5.4 กำรขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ เมื่อไม่มีควำมจ ำเป็น รวมทั้งขอจ ำกัดขอบเขตใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สำมำรถให้ลบได้ 
5.5 ขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เก่ียวกับตนในกรณีท่ีเป็น
ข้อมูลซึ่งลูกค้ำไม่ได้ให้ควำมยินยอมในกำรรวบรวมหรือจัดเก็บ 
5.6 ขอยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมใดๆ 
5.7 ขอโอนย้ำยข้อมูลไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 
5.8 กำรร้องเรียนกับหน่วยงำนที่ควบคุมในกรณีที่ลูกค้ำเชื่อว่ำมีกำรละเมิดสิทธิลูกค้ำ  
 
 ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิของลูกค้ำจะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่บริษัทก ำหนด  
 
ข้อควรระวัง 
หำกเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัทต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำตำมฐำนสัญญำ หรือฐำนประโยชน์อัน

ชอบธรรม หรือฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรใช้สิทธิของตำม (5.4) ได้  
กรณีกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำด้วยฐำนควำมยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญำ เพื่อกำรปฎิบัติตำม

สัญญำ หำกลูกค้ำได้ใช้สิทธิตำมข้อ (5.4) บริษัทจะไมส่ำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ และ/หรืออำจมีผลท ำให้
สัญญำสิ้นสุดได้ 

กรณีลูกค้ำไม่ให้ข้อมูล บริษัทจะไม่สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ และ/หรืออำจมีผลท ำให้สัญญำ
สิ้นสุดได ้
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6. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล (Data Retention) 
 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำตลอดระยะเวลำของสัญญำบริกำร และจะท ำลำยภำยใน 
สิ้นสุดสัญญำ 10 ปี หรือตำมข้อตกลงที่ท ำร่วมกัน และกรณีท่ียังไม่มีสัญญำเก็บข้อมูลกำรติดต่อไป 10 ปีนับ
จำกวันที่ได้รับข้อมูล 
 
7. ข้อจ ากัดความรับผิด 
  แม้บริษัทจะได้ใช้มำตรกำรและเทคโนโลยีเพื่อรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ แต่บริษัทไม่อำจรับรองได้ว่ำมำตรกำรและเทคโนโลยีดังกล่ำวจะมีควำมสมบูรณ์ โดยปรำศจำก
ควำมบกพร่องหรือข้อผิดพลำดใดๆ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำในทุกกรณ ี
 
8. การแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
  ลูกค้ำสำมำรถแจ้งเหตุหรือกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เจ้ำหน้ำที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัท ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดในข้อ 9. ของประกำศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ใน
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ และกำรบรรเทำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรละเมิดดังกล่ำว 
บริษัทขอให้ลูกค้ำโปรดแจ้งให้บริษัททรำบถึงกำรละเมิดดังกล่ำวในทันทีที่ลูกค้ำทรำบหรือโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะ
สำมำรถปฏิบัติได ้
 
9. ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  ลูกค้ำสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับนโยบำยสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของ
บริษัทเกี่ยวกับกำรใช้รวบรวม จัดเก็บ เปิดเผย และกำรขอใช้สิทธิ์ตำมกฏหมำยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำที่
บริษัทจัดเก็บได้ที่เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

- อีเมล dpo@puumsoft.co.th    
- เว็บไซต์ https://www.puumsoft.co.th 
- เบอร์โทร 0 2260 0100-2 
- ที่อยู่ติดต่อ 54 อำคำรบีบี บิลดิ้ง ชั้น 14 ห้อง 1402 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพมหำนคร 10110 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpo@puumsoft.co.th
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10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล 
บริษัทอำจปรับปรุงนโยบำยส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งครำวเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

กำรท ำงำนของบริษัท และข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็นจำกลูกค้ำ บริษัทจะประกำศแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้
ทรำบอย่ำงชัดเจนก่อนจะเริ่มด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทอำจส่งประกำศแจ้งเตือนให้ ลูกค้ำทรำบ
โดยตรง หรือผ่ำนทำง เว็บไซต์ https://www.puumsoft.co.th หรือผ่ำนช่องทำงอ่ืนของบริษัท 
  
   
 
 
 

นโยบำยฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 
          
        (นำยอำภรณ์ ปอล ศรีพิพัฒน์) 
                   กรรมกำรผู้จัดกำร 
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Customer Privacy Policy 
 

Puumsoft Company Limited (“Puumsoft”, “we” or “us”) would like Customer (“you”) 
do understand this Privacy Policy. This Privacy Policy describes how we handle your Personal 
Data and Sensitive Data, including collection, storage, use, disclosure and your rights relating 
to your Personal Data and Sensitive Data. 
 

1. What is Personal Data? 

 Personal Data is any other data which identify yourself (no matter it can be identified 
by itself, or together with other information).  

Sensitive Data is Personal Data relating to racial or ethnic origin, religious or 
philosophical beliefs, Political Opinion, data concerning a natural person’s sex life, criminal 
record, data concerning health, disabilities, biometric data etc. 

