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คําชี้แจงในโยบายความเป็นสวนตัวของ Admirals Group AS และบรษัิทในกล

ุ
มของ Admirals Group AS ทั้งหมด (เรยีกรวมกันวา "Admirals", "เรา")

เรารวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของลูกคาและลูกคาในอนาคต ผานทางเว็บไซต และแอปพลิเคชันในโทรศัพท มือถือ
ดวยจดุประสงค ในการจัดหาผลิตภัณฑ และบรกิารของบรษัิทอยางเหมาะสม ที่ Admirals เราเขาใจถึงความสําคัญของการปกป องขอมูลสวนบุคคลของลูกคาทุกทาน
และมุงมั่นที่จะจัดการขอมูลสวนบุคคลดวยความซื่อสัตยและโปรงใส ซึ่งขอมูลสวนบุคคลใดๆ
ที่เรารวบรวมมาจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการใชเป็นขอมูลอางอิงถึงลูกคาและปฏิบัติตามกฎขอบังคับที่ไดรับอนุญาตภายใตขอกฎหมายที่บังคับใชอยางเครงครัดเทานั้น
นโยบายความเป็นสวนตัวนี้มีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอและอาจมีแกไขไดตลอดเวลา
เพื่อคงความเป็นปัจจุบันและเพื่อใหเป็นไปขอผูกพันใหมที่เกิดจากกฎหมายที่บังคับใชรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติของเรา ทั้งนี้
ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ที่เราเก็บไวจะอยูภายใตนโยบายความเป็นสวนตัวฉบับลาสุดของเรา ซึ่งคุณจะไดรับแจงเตือนในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญผานทางเว็บไซตของ
Admirals หรอืทางอีเมล ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบนโยบายความเป็นสวนตัวนี้เป็นระยะ
เพื่อรับทราบและทําความเขาใจในวิธีที่เราดําเนินการและปกป องขอมูลสวนบุคคลของคุณ
หากมีขอสงสัยที่ไมอยูในภายใตขอบังคับของนโยบายความเป็นสวนตัว สามารถตรวจสอบไดที่ขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปของหนวยงาน Admirals ที่คุณลงทะเบียนไว

1. การประยุกตใชนโยบายความเป็นสวนตัว
1.1การบังคับใชกฎหมายค


ุ
มครองขอมูล Admirals และหนวยงานที่เกี่ยวของที่คุณลงทะเบียนไวคือ "ผ


ู
ควบคุม" ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรวบรวมผานทางเว็บไซต

www.admirals.com และแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทมือถือ Admirals ของเรา หากคุณมีคําถามหรอืตองการคําแนะนําในการใชขอมูลสวนบุคคลของคุณ โปรดติดตอที่
"ติดตอเรา" ที่สวนทายของเอกสารนี้
1.2 นโยบายนี้ใชกับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เป็นลูกคาปัจจุบัน อดีต หรอืลูกคาในอนาคตของ Admirals
เชนเดียวกับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เกี่ยวของกับลูกคาปัจจุบัน อดีต หรอืลูกคาในอนาคตของ Admirals รวมถึง: a) กรรมการ เลขานกุารบรษัิท
หรือบุคคลอื่นที่เทียบเทา ผ


ู
ดํารงตําแหนงของลูกคาองค กร b) ผูไดรับการเสนอชื่อ เจาของผลประโยชนระดับกลางและสงูสดุของลูกคาองค กรของเรา c) พนักงาน

ตัวแทน เจาหนาที่หรือตัวแทนของลูกคาองคกรของเรา และ d) ตัวแทนทางกฎหมายและบุคคลอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการในนามของลูกคาของเรา

