ประกาศบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ที่ 011 / 64
เรื่ อง นโยบายความเป็ นส่ วนตัว (ฉบับปรับปรุ งใหม่ )
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ให้ความสาคัญในเรื่ องการคุม้ ครองและ
เคารพสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของท่านที่มีอยูต่ ามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับ
ปรับปรุ งแก้ไขตามที่จะมีการปรั บปรุ งแก้ไขเป็ นคราวๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น ๆ (พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฯ) ที่ใช้บงั คับในประเทศไทย และมุ่งหมายที่จะคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่
บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยเพื่อการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั มีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในเรื่ องการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็ นส่วนตัว หรื อความปลอดภัยของข้อมูล ที่ใช้บงั คับและมีผลบังคับอยูใ่ นประเทศไทย การ
จัดทานโยบายฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งในความพยายามของบริ ษทั ที่จะดาเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบาย
และปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าว
ขอบเขตของนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่ วนตัว ฉบับนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติของบริ ษทั ในเรื่ องความเป็ นส่ ว นตัว
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั อาจเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย วิธีที่บริ ษทั มุ่งหมายจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล บุคคลภายนอกที่บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลให้ทราบ การ
จัดเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั
เก็บไว้ และวิธีที่ท่านอาจร้องเรี ยนหากเห็นว่าบริ ษทั กระทาขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
บังคับ
บทนิยาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตวั บุคคลนั้นหรื อเชื่อมโยงไปยังบุคคลนั้นได้ท้ งั ทางตรง
และทางอ้อม หากสามารถแยกความแตกต่ างหรื อสามารถสื บค้นกลับไปที่ตวั ตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยลาพัง
หรื อโดยรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว หมายถึง ข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 26 พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลฯ และฉบับปรับปรุ งแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็ นคราว ๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับอื่น
รวมถึงข้อมูลบุคคลเกี่ ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูล
อื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน
การประมวลผลข้ อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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ผู้ ควบคุมข้ อ มูล ส่ วนบุคคล หมายถึง บุ ค คลหรื อนิ ติ บุคคลซึ่ งมีอานาจหน้าที่ ต ัดสิ น ใจเกี่ ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่งดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ง
ดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายฉบับนี้ ใช้ก ับ “ข้อมูลส่ ว นบุ ค คล” ที่ มีก ารเก็บรวบรวมจากและเกี่ ยวข้องกับบุ ค คลแต่ ละราย
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ พนักงาน ผูส้ มัครงาน ผูท้ ี่เคยเป็ นพนักงาน บุคคลที่อยูใ่ นความดูแลหรื อมีความสัมพันธ์ทางเครื อ
ญาติ ก ับผูส้ มัค รงานและ/หรื อพนัก งานซึ่ งผูส้ มัครและ/หรื อพนักงานระบุ ชื่อให้แก่บริ ษทั ลูก ค้า คู่ ค ้า ผูถ้ ือหุ ้น
กรรมการบริ ษทั บุคคลที่กระทาการแทนบุคคลข้างต้น และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนบุคคลเป็ นครั้ งคราว ช่องทางที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเอกสาร แต่รวมถึง
เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อแอพพลิเคชัน่ ใดๆ สาหรับอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ ที่บริ ษทั จัดให้มีข้ ึน และช่องทางของ
บุคคลภายนอกที่ท่านทาการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไว้
นโยบายฉบับนี้ ไม่ได้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญาหรื อข้อตกลงฉบับใดๆ เว้นแต่เท่าที่ บริ ษทั จะได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาหรื อข้อตกลง
1. ข้ อมูลประเภทใดบ้ างที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่ าน
บริ ษทั เก็บรวบรวม “ข้อมูลส่ วนบุคคล” เท่าที่จาเป็ นตามสมควรสาหรับการด าเนิ นกิจกรรมของบริ ษ ัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคน 5 กลุ่มด้วยกัน กล่าวคือ
(1) กลุ่มพนักงานและผู้สมัครงาน รวมถึง พนักงาน ผูส้ มัครงาน ผูท้ ี่เคยเป็ นพนักงาน บุคคลที่อยูใ่ นความ
ดูแลหรื อมีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติกบั ผูส้ มัครงานและ/หรื อพนักงานซึ่งผูส้ มัครและ/หรื อพนักงาน
ระบุชื่อให้แก่บริ ษทั บุคคลที่กระทาการแทนพนักงาน และ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริ ษทั อาจเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นครั้งคราว (เรี ยกรวมกันว่า “พนักงานและผู้สมัครงาน”)
(2) กลุ่ม Stakeholders รวมถึงผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั
(3) กลุ่มผู้ค้าและคู่ค้า รวมถึงผูร้ ับจ้างช่วง ผูข้ ายสินค้าและผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ ตัวแทน คู่คา้ และผูร้ ่ วมธุรกิจ
(4) กลุ่มลูกค้ า รวมถึงตัวแทน ผูต้ ิดต่อ ผูป้ ระสานงานของบุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษทั ติดต่อเพื่อเสนอขาย
ก่อนเข้าทาสัญญาหรื อมีสญ
ั ญาซื้อขาย หรื อสัญญาอื่นใด ในลักษณะดังกล่าว
(5) กลุ่มบุคคลภายนอกอื่น รวมถึง ผูส้ นับสนุน ผูล้ งโฆษณา ตัวแทนชุมชน สื่อมวลชน นักวิเคราะห์ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรและผูแ้ ทนอื่นๆ ของบุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษทั
ติดต่อด้วย ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของกิจกรรมที่มี
กับบริ ษทั และสถานที่และวิธีการที่เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
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กลุ่มพนักงานและผู้สมัคร
•

ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั บุคคล อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ หรื อรายละเอียดของสถานที่ติดต่ออื่น เพศ อายุ สัญชาติ
สถานภาพการสมรส วันเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวประชาชน ข้อมูลระบุทรัพย์สินของ
ท่าน เช่น ทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับผูท้ ี่อยู่ ในการดูแลของท่าน ข้อมูล
การเดินทาง เช่น การขอวีซ่า กาหนดการเดินทาง ข้อมูลเที่ยวบิน และยังรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ านที่ เป็ นข้อมูลส่ ว นบุค คลที่ มีความอ่อนไหว เช่ น ความเชื่ อทางศาสนา ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสภาวะ
สุ ขภาพทางร่ างกาย ประวัติอาชญากรรม การกระทาการ (หรื อการถู กกล่าวหาว่ากระทาการ) ที่เป็ น
ความผิด หรื อเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นคดี หรื อข้อมูลอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และข้อมูลทางชีวมิติ
เช่น รู ปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ

•

ข้อ มู ล เกี่ ย วกับคุ ณ วุ ฒิแ ละประวัติ ก ารท างานของท่ าน อาทิ เ ช่ น ประกาศนี ยบัต รจากโรงเรี ยน/
มหาวิทยาลัย ประวัติการเรี ยน การทดสอบทางวิชาการหรื อภาษา หนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิง

•

รายละเอี ย ดการทางานพื้นฐาน อาทิ เช่ น รายละเอียดการติด ต่อสถานที่ ทางานของท่ าน หมายเลข
พนักงาน ตาแหน่ งงาน รายละเอียดของงาน สายการบังคับบัญชา ชัว่ โมงการทางานและระเบียบและ
เงื่อนไขของการจ้างงาน

•

ข้อมูลเกี่ ยวกับการจ้างงานของท่ าน อาทิ เช่ น ประวัติ ส่ว นตัว ประวัติ ก ารเกณฑ์ทหาร ข้อมูลการ
สัมภาษณ์งาน และหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ

•

ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าจ้าง อาทิเช่น รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของ
ท่าน ประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษียนอายุ/บานาญ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ข้อมูลทางภาษี ข้อมูล
ของท่านที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และข้อมูลของบุคคลภายนอกผูไ้ ด้รับผลประโยชน์

•

ประวัติเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของการทางาน รวมถึง การประเมินผลการทางาน ความเห็นของบริ ษทั
ต่อการทางานของพนักงาน ผลตอบรับ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทางานหรื อการร้องทุกข์
ประวัติ ว นั หยุด ประจ าปี ประวัติ ก ารลาป่ วยหรื อขาดงาน ประวัติ ข ้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ การตรวจ
ร่ างกายและสุ ขภาพ หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทางานในสถานประกอบการและความปลอดภัย
รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง

•

ข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความหลากหลาย ซึ่งบริ ษทั จะจัดเก็บเฉพาะกรณี ที่ท่านสมัครใจ

•

ข้อมูลภาพหรื อเสี ยงของพนักงาน หากต้องมีการบันทึกเพื่อการดาเนินการกระบวนการทางวินยั เพื่อ
บันทึกเป็ นหลักฐานการสอบสวน

•

ข้อมูลด้านกฎหมายและประวัติอาชญากรรม ในกรณี ที่มีการกาหนดให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
และในบางสถานการณ์โดยเฉพาะ
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กลุ่ม Stakeholders
•

ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั บุคคล อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ หรื อรายละเอียดของสถานที่ติดต่ออื่น เพศ อายุ สัญชาติ
สถานภาพการสมรส วันเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวประชาชน

•

ข้อมูลฐานะทางการเงิน เช่น รายได้ ประเทศแหล่งที่มารายได้ แหล่งที่มารายได้อื่น แหล่งที่มาเงิ น
ลงทุ น มูลค่ าทรั พย์สิน ส่ ว นตัว บัญชรวมถึงข้อมูลที่ ระบุ ทรั พย์สิน ของท่ าน เช่ น ทะเบี ยนรถยนต์
รายละเอียดบัญชีธนาคาร พันธบัตร บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หุน้ กู้ หลักทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทุน
หนังสือรับรองเงินเดือน

•

ข้อมูลทางการศึกษาคุณวุฒิและประวัติการทางานของท่าน อาทิเช่น การศึกษาสู งสุ ด สถาบัน สาขา
ประเทศและปี ที่สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตร คุณวุฒิทางการเงิน อาชีพ รายละเอียดการทางาน ชื่อ
สถานที่ทางาน ประเภทธุรกิจของสถานที่ทางาน ตาแหน่ ง ฝ่ าย ลักษณะการทางาน ความรับผิดชอบ
ชื่อเลขานุการพร้อมเบอร์ติดต่อ อายุงานปัจจุบนั ประสบการณ์ทางาน

•

ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย ประวัติอาชญชากรรมด้าน AML มีการถูกยับยั้งการทาธุรกรรมหรื อไม่
หรื อมีประวัติการฟอกเงินหรื อไม่ เคยถูกปฏิเสธการทาธุรกรรมจากสถาบันการเงินอื่นหรื อไม่ ข้อมูล
บุคคลล้มละลาย ข้อมูลนิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลใด ๆ เพื่อประกอบการทา KYC ข้อมูลอาชีพและ/
หรื อประเภทธุ ร กิจที่มีความเสี่ ยงตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูลการ
กระทาความผิดที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานกากับดูแล

•

ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

•

ข้อมูลการซื้อขายและการทาธุรกรรม

•

ข้อมูลของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลในกลุ่ม Stakeholders เช่น คู่สมรส บุตร ผูต้ ิดต่อหรื อบุคคลที่ติดต่ อ
ในกรณี เร่ งด่ วน ผูค้ ้ าประกัน หรื อผูใ้ ห้ค วามยินยอมของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุ บาลและ/หรื อ
ผูจ้ ดั การมรดก บิดามารดาและ/หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ข้อมูลของผูร้ ับมอบอานาจรวมถึงผูร้ ับมอบ
อานาจทอดสุดท้าย ผูร้ ับผลประโยชน์

กลุ่มผู้ค้าและคู่ค้า
•

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่สามารถระบุตวั ตนของท่ านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่หนังสื อเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เพื่อจัดส่ งไปรษณี ย ์ และรายละเอียดข้อมูล
ติดต่ออื่น ๆ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ อาชีพ รู ปถ่าย รู ปเคลื่อนไหว ข้อมูลทางชี วภาพ และเสียงที่บนั ทึก
ไว้ และข้อมูลอื่นใดที่ใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด

•

ข้อมูลสุ ขภาพ ประวัติอาชญากรรมของผูแ้ ทนที่ส่งมาให้บริ การแก่บริ ษทั รายละเอียดเกี่ยวกับการขาย
หรื อให้บริ การโดยท่าน (ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการบริ การ)
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•

ข้อมูลการชาระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร การเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต
หรื อบัตรเดบิต เลขที่บตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผูถ้ ือบัตร (ถ้ามี)

•

กรณี ที่ท่านใช้เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั ที่มีไว้สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใด ๆ บริ ษทั
อาจเก็บรวบรวมข้อมู ลทางเทคนิ ค เช่ น ที่ อยู่ไอพี คุ ก กี้ และสาหรั บแอพพลิเคชั่น บริ ษ ัทอาจเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้