Customer is the person who is coordinating the project or contract.  
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2. Personal or Sensitive Data Processing  

2.1 We entitle to collect, use and disclose your Personal Data and Sensitive data 
(“Processing”) for the purposes of project coordination or contract implementation with the 
following data: 

- Name-surname 
- Date of birth 
- Nick name (if any) 
- Title (if any) 
- Phone number 
- E-mail 
- Address 
- Copy of National Identification 
Below are details of our processing activities: 

Processing Area Activities Basis for 
Processing 

Coordination 

 

For use in coordinating sales activities.  Contract/Before 
contract 

For use in presenting price quotation. Contract/Before 
contract 

Contract Signing 

  

For use in signing the contract and appendices.  Contract/Before 
contract 

For use in payment collection.  Contract/Before 
contract 

For use in reference to our services and products.   Contract/Before 
contract 

Contract 
Execution 

For use in coordinating the execution of the contract. Contract/Before 
contract 
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Processing Area Activities Basis for 
Processing 

Follow-up of 
Services 

For use in conducting satisfaction surveys. Contract/Before 
contract 

 
2.2 We will strictly and properly implement the Personal Data security measure and 

be compliant with Privacy Policy in order to protect your Personal Data or Sensitive Data 

from any loss, destroying, modifying, accessing or disclosing without permission or legality in 

accordance with Data Security Policy and Procedure and IT Security Guideline and Policy. 

2.3  If there is any change and/or adding of the purpose of processing e.g. processing 
based on contract or lawful basis etc., we will inform you of new purpose via Puumsoft 
website, poster announcement or e-mail. We will record such changes for evidence. In 
addition, we may request your consent before processing any activities of new purposes (if 
consent required by law). 
 

3. We process your Personal Data restrictively 

3.1 We will restrictively process your Personal Data or Sensitive Data by using legitimate 
and fair method and within the scope of the specified objective. 
 3.2 Other than the specified objective, we will obtain your consent prior to processing 
Personal Data; unless 
 (1) It is required by laws; 

(2) It is beneficial to you, given that it is impossible to obtain your consent at that 
time; 
(3) It is beneficial to your or someone else’s life, health or security; 
(4) It is for a purpose of investigation of an officer or judicial process of court; 
(5) It is beneficial to research or statistics preparation. 

 3.3 In case of necessity, we may collect your Sensitive Data, obtained from outside 
sources only as necessary and will notify the data owner within 30 days or will seek permission 
from the customer (in the case the law requires it), all for the purposes above and to bring 
customer’s data up-to-date, improve quality and efficiency for us.  
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4. Transfer to Third Country 
We may transfer customer personal data to a foreign country to support our 

operations.  The customer grants permission to us to transfer customer personal data to a 
foreign country to persons or companies in another country, or into another country’s 
jurisdiction, even if personal data protection laws in such a country may be at the same or 
less than the level of protection in Thailand.  In any case, we will follow suitable steps in 
protecting the customer’s personal data at the same protection level as in Thailand. 

 
5. Your participation as Personal Data owner 

We have rights to check the existence of personal data, type of data and the purpose 
of the use of the data.  In addition, the customer has a right to:  

5.1  Request a copy of the personal data in electronic form that can be transferred 
outside of the company or the customer can request direct transfer of the data from us. 

5.2 Request us to modify, update or correct the personal data to avoid any 
misunderstanding. 

5.3 Dispute or prohibit the use or revealing of customer personal data for purposes of 
marketing or other purposes. 

5.4 Request the deletion of customer personal data when there is no useful purpose 
for the data, including limiting the use of the data in the case the data cannot be deleted. 

5.5 Reveal the source of where the personal or sensitive data was obtained in the case 
the customer did not grant permission to obtain or store such personal data. 

5.6 Cancel any permission granted to obtain or use the personal data. 
5.7 Request the transfer of the personal data to other data protection officers. 
5.8 Lodge a complaint with the relevant organizations in the case the customer 

suspects there has been a breach of personal data. 
 
However, the customer’s rights must be in compliance of the Personal Data 

Protection Act as well as the Privacy Policy and other relevant data regulation. 
Remark: 
If we process your Personal Data and/or Sensitive Data based on Contract, legitimate 

interest or legal obligation basis, we reserve our right to refuse your right in (5.4). 
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Please note that if the customer chooses to exercise your right in (5.4), we may not be 
able to perform the obligations under the contract which might result in contract termination 
and/or the inability to provide the benefits under the contact to you. 

If the customer refuses to provide crucial data that we may not be able to perform 
the obligations under the contract which might result in contract termination and/or the 
inability to provide the benefits under the contract to you. 

 
6. Data Retention Period 

We reserve our rights to process and disclose your Personal Data and your Sensitive 
Data and any relevant authorities as required by laws.  In the event there is no agreement on 
data retention, the data will be retained for 10 years from the date the data was received. 
 
7. Limitation of liability 

Although we employ the strictest measures and best technology to protect personal 
data security, we will not able to guarantee zero incidents of personal data security breach.  
Therefore, we reserve the right to not be held responsible for any loss or damages to personal 
data in all cases. 

 
8. Notification of personal data security breaches 
  Employees may notify any breaches of personal data to our Data Protection Officer 
(DPO) as specified in section 9 of this policy for the benefit of the employee.  We request that 
the employee notify us of such breaches as soon as possible after the employee discovers 
the breach. 

 
9. Changes to this Privacy Notice 

You may ask questions regarding this Privacy Policy or the methods in obtaining, storing, 
revealing or making use of personal data and how to exercise their right under the law with 
the Data Protection Officer at: 

- Email: dpo@puumsoft.co.th 
- Website: https://www.puumsoft.co.th 
- Telephone: 02 260 0100-2 
- Address: 54 BB Building 14th Floor Room 1402, Sukhumvit 21 Road, Klongtoeyneau, 

Wattana, Bangkok 10110.  

mailto:dpo@puumsoft.co.th
https://www.puumsoft.co.th/
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10. Changes to the Personal Data Protection Policy 

We may make improvements or modifications to this Personal Data Protection Policy 
from time to time to comply with your company’s policy, operations, or suggestions and or 
recommendations from us.  We will announce the changes officially before actually making 
any changes. We may notify you directly through our communication channels such as bulletin 
boards or e-mail.  

 
 
This policy is effective from 25 October 2021. 
 
 
 

Arporna Paul Sribhibhadh 
Managing Director 

 
 