2. ขอกําหนด
2.1 ลูกคา - หมายถึงบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธในฐานะกับ Admirals และใชงานหรอืใชบรกิารของ Admirals
จนกวาจะยุติความสัมพันธ กัในฐานะลูกคา ลูกคาในอนาคตคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงคจะใชบริการของ Admirals
และไดทําการลงทะเบียนเบื้องตนสําหรับการใชบริการดังกลาวผานทาง Dashboard (แมไมไดดําเนินการซื้อขาย)
อดีตลูกคาคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เคยใชบริการของ Admirals ในอดีตและความสัมพันธ ทางธุรกิจกับ Admirals ที่ยุติลงไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
2.2 ขอมูลลูกคา - หมายถึงขอมูลเกี่ยวกับลูกคาที่ Admirals ทราบและประมวลผล เมื่อเอกสารนี้อางถึง `ขอมูลสวนบุคคล`
หมายถึงขอมูลที่ระบุตัวตนของลูกคาไดอยางสมเหตุสมผล หรือขอมูลที่สามารถระบุตัวลูกคาเมื่อรวมกับขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ ขอมูลลูกคาประเภทตางๆ ระบุไว ในขอ 5
ของเอกสารนี้
2.3 การประมวลผลขอมูลลูกคา - หมายถึงการกระทําที่ดําเนินการกับขอมูลของลูกคา รวมถึงการรวบรวม การบันทึก การจัดโครงสราง การรักษาความปลอดภัย
การเปลี่ยนแปลง การสงตอ การลบ การเก็บถาวร ฯลฯ
2.4 เจาหนาที่ประมวลผลขอมูล - นิติบุคคลภายใน Admirals Group AS
ที่ใหบริการดานการลงทุนและเป็นผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เกี่ยวของกับบริการนั้นๆ ในกรณีที่ลูกคาของ Admirals
มีบัญชีการซื้อขายภายใตบริษัทการลงทุนของ Admirals หลายแหง จะมีผูประมวลผลขอมูลมากกวาหนึ่งคนภายในกลุม
2.5 เจาหนาที่ประมวลผลที่ไดรับอนุญาต - นอกจากนี้ Admiralsยังอาจใชเจาหนาที่ประมวลผลจากภายนอกที่ไดรับอนุญาตสําหรับการประมวลผลขอมูลลูกคา
โดยขึ้นอยูกับขอตกลงในการใหบริการที่สรุปไวโดยอยูภายใตขอกําหนดจาก Admirals เพื่อการปกป องขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกคา

3. การสมัครรับอีเมลที่เกี่ยวของกับการตลาด
คุณสามารถเลือกรับหรือไมรับอีเมลเกี่ยวกับการตลาด (เชน ขาวบรษัิท ขอมูลโปรโมชั่น และการอัปเดตอื่นๆ
ที่คลายคลึงกันเพื่อนําเสนอขอมูลและความรูตลาดเกี่ยวกับตลาดการเงินสําหรับลูกคา เป็นตน) ในการลงทะเบียนครั้งแรกที่ Trader`s Room
หรือสามารถตั้งคาหรือทําการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาผาน Trader`s Room ที่ `Subscriptions’
นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดเหลานี้ไดโดยคลิกที่ลิงกในอีเมลที่ไดรับ

4. ความชอบดวยกฎหมายและวัตถุประสงคของการรวบรวมขอมูลลูกคา
4.1 ขอมูลสวนบุคคลของคุณได รับการประมวลผลอยางถูกตองตามกฎหมาย ยุติธรรม และโปรงใสบนพื้นฐานตอไปนี้:
4.1.1 สัญญาและการดําเนินการตามพันธสัญญา: บัญชีซื้อขายของ Admirals หรอืการลงทะเบียนใน Dashboard ของคุณ
จะไดรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยางถูกตองตามกฎหมายตามขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป ซึ่ง Admirals จําเป็นตองใชเพื่อใหบริการการดําเนินการตางๆ
ของคุณ ไมวาจะเป็นการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแพลตฟอรมของเรา การดําเนินการฝากและเงิน และดําเนินการซื้อขาย
4.1.2 ภาระผูกพันทางกฎหมายและผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย: เราประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณในกรณีที่จําเป็น เพื่อให Admirals
สามารถปฏิบัติตามขอผูกพันทางกฎหมายและขอบังคับที่เราพึงปฏิบัติตาม และในกรณีที่จําเป็นเพื่อผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายที่เรามีในการดําเนินธุรกิจ
โดยที่ผลประโยชนเหลานั้นไมละเมิดผลประโยชน สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรภีาพของคุณ
4.2 เหตุผลในการขอทราบขอมูลสวนบุคคลของคุณ:

4.2.1 การยืนยันตัวตน Admirals มีหนาที่ตองยืนยันตัวตนของบุคคลกอนที่เริ่มตนความสัมพันธในฐานะลูกคาและสรางบัญชีซื้อขายสําหรับบุคคลนั้นๆ ในการนี้
Admirals สามารถใชบุคคลที่สามในการดําเนินการตรวจสอบตัวตนในนามของ Admirals ได
เพื่อป องกันการกระทําที่มุงราย เชน การฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผ


ู
กอการราย หรือเพื่อดําเนินการอื่นๆ หลังจากการสมัครบัญชีซื้อขายจริงแลว Admirals

จะตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครบัญชีตามขั้นตอน KYC (Know-Your-Client) เพื่อใหเป็นไปตามขอผูกพันทางกฎหมาย กอนเริ่มตนความสัมพันธในฐานะลูกคา
และหลังจาก Admirals อนมัุติบัญชแีลว ก็จะสรางโปรไฟล ของผ