กลุ่มลูกค้ า
•

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่สามารถระบุตวั ตนของท่ านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่หนังสื อเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เพื่อจัดส่ งไปรษณี ย ์ และรายละเอียดข้อมูล
ติดต่ออื่น ๆ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ อาชีพ รู ปถ่าย รู ปเคลื่อนไหว และเสียงที่บนั ทึกไว้ และข้อมูลอื่นใด
ที่ใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด

•

ข้อมูลการชาระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร การเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต
หรื อบัตรเดบิต เลขที่บตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผูถ้ ือบัตร (ถ้ามี)

•

กรณี ที่ท่านใช้เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั ที่มีไว้สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใด ๆ บริ ษทั
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิ ค เช่ น ที่ อยู่ไอพี คุ ก กี้ และสาหรั บแอพพลิเคชั่น บริ ษ ัทอาจเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้

กลุ่มบุคคลภายนอกอื่น
•

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่สามารถระบุตวั ตนของท่ านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่หนังสื อเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เพื่อจัดส่ งไปรษณี ย ์ และรายละเอียดข้อมูล
ติดต่ออื่น ๆ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ อาชีพ รู ปถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ และเสียงที่บนั ทึกไว้

•

ข้อมูลการชาระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร การเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต
หรื อบัตรเดบิต เลขที่บตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผูถ้ ือบัตร (ถ้ามี)

•

กรณี ที่ท่านใช้เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั ที่มีไว้สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใด ๆ บริ ษทั
อาจเก็ บรวบรวมข้อมู ลทางเทคนิ ค เช่ น ที่ อยู่ไอพี คุ ก กี้ และสาหรั บแอพพลิเคชั่น บริ ษ ัทอาจเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้

การให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นเรื่ องที่กระทาโดยสมัครใจ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ขอ้ มูลที่ บริ ษทั ร้อง
ขอ แต่การไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าว อาจส่งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถจัดให้สินค้าหรื อบริ การบางอย่างให้แก่ท่าน
ข้อมูลบางอย่างที่ บริ ษ ัทเก็บรวบรวมอาจถือเป็ น “ข้อมูลที่ มีค วามอ่อนไหว” บริ ษ ัทมุ่งหมายที่ จ ะเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจากท่านเฉพาะในกรณี ที่ท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง และเท่าที่จาเป็ นต้อง
ใช้ตามสมควร ยกเว้นกรณี ที่บริ ษทั กระทาการตามที่กฎหมายกาหนด ในการดาเนินกิจการของบริ ษทั หรื อในกรณี ที่
กฎหมาย หรื อศาล หรื อหน่วยงานของรัฐมีคาสัง่ ให้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรื อในกรณี ที่ท่านได้จงใจเปิ ดเผยข้อมูล
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นั้นต่อสาธารณชนแล้วเท่ านั้น และมุ่งหมายที่จะแบ่ งปั นข้อมูลที่ มีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณี ที่บริ ษ ัทเห็ น ว่า
จาเป็ นต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•

เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่
สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

•

เพื่อการดาเนิ นกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุม้ ครองที่ เหมาะสมของมูลนิ ธิ สมาคม หรื อ
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไรที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรื อสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก

•

เพราะเป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน

•

เพื่อก่ อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการ
ยกขึ้นต่อสู ส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย

•

เพื่ อ ความจ าเป็ นในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายเพื่ อ ให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกับ การประเมิ น
ความสามารถในการทางานของลูก จ้าง การศึก ษาวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์ หรื อสถิติ
ประโยชน์สาธารณะที่สาคัญอื่น ๆ

2. บริษัทเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่างไร
โดยทัว่ ไป บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น ใบสมัครงาน (Application Form)
หรื อเอกสารใด ๆ เพื่อเป็ นบุคลากรหรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เอกสารหรื อระบบการลงทะเบียนเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การหรื อผูข้ ายสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ช่องทางการกรอกข้อมูลผ่านระบบของบริ ษทั หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั
รวมถึงการแจ้งต่อบริ ษทั ไม่ว่าด้วยใด ๆ ทางวาจา เช่น ทางโทรศัพท์หรื อ video / virtual conference ช่องทางการ
รั บ ส่ ง ข้อ มู ล ผ่า นทางอี เ มล์ หรื อช่ อ งทางการสื่ อ สารอื่ น ๆ ระหว่ า งบริ ษัท กับ ท่ า น รวมถึ ง ได้รั บ ข้อ มู ล ผ่า น
แอพพลิเคชัน่ สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทาหรื อจัดให้มีข้ ึน
บริ ษทั ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่มีการให้ขอ้ มูล
เอง หรื อข้อมูลทางเทคนิค ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ในบางครั้งอาจมีบุคคลอื่นให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่ บริ ษทั โดยท่านอาจมีความเกี่ยวข้องในกรณี
ดังกล่าวโดยตรงหรื อไม่ก็ได้ เช่น บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
•

นายจ้างของท่าน หากบุคคลดังกล่าวให้ขอ้ มูลติดต่อของท่าน

•

บริ ษทั จัดหางาน Recruitment Agency หรื อ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการหางานหรื อสมัครงาน

•

หน่วยงานที่ท่านเป็ นสมาชิก

•

พนักงานในกลุ่มบริ ษทั โดยผ่านการแนะนา ไม่ว่าจะเป็ นทางโทรศัพท์ หรื อทางอีเมลล์ หรื อช่องทาง
สื่อสารอื่น ๆ
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•

โรงแรมหรื อผูใ้ ห้บริ การสถานที่จดั งานอื่น ๆ หรื อผูแ้ ทนของบุคคลดังกล่าว

•

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อ ธนาคาร สถาบันการเงิน

•

ผูร้ ับจ้าง ผูข้ ายสินค้าหรื อให้บริ การ

•

ผูแ้ ทนของท่าน และ

•

แหล่งข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ รายการข้อมูลติดต่อสาหรับการส่ งจดหมายและการทาการตลาดที่
เปิ ดเผยต่ อสาธารณะและจัด ท าขึ้ น เพื่ อการค้า ทั้งของภาคเอกชน สมาคมการค้าใด ๆ และ/หรื อ
หน่วยงานของรัฐ (เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ) รวมถึง Social Media อื่น ๆ เช่น Facebook LinkedIn ฯลฯ

3. บริษัทใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าและผูเ้ ยี่ยมชม และผูแ้ ทน เพื่อให้บริ ษทั สามารถด าเนิ น
กิจการของตนได้ โดยบริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผูเ้ ยีย่ มชม และผูแ้ ทน เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
เป็ นต้น
กลุ่มพนักงานและผู้สมัครงาน
•

เพื่อการบริ หารและจัดการพนักงานและธุรกิจตลอดจนการประกอบกิจการของบริ ษทั

•

เพื่อการจัด การด้านทรั พยากรบุ ค คล เช่ น การช่ ว ยเหลือพนัก งานในการปรั บตัว เข้ากับ งานใหม่
(onboarding) การวางแผนและการดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานและการฝึ กอบรม การเลื่อนขั้น
การย้ายงาน การมอบหมายให้พนักงานไปทางานที่อื่น การวางแผนกาลังคน เป็ นต้น

•

เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรื อระบุตวั ตนของพนักงานเมื่อเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ของพนักงาน โดยอ้างอิงจากนโยบายสาหรับผูใ้ ช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั

•

เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อช่วยบริ ษทั ในการประกอบธุรกิจของตน เช่น
นาเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า หรื อคู่คา้ เพื่อการติดต่อสื่ อสารอื่น ๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาสิ นค้าหรื อ
บริ การ เพื่อจัดการฝึ กอบรม หรื อทาการวิเคราะห์เชิงสถิติหรื อการวิเคราะห์ตลาด และทาการสารวจ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อจัดการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พัฒนา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อ
รักษาความปลอดภัย

•

เพื่อปฏิบตั ิตามกระบวนการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใ ช้บงั คับ เป็ นการปฏิบตั ิตามที่กฏหมายกาหนด
หรื อตามคาสัง่ ศาล เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรื อ
นโยบายที่ ใ ช้บังคับ ซึ่ งก าหนดขึ้ น โดยหน่ วยงานก ากับดู แลของรั ฐ หน่ ว ยงานที่ มีหน้าที่ บังคับใช้
กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั
ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม
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•

เพื่อให้ก ารจัด เก็บและประมวลผลข้อมู ล เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อยและสอดคล้อ งกับกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช้บงั คับ
ในปั จจุบนั และที่จะมีการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมในอนาคต

•

เพื่อการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผนค่าตอบแทน ข้อเสนอใน
อนาคต รางวัล บัญชีค่าตอบแทน

•

เพื่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดการงานในการ
จ้างงานรายเดือนหรื อรายวัน

•

เพื่อการติดต่อสื่ อสารภายใน การแจ้งการนัดหมายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล์ หรื อไปรษณี ย ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์อื่น ๆ เช่นแอพลิเคชัน่ ต่ าง ๆ ที่
สามารถใช้ในการติดต่อได้ หรื อผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อเป็ นการสื่อสารให้พนักงานทราบ

•

เพื่อการประเมินใบสมัครงานสาหรับโอกาสในงานใหม่และการตัดสิ นใจในการจ้างงาน รวมถึงการ
ประเมินการเลื่อนตาแหน่ง

•

เพื่อการทาแบบสารวจ สถิติของรัฐบาล หรื อ การตอบแบบฟอร์มคาร้องใด ๆ ของรัฐ ไม่ว่าด้วยเหตุใด

•

เพื่อการตรวจสอบข้อมูลของท่านตามกฎหมาย ข้อมูลทางกายภาพ หรื อความสามารถในการทางาน
ของท่าน การตรวจสอบโอกาสที่เท่าเทียมกัน

•

เพื่อการตรวจสอบข้อร้องเรี ยนและประเด็นของการประพฤติตวั ไม่เหมาะสม หรื อ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการทางวินยั

•

เพื่อใช้เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ทั้งภายในและภายนอก

•

เพื่อจัดทาบันทึกข้อมูลลูกจ้าง การทาประกัน ประวัติทางการแพทย์และแผนประกัน

•

เพื่อการตรวจสอบการอ้างอิงและประวัติโดยพนักงานใด ๆ ของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่น การหลีกเลี่ยง
การขัดกันของผลประโยชน์ หรื อหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ การปฏิบตั ิ
ตามข้อก าหนดข้อบังคับ หรื อ ผูม้ ีอานาจทางปกครองที่อยู่ในหรื อนอกประเทศของท่ าน และเพื่อ
ตรวจสอบข้อตกลงการจ้างโดยสมาชิกใด ๆ ของบริ ษทั

•

เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสื บสวนโดยบริ ษทั หรื อในนามของบริ ษทั โดยเจ้าหน้าที่
ตารวจ หรื อโดยหน่ วยงานรัฐหรื อหน่ วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรื อเขตการปกครองใด ๆ
และ การดาเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และ ข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ ตามที่
มีการตกลงเห็นชอบกับหน่ วยงานรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรื อเขตการปกครอง
ใด ๆ
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•

เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชาระเงิน การเรี ยกเก็บเงินหรื อจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทาง
บัญชีและการจัดการทางบัญชี และการสอบบัญชีของบริ ษทั หรื อการติดตามทวงหนี้ กรณี ที่พนักงานมี
หนี้ต่อบริ ษทั

•

เพื่อการตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมาย ป้ องกันความเสี่ ยง กรณี มี
เหตุ อนั ควรสงสัย ว่าอาจมี การฉ้อโกงหลอกลวง กรณี ก ารฟอกเงิ น กรณี ที่มีผลต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ กรณี ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรื อมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่าเป็ นการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมาย
หรื อกรณี ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรื อร่ างกายของบุคคลอื่น

•

เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริ ษทั

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และการทาธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็ นผลทาให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรื อเปิ ดเผย โดยเป็ นส่วนหนึ่ งของการซื้อหรื อขายธุรกิจ หรื อเป็ นส่วน
หนึ่งของการเสนอซื้อหรื อเสนอขายธุรกิจขององค์กร

•

เพื่อการปฏิบัติต ามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุ รกิจของบริ ษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก)

•

เพื่อการดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดภายใต้นโยบายภายในของบริ ษทั ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สารอง หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล

•

เพื่อการดาเนิ นการด้านการจัดการทัว่ ไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น และ

•

เพื่อการดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็ น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น