ู
สมัครในฐานะลูกคาของเรา

4.2.3 การประเมินระดับความร

ู
ด านการลงทุนของลูกคา Admirals ตองประเมินความร


ู
 ประสบการณ  และความเชี่ยวชาญดานการลงทุนของลูกคา

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเกี่ยวของของบริการที่จะนําเสนอลูกคา
การเขารวมคอรสเรียนเทรดและการรับโปรโมชั่นตางๆ - ขอมูลของลูกคาจะไดรับการประมวลผลเมื่อลงทะเบียนสําหรับ webinar หรอืการสัมมนาตางๆ ของเรา
หรือเมื่อลูกคาตองการรับโปรโมชั่นตางๆ ของ Admirals ที่ตองมีการลงทะเบียน เนื่องจาก Admirals
จะตองใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคาเพื่อใหบริการและปฏิบัติตามภาระหนาที่ของตน
โดยจะตองไดรับการยินยอมจากลูกคาเพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของลูกคาผานแบบฟอรมที่ใชในการลงทะเบียน
ซึ่งตอมาจะสรางเป็นขอมูลเพื่อรับรองการเขาสูระบบสําหรับการเขาถึง Dashboard

4.2.5 วัตถุประสงคทางธรุกิจภายในและการเก็บบันทึกขอมูล Admirals จําเป็นตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
เพื่อใหเป็นไปตามขอผูกพันทางกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจภายใน ซึ่งการประมวลผลดังกลาวเป็นผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ Admiralsทั้งนี้
Admirals จะเก็บบันทึกขอมูลของลูกคาเพื่อใหเป็นไปปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กําหนดไวในเงื่อนไขการดําเนินธุรกิจของบริษัทการลงทุน Admirals ที่เกี่ยวของ
4.2.6 รายงานธุรกรรมการซื้อขาย Admirals มีหนาที่ตองรายงานสวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนตัวเลขทางการเงินอื่นๆ
ที่กลุมลูกคาครอบครองอยูตอหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles



4.2.7 การสื่อสารทางการตลาด Admirals อาจใชขอมูลลูกคา เชน สถานที่หรือประวัติการซื้อขายเพื่อนําเสนอขาวสาร ผลิตภัณฑ  และโปรโมชั่นตางๆ เชน ขาว
บทวิเคราะห  การวิจัย รายงาน โปรโมชั่น และขาวการสัมนาตางๆ ที่ลูกคาอาจสนใจไปยังอีเมลที่ไดลงทะเบียนไว
โดยที่ลูกคาสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการรับขอมูลขาวสารตางๆ หากตองการหรือไมตองการรับการสื่อสารนี้ไดเสมอ
4.2.8 การปรับปรงุผลิตภัณฑและบรกิารของ AdmiralsAdmirals อาจใชขอมูลลูกคาในการวิเคราะห และปรับปรงุผลิตภัณฑ และบรกิาร
4.2.9 การตรวจสอบและการรับมือกับขอซักถามหรอืขอพิพาท Admirals อาจจําเป็นตองใชขอมูลลูกคาที่เก็บรวบรวมไว
เนื่องจากสามารถใชขอมูลสวนบุคคลเหลานี้เพื่อดําเนินการเพื่อระงับขอพิพาทกับลูกคา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช คําสั่งศาล หรือกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ
รวมทั้งขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
4.2.10 การสงแบบสอบถามถึงลูกคา Admirals มีสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายในการขอความคิดเห็นอาจสงแบบสอบถามหรือแบบสํารวจความคิดเห็นของลูกคา
เพื่อใหสามารถปรับปรุงบริการที่ดีที่สุด และผลประโยชนสงูสดุแกลูกคา
4.2.11 การวิเคราะหขอมูลเว็บไซต  โปรดตรวจสอบบทวิจารณและการวิเคราะห ขอมูลเว็บไซต  จาก Admirals Cookie Disclosure

4.2.12 การรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย เราอาจบันทึกภาพของลูกคาไว  หากลูกคาเขาไปในสถานที่ของ Admirals ซึ่ง Admirals
อาจใชรายละเอียดลูกคาที่เก็บบันทึกวาใครเขามาในสถานที่ของเราในวันใดวันหนึ่ง ซึ่งเป็นสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายของ Admirals
เพื่อรักษาสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย

5. ประเภทของขอมูลลูกคา
ขอมูลลูกคาอาจถูกรวบรวมากการใชบรกิารของลูกคา และจากแหลงภายนอก เชน การลงทะเบียนอื่นๆ ทั้งแบบสาธารณะและสวนตัว ทั้งนี้ Admirals
มีสิทธิและหนาที่ตามขอบเขตของกิจกรรมในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลลูกคาที่มีอยูในฐานขอมูล โดยขอใหลูกคาตรวจสอบและ /
หรือแกไขหรือยืนยันความถูกตองของขอมูลสวนตัวที่เกี่ยวของกับลูกคาเป็นระยะ โดย Admirals จะไมบันทึกขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว (Sensitive
Information) ของลูกคา ซึ่งเราจะเก็บขอมูลของลูกคาดังนี้ :
5.1 ขอมูลประจําตัว เชน ชื่อ วันเดือนปีเกิด รหัสประจําตัว และขอมูลเกี่ยวกับเอกสารประจําตัว (เชน สําเนาหนังสอืเดินทางหรอืบัตรประจําตัวประชาชน)

5.2 ขอมูลสําหรับการติดตอ เชน ที่อยูจริง อีเมล หมายเลขโทรศัพท  และภาษาในการสื่อสาร
5.3 ขอมูลครอบครัว - เชน ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวของลูกคา ทายาทและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(เฉพาะในกรณีที่ลูกคาเกี่ยวของกับบุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองหรือลูกคาเสียชีวิตแลว)

5.4 ขอมูลทางวิชาชพี เชน รายละเอียดทางการศึกษาและการจางงาน
5.5 ขอมูลทางการเงิน - เชน รายไดทรัพยสินและภาระหนี้สิน เพื่อใชในการทําความเขาใจทรัพยากรของลูกคาและกิจกรรมการซื้อขาย
(เพื่อป องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย)

5.6 ขอมูลเกี่ยวกับที่มาของทรัพยสินหรือความมั่งคั่ง - เชน ขอมูลเกี่ยวกับคูคาในการทําธุรกรรมและกิจกรรมทางธุรกิจของลูกคา (เพื่อการป องกันการฟอกเงิน
หรอืการสนับสนนุทางการเงินของการกอการราย)

5.7 ขอมูลที่ชวยให Admirals ดําเนินมาตรการตรวจสอบสถานะในการป องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผูกอการราย
และเพื่อการปฏิบัติตามมาตรการควํ่าบาตรระหวางประเทศ วัตถุประสงค ของความสัมพันธ ทางธุรกิจ ผูรับผลประโยชนที่แทจริง รวมถึงบุคคลทางการเมือง
5.8 ขอมูลของที่พํานักและการเสียภาษีของลูกคา – เชน ประเทศพํานัก หมายเลขประจําตัวผ


ู
เสยีภาษ ีและสัญชาติ

5.9 ขอมูลการสื่อสารและกิจกรรมตางๆ - เชน การบันทึกภาพและ / หรือเสียงที่รวบรวมเมื่อลูกคาเยี่ยมชมสาขาของ Admirals
รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการเยี่ยมชมเว็บไซตของ Admirals และ Dashboard ของลูกคา
5.10 ขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการของ Admirals – เชน
ขอมูลประสิทธิภาพการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับบริการของขอตกลงหรือการดําเนินการที่ไมสําเร็จหรือผิดพลาด รวมทั้งขอมูลการดําเนินการธุรกรรม การสมัครตางๆ
การสงคําขอ ขอรองเรยีน และการเรยีกเก็บคาบรกิาร
5.11 ขอมูลของพฤติกรรม ความชอบ และความพึงพอใจ –เชน ขอมูลเกี่ยวกับความชอบ ความพึงพอใจ และความกระตือรอืรนในการใชบรกิาร การตั้งคาสวนบุคคล
การตอบแบบสอบถาม เป็นตน
5.12 ขอมูลการมีสวนร วมในแคมเปญตางๆ – เชน คะแนนที่ไดรับ รางวัลที่ชนะในแตละเกม แคมเปญหรือโปรโมชั่นตางๆ
5.13 ขอมูลการจัดประเภทลูกคา ระดับความเชี่ยวชาญ และความคุนเคยในตลาดการเงินกอนหนานี้ - รวมถึงความร