กลุ่ม Stakeholders
•

เพื่อการบริ หารและจัดการพนักงานและธุรกิจตลอดจนการประกอบกิจการของบริ ษทั

•

เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรื อระบุตวั ตนของผูถ้ ือหุน้ กรรมการอิสระ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อมี
ความสัมพันธ์ก บั กลุ่มคนดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร ผูต้ ิดต่อหรื อบุคคลที่ติดต่อในกรณี เร่ งด่วน ผูค้ ้ า
ประกัน หรื อผูใ้ ห้ความยินยอมของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาลและ/หรื อผูจ้ ดั การมรดก บิดามารดา
และ/หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ข้อมูลของผูร้ ับมอบอานาจรวมถึงผูร้ ับมอบอานาจทอดสุ ดท้าย ผูร้ ับ
ผลประโยชน์

•

เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจเพื่อช่วยบริ ษทั ในการประกอบธุรกิจของตน การ
บริ หารขององค์กร เช่น เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทาวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อการประชุมหรื อการจัดการภายในขององค์กร รวมถึงการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กรโดยให้ Stakeholders เข้าร่ วม และการประเมินความพึงพอใจภายหลังจากการเข้า
ร่ วมกิจกรรม
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•

เพื่อการซื้ อขายการทาธุร กรรมของ Stakeholders รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงในการลงทุ น ตาม
กระบวน กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับ

•

เพื่อปฏิบตั ิ ตามกระบวนการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับ เป็ นการปฏิบตั ิตามที่ กฎหมายกาหนด
หรื อตามคาสั่งศาล เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรื อ
นโยบายที่ใช้บงั คับ รวมถึงหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกาหนดขึ้นโดยรัฐ หรื อโดยหน่วยงาน
กากับดูแลของรัฐ หน่ วยงานที่มีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย หน่ วยงานรัฐ หน่ วยงานที่กากับดูแลธุรกิจ
ของบริ ษทั รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม

•

เพื่อให้ก ารจัด เก็บและประมวลผลข้อมู ล เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อยและสอดคล้อ งกับกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช้บงั คับ
ในปั จจุบนั และที่จะมีการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมในอนาคต

•

เพื่อการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผนค่าตอบแทน ข้อเสนอใน
อนาคต รางวัล บัญชีค่าตอบแทน

•

เพื่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดการงานในการ
จ้างตามสัญญา

•

เพื่อการติดต่อสื่ อสารภายใน การแจ้งการนัดหมายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล์ หรื อไปรษณี ย ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์อื่น ๆ เช่นแอพลิเคชัน่ ต่ าง ๆ ที่
สามารถใช้ในการติดต่อได้ หรื อผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อเป็ นการสื่อสารให้ Stakeholders ทราบ

•

เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชาระเงิน การเรี ยกเก็บเงินหรื อจ่า ยเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทาง
บัญ ชี แ ละการจัด การทางบัญ ชี และการสอบบัญ ชี ข องบริ ษัท หรื อการติ ด ตามทวงหนี้ กรณี ที่
Stakeholders มีหนี้ต่อบริ ษทั

•

เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสื บสวนโดยบริ ษทั หรื อในนามของบริ ษทั โดยเจ้าหน้าที่
ตารวจ หรื อโดยหน่ วยงานรัฐหรื อหน่ วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรื อเขตการปกครองใด ๆ
และ การดาเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และ ข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ ตามที่
มีการตกลงเห็นชอบกับหน่ วยงานรัฐหรื อหน่ วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรื อเขตการปกครอง
ใด ๆ

•

เพื่อการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้าน AML มีการถูกยับยั้งการทาธุรกรรมหรื อไม่ หรื อมีประวัติ
การฟอกเงิ น หรื อ ไม่ เคยถู ก ปฏิ เ สธการท าธุ ร กรรมจากสถาบัน การเงิ น อื่ น หรื อ ไม่ ข้อ มู ล บุ ค คล
ล้มละลาย ข้อมูลนิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง ข้อมูลใด ๆ เพื่อประกอบการทา KYC ข้อมูลอาชีพและ/หรื อ
ประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ ยงตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูลการกระทา
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ความผิดที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานกากับดูแล รวมถึงเพื่อป้องกันหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น
กฎหมาย ป้องกันความเสี่ยง กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณี ที่มีผลต่อความ
มัน่ คงของประเทศ กรณี ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรื อมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่าเป็ นการกระทาที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรื อกรณี ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรื อร่ างกายของบุคคลอื่น
•

เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริ ษทั

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และการทาธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็ นผลทาให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรื อเปิ ดเผย โดยเป็ นส่วนหนึ่ งของการซื้อหรื อขายธุรกิจ หรื อเป็ นส่วน
หนึ่งของการเสนอซื้อหรื อเสนอขายธุรกิจขององค์กร

•

เพื่อการปฏิบัติต ามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุ รกิจของบริ ษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก)

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สารอง หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล

•

เพื่อการดาเนิ นการด้านการจัดการทัว่ ไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น และ

•

เพื่อการดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็ น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น

กลุ่มผู้ค้าและคู่ค้า
•

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อการทาความรู ้จกั ยืนยันตัวตน ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่
ท่านให้กบั บริ ษทั

•

เพื่อการติดตามการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเพื่อการเข้าทาสัญญาระหว่างท่านและบริ ษทั เพื่อปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนกระบวนการ จัดการ ทาให้แล้วสาเร็ จ และ ทาให้เกิดผลซึ่ งข้อร้องขอ หรื อ ธุรกรรมที่ระบุใน
เอกสารนี้ หรื อ เอกสารอื่นใดที่ท่านอาจส่ งให้กบั บริ ษทั เป็ นครั้งคราว เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยงใด ๆ ที่
อาจมีต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั การชาระค่าสิ นค้าและบริ การแก่ท่าน และการปรับปรุ งแก้ไข
ยกเลิกสัญญา การบังคับคดีอนั เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ

•

เพื่อการรับสิ นค้าหรื อบริ การจากท่าน การใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ท่านมีต่อบริ ษทั หรื อเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบริ การและ/หรื อสิ นค้า เพื่อรับบริ การสนับสนุนหรื อรับความช่วยเหลือในการ
จัดการบริ การและ/หรื อสินค้า หรื อติดต่อท่านเมื่อมีขอ้ สอบถาม

•

การติดต่อสื่ อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ
สินค้าหรื อบัญชีใด ๆ ที่ท่านอาจมีกบั บริ ษทั การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันของบริ ษทั หรื อการสื่ อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีข้ ึนต่อนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต

•

เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชาระเงิน การจัดทาใบแจ้งหนี้ การเรี ยกเก็บเงินหรื อจ่ายเงิน การ
ยืนยันคาสัง่ ซื้อรวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี และการสอบบัญชีของบริ ษทั
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•

เพื่อการตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมาย ป้ องกันความเสี่ ยง กรณี มี
เหตุ อนั ควรสงสัย ว่าอาจมี การฉ้อโกงหลอกลวง กรณี ก ารฟอกเงิ น กรณี ที่มีผลต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ กรณี ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรื อมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่าเป็ นการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมาย
หรื อกรณี ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรื อร่ างกายของบุคคลอื่น

•

เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การอื่นที่บริ ษทั เห็นว่าผูแ้ ทนจาหน่ าย ซัพพลายเออร์ หรื อผูแ้ ทน
อาจสนใจ (ซึ่งผูแ้ ทนจาหน่าย ซัพพลายเออร์ หรื อผูแ้ ทนสามารถแจ้งบริ ษทั ได้ทุกเมื่อหากไม่ตอ้ งการ
ได้รับข้อมูลประเภทนี้ )

•

เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริ ษทั

•

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เช่น เพื่อใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การ
ส่งเสริ มการขาย หรื อการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เพื่อปรับปรุ งสินค้าหรื อบริ การ เพื่อจัดการฝึ กอบรม เพื่อ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาด หรื อทาการวิเคราะห์เชิงสถิติหรื อการวิเคราะห์ตลาด และทาการสารวจ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อจัดการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พัฒนา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อ
รักษาความปลอดภัย

•

เพื่อการทาธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็ นผลทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรื อเปิ ดเผย โดย
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการซื้อหรื อขายธุรกิจ หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเสนอซื้อหรื อเสนอขายธุรกิจของ
องค์กร

•

เพื่อการปฏิบัติต ามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุ รกิจของบริ ษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก)

•

เพื่อการดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดภายใต้นโยบายภายในของบริ ษทั ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สารอง หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล

•

เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรื อนโยบายที่ใช้บงั คับ
ซึ่งกาหนดขึ้นโดยหน่ วยงานกากับดูแลของรัฐ หน่ วยงานที่มีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย หน่ วยงานรัฐ
หน่ วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรื อหน่ วยงานที่กากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั ไม่ว่าหน่ วยงานใดก็
ตาม

•

เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยบริ ษทั หรื อใน
นามของบริ ษทั โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อโดยหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศ
หรื อเขตการปกครองใด ๆ และ การดาเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และ ข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายกาหนด หรื อ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรื อหน่ วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ใน
ประเทศหรื อเขตการปกครองใด ๆ

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึ กอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของบริ ษทั
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•

เพื่อการดาเนิ นการด้านการจัดการทัว่ ไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น และ

•

เพื่อการดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็ น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น

กลุ่มลูกค้ า
•

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อการทาความรู ้จกั ยืนยันตัวตน ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่
ท่านให้กบั บริ ษทั

•

เพื่อเสนอ ขาย จัดให้ บริ หารจัดการ ดาเนินการ ปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และ
จัดการเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การ เพื่อใช้ในการติดต่อเพื่อตอบรับคาสั่งซื้ อของท่าน และจัดส่ งสิ นค้า
ตามคาสัง่ ซื้อของท่าน หรื อให้บริ การแก่ท่าน

•

เพื่อการปฏิบตั ิ ตามสัญญาหรื อเพื่อการเข้าทาสัญญาระหว่างท่านและบริ ษทั เพื่อปฏิบตั ิตามขั้นตอน
กระบวนการ จัดการ ทาให้แล้วสาเร็ จ และ ทาให้เกิดผลซึ่งข้อร้องขอ หรื อ ธุรกรรมที่ ระบุในเอกสารนี้
หรื อ เอกสารอื่นใดที่ ท่านอาจส่ งให้กบั บริ ษทั เป็ นครั้งคราว เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยงใด ๆ ที่อาจมีต่อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั การเก็บเงินค้างชาระจากท่าน และการปรับปรุ งแก้ไข ยกเลิกสัญญา การ
ติดตามทวงถามหนี้ การบังคับคดีอนั เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ

•

ในกรณี ที่ท่านเป็ นผูแ้ ทนของลูกค้า เพื่อจัดให้บริ การและ/หรื อสินค้าของบริ ษทั แก่ท่าน เพื่อการให้หรื อ
รับบริ การรั บประกันสิ นค้า ติ ดตั้ง ซ่อมแซมสิ นค้า ให้คาแนะนาหรื อคาปรึ กษาเกี่ยวกับสิ นค้า และ
บริ การของบริ ษทั ให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า เพื่อให้บริ การสนับสนุ นหรื อให้ความช่ว ยเหลือในการ
จัดการบริ การและ/หรื อสินค้า

•

การติดต่อสื่ อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ
สินค้าหรื อบัญชีใด ๆ ที่ท่านอาจมีกบั บริ ษทั การให้การสนับสนุ นทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันของบริ ษทั หรื อการสื่ อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีข้ ึนต่อนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต

•

เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชาระเงิน การจัดทาใบแจ้งหนี้ การเรี ยกเก็บเงินหรื อจ่ายเงิน การ
ยืนยันคาสัง่ ซื้อรวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี และการสอบบัญชีของบริ ษทั

•

เพื่อการตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมาย ป้ องกันความเสี่ ยง กรณี มี
เหตุ อนั ควรสงสัย ว่าอาจมี การฉ้อโกงหลอกลวง กรณี ก ารฟอกเงิ น กรณี ที่มีผลต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ กรณี ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรื อมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่าเป็ นการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมาย
หรื อกรณี ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรื อร่ างกายของบุคคลอื่น

•

เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริ ษทั

•

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เช่น เพื่อใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่า ง ๆ การ
ส่งเสริ มการขาย หรื อการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เพื่อปรับปรุ งสินค้าหรื อบริ การ เพื่อจัดการฝึ กอบรม เพื่อ
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จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาด หรื อทาการวิเคราะห์เชิงสถิติหรื อการวิเคราะห์ตลาด และทาการสารวจ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อจัดการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พัฒนา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อ
รักษาความปลอดภัย
•

เพื่อการทาธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็ นผลทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรื อเปิ ดเผย โดย
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการซื้อหรื อขายธุรกิจ หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเสนอซื้อหรื อเสนอขายธุรกิจของ
องค์กร

•

เพื่อการปฏิบัติต ามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุ รกิจของบริ ษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก)