ู
 ประสบการณด านการลงทุน

และวัตถุประสงค การลงทุน เป็นตน

6. ติดตอ Admirals ทางอีเมลหรือไลฟแชท
หากคุณสงอีเมลถึง Admirals (ผานทาง "ติดตอเรา" บนเว็บไซต ) หรือผานทางไลฟแชท อาจมีการขอใหแจงขอมูลบุคคลเพิ่มเติม เชน ชื่อหรือที่อยูอีเมล
ซึ่งขอมูลนี้จะถูกใชในการยืนยันตัวตน และเพื่อใชในการตรวจสอบขอมูลเพื่อตอบคําถาม ซึ่งจะมีการเก็บอีเมลที่แจงเรื่องไวในภายระบบในตามมาตรฐานของ Admirals
ซึ่งมีความปลอดภัยบุคคลและมีการป องกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตเขาถึงได

7. การรับขอมูลลูกคา
หากจําเป็น อาจมีการแชรขอมูลลูกคากับผูรับอื่น เชน:

7.1 หนวยงานตางๆ อยาง หนวยงานบังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่ศาล สํานักงานรับรองเอกสาร หนวยงานดานภาษ ีหรอืหนวยงานกํากับดูแล
และหนวยขาวกรองทางการเงิน เป็นตน
7.2 นิติบุคคลของ Admirals Group AS และธุรกิจของ Admirals ได รับความร วมมือจากทีมงานและหนวยงานตางๆ ของ Admirals Group ซึ่งหากจําเป็น Admirals
อาจใหขอมูลสวนบุคคลแกทีมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการใหบริการ และการดูแลแพลตฟอรมการซื้อขาย การขาย มารเก็ตติ้ง
รวมทั้งการบริการทางทางเทคนิค และพนักงานของ Admirals
ทุกคนจะตองปฏิบัติตามนโยบายความเป็นสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูลเมื่อจําเป็นจัดการขอมูลสวนบุคคล ซึ่ง Admirals
อาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของจากเว็บไซตและ Trader`s Room ในพื้นที่ใหบริการ ดังนี้ เอสโตเนยี สหราชอาณาจักร ไซปรัส และออสเตรเลีย
7.3 สถาบันที่ใหบริการทางการเงิน เชน ธนาคาร ระบบการชําระเงิน สถาบันที่เขารวมในการดําเนินการทางการเทรด การชําระบัญช ีและรอบการรายงาน (เชน
ตลาดที่มีการควบคุมใหเป็นสถานที่ดําเนินการซื้อขาย สิ่งอํานวยความสะดวกในการซื้อขาย ตัวแทนและโบรกเกอรทั้งในและตางประเทศ)

7.4 ผ

ู
ตรวจสอบบัญช ีที่ปรึกษากฎหมาย และการเงินหรือผูประมวลผลอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาตจาก Admirals

7.5 บุคคลที่ 3 ที่ดูแลการลงทะเบียน (เชน การลงทะเบียนเครดิต การลงทะเบียนประชากร การลงทะเบียนเชิงพาณิชย  การลงทะเบียนหลักทรัพย
หรือการลงทะเบียนอื่นๆ ที่ถือครองหรือเป็นตัวกลางขอมูลลูกคา)

7.6 ผูติดตามหนี้เมื่อไดรับมอบหมาย การเรยีกรองของศาล และผูบริหารลมละลายหรือผูดูแลระบบที่ลมละลาย
7.7 บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการของ Admirals เชน ผ


ู
ใหบรกิาร เจาหนาที่ที่จัดเก็บขอมูล และไปรษณยี

7.8 Admirals อาจใชผูประมวลผลภายนอกอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาต เพื่อการประมวลผลขอมูลลูกคา โดยในกรณีนี้ Admirals
จะดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อผูประมวลผลขอมูลประมวลผลขอมูลของลูกคาภายใตคําแนะนําการดําเนินการของ Admirals
ดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles



7.9 Admirals อาจแชรขอมูลของลูกคา ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การขาย การปรับโครงสราง การมอบหมายหรอืการโอน การจําหนายอื่นๆ
ทั้งหมดหรือบางสวนของธุรกิจทรัพยสินหรือหุนของ Admirals (รวมถึงการลมละลายหรอื การดําเนินการที่คลายกัน)