•

เพื่อการดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดภายใต้นโยบายภายในของบริ ษทั ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สารอง หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล

•

เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อตกลง หรื อนโยบายที่ใช้บงั คับ
ซึ่งกาหนดขึ้นโดยหน่ วยงานกากับดูแลของรัฐ หน่ วยงานที่มีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย หน่ วยงานรัฐ
หน่ วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรื อหน่ วยงานที่กากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั ไม่ว่าหน่ วยงานใดก็
ตาม

•

เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยบริ ษทั หรื อใน
นามของบริ ษทั โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อโดยหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศ
หรื อเขตการปกครองใด ๆ และ การดาเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และ ข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายกาหนด หรื อ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรื อหน่ วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ใน
ประเทศหรื อเขตการปกครองใด ๆ

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึ กอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของบริ ษทั

•

เพื่อการดาเนิ นการด้านการจัดการทัว่ ไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น และ

•

เพื่อการดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็ น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น

กลุ่มบุคคลภายนอกอื่น
•

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อการทาความรู ้จกั ยืนยันตัวตน ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่
ท่านให้กบั บริ ษทั

•

การติดต่อสื่ อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ
สินค้าหรื อบัญชีใด ๆ ที่ท่านอาจมีกบั บริ ษทั การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันของบริ ษทั หรื อการสื่ อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีข้ ึนต่อนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต
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•

เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชาระเงิน การจัดทาใบแจ้งหนี้ การเรี ยกเก็บเงินหรื อจ่ายเงิน การ
ยืนยันคาสัง่ ซื้อรวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี และการสอบบัญชีของบริ ษทั

•

เพื่อการตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมาย ป้ องกันความเสี่ ยง กรณี มี
เหตุ อนั ควรสงสัย ว่าอาจมี การฉ้อโกงหลอกลวง กรณี ก ารฟอกเงิ น กรณี ที่มีผลต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ กรณี ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรื อมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่าเป็ นการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมาย
หรื อกรณี ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรื อร่ างกายของบุคคลอื่น

•

เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริ ษทั

•

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เช่น เพื่อใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การ
ส่งเสริ มการขาย หรื อการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เพื่อปรับปรุ งสินค้าหรื อบริ การ เพื่อจัดการฝึ กอบรม เพื่อ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาด หรื อทาการวิเคราะห์เชิงสถิติหรื อการวิเคราะห์ตลาด และทาการสารวจ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อจัดการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พัฒนา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อ
รักษาความปลอดภัย

•

เพื่อการปฏิบัติต ามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุ รกิจของบริ ษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก)

•

เพื่อการดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดภายใต้นโยบายภายในของบริ ษทั ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สารอง หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล

•

เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรื อนโยบายที่ใช้บงั คับ
ซึ่งกาหนดขึ้นโดยหน่ วยงานกากับดูแลของรัฐ หน่ วยงานที่มีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย หน่ วยงานรัฐ
หน่ วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรื อหน่ วยงานที่กากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั ไม่ว่าหน่ วยงานใดก็
ตาม

•

เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยบริ ษทั หรื อใน
นามของบริ ษทั โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อโดยหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศ
หรื อเขตการปกครองใด ๆ และ การดาเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และ ข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายกาหนด หรื อ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรื อหน่ วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ใน
ประเทศหรื อเขตการปกครองใด ๆ

•

เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึ กอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของบริ ษทั

•

เพื่อการดาเนิ นการด้านการจัดการทัว่ ไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น และ

•

เพื่อการดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็ น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น

หากบริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสาหรับการใช้เพื่อ วัตถุประสงค์อื่นใด บริ ษทั มุ่งหมายที่
จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์น้ นั ในขณะที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ
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4. บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านต่อผู้อื่นในกรณีใดและอย่างไร
บริ ษทั ไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคล แต่บริ ษทั อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกในลักษณะ
นิรนาม หรื อในลักษณะข้อมูลรวมที่ไม่สามารถระบุหรื อทราบตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
บริ ษทั มุ่งหมายให้การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลจากัดอยู่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์แต่เดิมที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนั้น หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อการดาเนิ นการทางธุรกิจและการบริ หารจัดการของบริ ษทั
รวมถึงกรณี ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยเพื่อจัดให้สินค้าหรื อบริ การตามที่ท่านขอรับให้แก่ท่าน เพื่อช่วยเหลือบริ ษทั ในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั หรื อเพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ดังรายละเอียดข้างต้น
นอกจากนี้ ในบางครั้ งบริ ษ ัท อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ ว นบุ ค คลของท่ านต่ อหน่ ว ยงานภายนอกบริ ษทั เพื่อ
วัตถุประสงค์เดียวกับที่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณี ที่จาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลนั้นเพื่อจัดให้สินค้า บริ การ หรื อกิจกรรมให้แก่ท่านตามที่ท่านขอ เพื่อช่วยเหลือบริ ษทั ในการดาเนิ น
กิจการของบริ ษทั หรื อเพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยหรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บริ ษทั อาจให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่อไปนี้
•

บริ ษทั ที่อยู่ในกลุ่มบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใด
ทัว่ โลก

•

ผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล บริ ษทั ในกลุ่มในเครื อของผูถ้ ือหุน้

•

ผูจ้ ดั งาน ผูป้ ระชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และผูส้ นับสนุนงานอีเวนท์หรื อนิทรรศการ

•

โรงแรมหรื อผูใ้ ห้บริ การสถานที่จดั งานอื่น ๆ และผูแ้ ทนของบุคคลดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์
หรื อนิทรรศการ

•

ผูร้ ับจ้างช่วง ผูใ้ ห้บริ การ และซัพพลายเออร์และตัวแทนลักษณะอื่น ๆ ที่ดาเนินการในนามของบริ ษทั
หรื อถูกว่าจ้างโดยบริ ษทั เช่น หน่วยงานที่จดั ให้สินค้าหรื อบริ การที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์ บริ การด้าน
การธนาคารหรื อการเงิน บริ การพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชัน่ ระบบคลาวด์หรื อเครื อข่ายข้อมูล
บริ การลงทะเบียนเข้าร่ วมงานอีเวนท์ บริ การการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริ การ
รักษาความปลอดภัย บริ การสอบบัญชี บริ การด้านกฎหมาย บริ การประกันภัย บริ การวิจยั ตลาด และ
บริ การจัดการอีเมลหรื อไปรษณี ย ์ และผูแ้ ทนและตัวแทนที่ขายหรื อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ
ในนามของบริ ษทั บริ การจัดการประมูลสินค้า ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้บางรายอาจไม่อยูใ่ นประเทศไทย
และในประเทศนั้นอาจไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับในประเทศ หรื อมี
แต่ไม่เพียงพอหรื อได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
ไทย