8. สิทธสิวนบุคคลของคุณ
คุณอาจมีสิทธิ์และไดรับการคุมครองเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่เรารวบรวมและดําเนินการภายใตกฎหมายที่บังคับใช ซึ่งมีการจํากัดสิทธิ์ดังกลาวเมื่อนําไปใช
และในบางกรณีที่เราอาจไมตองการหรือไมสามารถตอบสนองคําขอของคุณได หรือเราอาจตอบสนองคําขอของคุณไดเพียงบางสวนเทานั้น Admirals
จะใชความพยายามอยางดีที่สุดเพื่อตอบสนองตอคําขอในการดําเนินการขอมูลสวนบุคคลของคุณ เพื่อใหคุณสามารถใชสิทธิ์ของคุณภายใตกฎหมายที่บังคับใช
8.1
คุณมีสิทธิ์ขอเขาถึงหรือคัดลอกขอมูลสวนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีเครื่องมืออานไดนอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ขอขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการในขอมูลสวนบุคคลของคุณ
ซึ่งกอนใหขอมูลดังกลาว Admirals อาจขอใหมีการพิสจูน ตัวตน เพื่อลดความเสี่ยงในการแอบอางหรือฉอโกงในขอมูลสวนบุคคล
8.2 การแกไขขอมูลหากขอมูลสวนบุคคลที่ Admirals เก็บไว ไมถูกตองหรอืไมสมบูรณ  Admirals จะแกไขใหตามสิทธิ์ของคุณ ทั้งนี้ Admirals
อาจขอขอมูลและเอกสารที่จําเป็นเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีการรองขอ
8.3 คุณมีสิทธิ์คัดคานหรือขอใหเราจํากัดการประมวลผลบางอยาง เชน เพื่อวัตถุประสงคทางมารเก็ตติ้ง ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการรับขอมูลดังกลาวไดใน
Dashboard โดยเลือกที่ `Subscriptions`

8.4 คุณมีสิทธิ์รองขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของคุณดวยเหตุผลทางกฎหมาย โดยคําขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของลูกคาจะสงผลใหบัญชีการซื้อขายของลูกคานั้นๆ
ถูกปิด ซึ่งการลบขอมูลออกจากการขอมูลที่ใชงานอยู และยุติความสัมพันธ กับลูกคา อยางไรก็ตาม Admirals
จําเป็นตองรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคาใหเป็นไปตามขอกําหนดทางกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตลอดจนตามขอกําหนดการปฏิบัติตามภายในที่เกี่ยวของกับการรักษาบันทึก ซึ่ง Admirals จะเก็บรักษาขอมูลเป็นเวลาอยางนอย 5
ปีหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธกับลูกคา เวนแตขอกําหนดอื่นสําหรับการเก็บรักษาขอมูลหรือเอกสารจะกําหนดไวโดยกฎหมาย
โดยขอมูลที่ไมจําเป็นของลูกคาจะถูกลบหรือทําลายไป
8.5 คุณมีสิทธิ์ที่จะไดรับขอมูลสวนบุคคลที่ Admirals เก็บไว  โดยมีเงื่อนไขวา Admirals จะมีขอมูลนี้ในรูปแบบที่มีโครงสรางใชกันทั่วไป
และมีเครื่องมือรองรับและอานได ซึ่งการนําไปใชซํ้าที่อื่นหรือขอให Admirals โอนขอมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามที่ลูกคาเลือก
ซึ่งในกรณีของการสงตอขอมูลไปยังบุคคลที่สาม จะตองไดรับความยินยอมเป็นลายลักษณอักษรจากลูกคาอยางชัดเจน
8.6 คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องรองเรียนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ Admirals ซึ่งคุณสามารถยื่นคําขอทางอีเมลที่: dpo@admiralmarkets.com ทั้งนี้
เราอาจไมตองการหรอืไมสามารถทําตามคําขอของคุณในบางสถานการณหรอืเราอาจทําตามคําขอของคุณบางสวน
หากคุณร


ู
สึกวาขอกังวลของคุณไมได รับการแก ไขอยางเพียงพอ คุณก็สามารถยื่นเรื่องรองเรียนกับหนวยงานกํากับดูแลดานการคุมครองขอมูลที่เกี่ยวของที่คุณอาศัยอยู

9. การตัดสินใจอัตโนมัติ

หาก Admirals ไดทําการตัดสินใจเกี่ยวกับลูกคาโดยใชกระบวนการอัตโนมัติเพียงอยางเดียว (เชน ผานการทําโปรไฟล อัตโนมัติ)
ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถของลูกคาในการใชบริการที่นําเสนอหรือมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญอื่นๆ ตอลูกคา
ลูกคาอาจขอใหไมตองทําเรื่องตอการตัดสินใจดังกลาว เวนแต Admirals
จะสามารถแสดงใหลูกคาเห็นวาการตัดสินใจดังกลาวจําเป็นสําหรับการเขารวมหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหวางตนกับลูกคา
แมในกรณีที่จําเป็นตองมีการตัดสินใจในการเขาทําหรือปฏิบัติตามขอผูกพันใดๆ ที่เกิดจากความสัมพันธกับลูกคา
ลูกคาอาจโตแยงการตัดสินใจและรองขอการแทรกแซงจากบุคคลแทนการตัดสินใจอัตโนมัติที่ทําโดยระบบประมวลผลขอมูลไดโดยไมตองมีสวนรวมของลูกคา
ซึ่งจะไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขและตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดเทานั้น

10. มาตรการดานความปลอดภัยขององคกรทั้งทางกายภาพและดาน IT

Admirals ปกป องขอมูลของลูกคาอยางมีมาตรฐานดวยมาตรการทางเทคนิคและองคกรที่เหมาะสม เพื่อป องกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
ซึ่งการประมวลผลหรือการเปิดเผยที่ผิดกฎหมาย หรือการสูญเสียขอมูลโดยไมไดตั้งใจ รวมทั้งการแกไขหรือการทําลาย Admirals
จะใชมาตรการดานความปลอดภัยขององคกรทั้งทางกายภาพ IT และอื่นๆ ที่จําเป็น เพื่อใหสามารถปกป องขอมูลลูกคาและตรวจสอบการประมวลผลขอมูลลูกคา
ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกลาวจะรวมถึงกิจกรรมตอไปนี้:
10.1 การดําเนินการโดย Admirals ผานกฎภายในของขอกําหนดสําหรับการประมวลผลการลงทะเบียนและการบันทึกขอมูลลูกคา
ตลอดจนขั้นตอนในการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานั้น
10.2 การอนญุาตใหพนักงานของ Admirals เขาถึงเฉพาะขอมูลลูกคาที่จําเป็นในฐานขอมูลลูกคาซึ่งเป็นไปตามหนาที่งานที่ปฏิบัติอยางเครงครัด
10.3 การกําหนดภาระหนาที่ในการรักษาความลับใหกับพนักงานของ Admirals ที่รับผิดชอบในการจัดการขอมูลลูกคา
10.4 การประมวลผลขอมูลโดยไมได รับอนญุาต (รวมถึงการบันทึกการเปลี่ยนแปลง การลบ การอาน การคัดลอก (การสง)
การสงบันทึกโดยไมไดรับอนุญาตและการใชขอมูลอื่นๆ โดยไมได รับอนญุาต (ไมไดกําหนดโดยหนาที่)
10.5 มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ รวมถึงการเขารหัสขอมูลในกรณีที่จําเป็น
จะตองถูกนํามาใชในการสงขอมูลดวยอุปกรณสื่อสารขอมูลหรือในการสงบันทึก
10.6 ผ


ู
ใชฐานขอมูลลูกคาทุกคนจะได รับวิธีการตรวจสอบความถูกตองสวนบุคคล เพื่อใหสามารถใชฐานขอมูลได

10.7 Admirals จะตองใชมาตรการที่เพียงพอ เพื่อใหการดําเนินการประมวลผลขอมูลทุกครั้ง โดยจะบันทึกขอมูลการเขาถึงหลังจากนั้น
รวมทั้งลักษณะและเวลาของการดําเนินการและขอเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะโดยใคร เมื่อไหร เพื่อชวยใหสามารถระบุตัวบุคคลที่ดําเนินการ
และหากมีขอมูลใดถูกบันทึก เปลี่ยนแปลง หรอืลบโดยใคร เมื่อไหร และขอมูลใดในระบบประมวลผลขอมูลที่ถูกเขาถึง ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับการสงขอมูลใดๆ
เพื่อความเป็นไปไดในการกูคืนเนื้อหาของขอมูลกอนการแกไขจะพรอมใชงานเมื่อมีการแกไขขอมูลหรือเอกสาร
10.8 ขอมูลสวนบุคคลที่ลูกคาใหไว เกี่ยวของกับการลงทะเบียนใน Trader`s Room จัดเป็นขอมูลที่ลงทะเบียน ขอมูลที่ลงทะเบียนไดรับการปกป องในหลายๆ ดาน
ลูกคาสามารถเขาถึง Trader`s Room ดวยชื่อผูใช (อีเมลลูกคา) และรหัสผานที่ลูกคาเลือก
เป็นความรับผิดชอบของลูกคารักษาขอมูลการเขาสูระบบและรหัสผานนั้นเป็นสวนตัวหรือเป็นที่รูจักของลูกคาเทานั้น
10.9 การสงขอมูลผานการแลกเปลี่ยนอีเมลปกติไมไดมีความปลอดภัยอยางสมบูรณเสมออยางไรก็ตาม Admirals
พยายามอยางเต็มที่ในการปกป องขอมูลสวนบุคคลของลูกคา แตก็ไมสามารถรับประกันความปลอดภัยของขอมูลลูกคาที่สงทางอีเมลได ดังนั้น การสงขอมูลตางๆ
จึงถือเป็นความเสี่ยงของลูกคา และเมื่อ Admirals ได รับขอมูลลูกคาแลว จะดําเนินการดวยขั้นตอนและคุณสมบัติดานความปลอดภัยเ
พื่อป องกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต

11. เยาวชน
บริการของเราไมพรอมใหบริการแกผูใชที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปี หรืออายุที่ไดรับความยินยอมตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่ผูใชอาศัยอยู ("ผ


ู
เยาว ")

เราจะไมรวบรวมหรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับผูเยาวโดยเจตนา หากคุณเป็นผูเยาวไมควรใชบริการหรือใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ แกเรา
หากทราบวามีการแชรขอมูลจากผูเยาวก็จะลบขอมูลนั้นทันที

12. พื้นที่ทางภูมิศาสตรของการดําเนินการ
12.1 ในการใชบรกิารของเรา ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลและจัดเก็บไว ใน สหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป และประเทศอื่นๆ รวมถึงสหราชอาณาจักร
ซึ่งขอมูลลูกคาที่ถือครองภายใต Admirals AU Pty Ltd ไดรับการประมวลผลโดยผูประมวลผลที่ไดรับอนุญาตของหนวยงานอื่นในกลุม Admirals นั่นคือ Admirals AS
ในเอสโตเนยี
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12.2 เราและผ

ู
ใหบรกิารของเราอาจถายโอนขอมูลของคุณไป หรือเก็บไวที่

หรือใหสิทธิ์การเขาถึงจากเขตอํานาจศาลที่อาจไมใหระดับการปกป องขอมูลเทียบเทากับเขตอํานาจศาลในประเทศของคุณ เมื่อเราโอนขอมูลสวนบุคคลจาก
สหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปหรอืสหราชอาณาจักร

ซึ่งไมไดรับการยอมรับวามีการป องกันขอมูลที่เพียงพอ เราจะใหการป องกันที่เหมาะสม เชน ขอตกลงระหวางบริษัทตามขอสัญญามาตรฐานที่ออกให
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใตกฎหมายของสหภาพยุโรป
12.3 จากคําขอ ที่ลูกคาอาจไดขอมูลเกี่ยวกับการถายโอนขอมูลของลูกคาไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป /เขตเศรษฐกิจยุโรป

13. ประกาศสําคัญสําหรับผูที่อาศัยอยูในแอฟริกาใต
Admirals รวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคที่กลาวถึงในนโยบายนี้ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (POPIA)
พระราชบัญญัติการสงเสรมิการเขาถึงขอมูล (PAIA) และพระราชบัญญัติศนูย ขาวกรองทางการเงิน (FICA)

14. ติดตอเรา
14.1 หากมีคําถามหรอืตองการรายละเอียดของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย Admirals หรือหากตองการใชสิทธิ์ใดๆ ภายใตมาตรา 8
ของนโยบายความเป็นสวนตัวนี้ โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลที่ไดรับการแตงตั้งโดย Admirals ทางอีเมล:dpo@admiralmarkets.com หรือสงเอกสารไปที่
Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus พรอมระบุหนาซองถึง “FAO: Data Protection Officer” ทั้งนี้ เราอาจขอขอมูลจากคุณเพิ่มเติม
เพื่อยืนยันตัวตนกอนที่จะอนุญาตการใชสิทธิ์
14.2 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการติดตอบรษัิทการลงทุน Admirals ไดที่หนา ‘ติดตอเรา’ บนเว็บไซต ของ Admirals: www.admiralmarkets.com

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles

mailto:dpo@admiralmarkets.com
https://www.admiralmarkets.com

	นโยบายความเป็นส่วนตัว
	1. การประยุกต์ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
	2. ข้อกำหนด
	3. การสมัครรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
	4. ความชอบด้วยกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลลูกค้า
	5. ประเภทของข้อมูลลูกค้า
	6. ติดต่อ Admirals ทางอีเมลหรือไลฟ์แชท
	7. การรับข้อมูลลูกค้า
	8. สิทธิส่วนบุคคลของคุณ
	9. การตัดสินใจอัตโนมัติ
	10. มาตรการด้านความปลอดภัยขององค์กรทั้งทางกายภาพและด้าน IT
	11. เยาวชน
	12. พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการดำเนินการ
	13. ประกาศสำคัญสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้
	14. ติดต่อเรา