•

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน แล้วแต่กรณี

•

บุคคลใดก็ตามที่ท่านให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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•

ผูท้ ี่ซ้ือหรื อขาย หรื อจะซื้อหรื อจะขาย หากบริ ษทั ขายธุรกิจหรื อกิจการของบริ ษทั บางส่ วน ควบรวม
กิจการ หรื อเข้าซื้อธุรกิจหรื อบริ ษทั อื่น และ

•

บุ ค คลใดหรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามกฎหมาย ตามค าสั่งศาล หรื อหน่ ว ยงานอื่น ใดที่ มีอานาจตาม
กฎหมาย

•

หน่วยงานกากับดูแล หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์การเอกชนหรื อรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ในการดูแล
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ตามกฎหมาย ซึ่งกาหนดให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นให้
ทราบ

•

หน่วยงานที่จดั ตั้งในต่างประเทศ เพื่อธุรกรรมทางการเงินระหว่างท่านและบริ ษทั กรณี ที่ท่านมีถ่นิ ที่อยู่
ในต่างประเทศ ทั้งกรณี ชว่ั คราวและถาวร

ท่านยินยอมและรับทราบว่า บริ ษทั อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดาเนิ นการตามวัต ถุประสงค์ที่กล่าวมา
ข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน หรื อเพื่อพัฒนา หรื อบารุ งรักษาระบบของบริ ษทั ในกรณี เช่นว่านี้ บริ ษทั จะ
ควบคุมและวางมาตรการเพื่อให้บุคคลภายนอกนั้นทาการเก็บรักษา ใช้เฉพาะข้อมูลส่ วนบุคคลตามนโยบายส่วน
บุคคลฉบับนี้ ดาเนิ นการเพื่อให้บุคคลภายนอกปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขด้านความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด
5. การเก็บรักษาความปลอดภัยในข้ อมูลและระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ได้มีมาตรการ ดังนี้
1) กาหนดสิ ทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิ ดเผย การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมการแสดงหรื อ
ยืน ยัน ตัว บุ ค คล ผูเ้ ข้าถึงหรื อใช้ข ้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริ ษ ัท อย่ า ง
เคร่ งครัด
2) บริ ษทั ได้กาหนดวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
การเข้าถึง ทาลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิทธิหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3) ในการส่งการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรข้างนอก หรื อยังต่างประเทศ รวมถึงการนาข้อมูลส่วน
บุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
เทียบเท่าหรื อดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้
4) กรณี ที่บริ ษทั มีการจ้างหน่ วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการดาเนิ นการจัดเก็บเอกสารที่ เป็ นข้อมูล ส่ ว น
บุคคลของพนักงาน เช่น บริ ษ ัทรับฝากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ได้ใช้บริ การ บริ ษทั จะกาหนดให้
หน่ วยงานที่ถูกว่าจ้างในการดาเนิ นการดังกล่าวให้จดั เก็บข้อมูลเป็ นความลับเพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานและมิให้มีการนาเอกสารดังกล่าวไปใช้นอกเหนื อจากการดาเนิ นงาน
ของทางบริ ษทั เท่านั้น
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บริ ษ ัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และเก็บรั ก ษาข้อมูลส่ วนบุค คลของท่ านตลอดระยะเวลาที่ บริ ษทั มี
ความสัมพันธ์กบั ท่าน เช่น ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายสินค้าของบริ ษทั และเมื่อท่านยุติความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
แล้ว บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่ อการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น แต่ท้งั นี้ บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปไม่เกินระยะเวลา 10
ปี นับแต่ การติดต่อครั้งสุ ดท้ายหรื อจนกว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริ ษทั จะสิ้ นสุดลง เว้นแต่ บริ ษทั มีความ
จาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปนานกว่า 10 ปี หรื อตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้
บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้บนเครื อข่ายใช้เซิร์ฟเวอร์อยูท่ ี่ ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจต้อง
มีการโอนข้อมูลไปนอกประเทศไทยเพื่อให้บรรลุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6. เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ในหน้าที่บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ เซิร์ฟเวอร์ ของเว็บไซต์ของ
บริ ษทั จะบันทึกการเยีย่ มชมนั้นและเก็บข้อมูลต่อไปนี้
•

ที่อยู่ไอพี (IP) ของท่าน (ซึ่งหากอธิบายโดยใช้คาทัว่ ไป หมายถึงข้อมูลเฉพาะที่กาหนดขึ้นส าหรั บ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต)

•

คาค้นหาที่ใช้

•

ระบบปฏิบตั ิการและอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านกาลังใช้ และ

•

ข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด (เช่น หน้าเว็บ หรื อไฟล์เอกสารหรื อซอฟต์แวร์อื่น ) และเวลาที่ทาการดาวน์
โหลด

ข้อมูลข้างต้นนี้ ใช้เพื่อวัต ถุประสงค์ดา้ นสถิติ เท่ านั้น เพื่อช่วยให้บริ ษทั สามารถทราบได้ว่า ส่ วนใดของ
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ผใู ้ ช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั เยีย่ มชมมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั ทราบได้ว่าจะปรับปรุ งบริ การ
ของบริ ษทั ได้อย่างไร
หากท่านติดต่อบริ ษทั ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ใดๆ ของบริ ษทั หรื ออีเมลถึงบริ ษทั บริ ษทั มุ่งหมายจะ
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดาเนินการตามที่ท่านขอหรื อเพื่อตอบข้อสอบถามของท่านเท่านั้น นอกจากนี้ หาก
ท่านให้ความยินยอมตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด บริ ษทั อาจเพิ่มที่อยูอ่ ีเมลของท่านไว้ในรายการข้อมูลติดต่ อ
สาหรับการส่ งจดหมายของบริ ษทั อย่างไรก็ดี ท่านสามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบได้หากท่านไม่ตอ้ งการรับข้อมูล
เกี่ยวกับบริ ษทั งานอีเวนท์ การส่งเสริ มการขาย สินค้า และ/หรื อบริ การของบริ ษทั อีก
คุกกี้
สาหรับในส่วนของเว็บไซต์ที่จากัดการเข้าถึง บริ ษทั จะใช้ “คุกกี”้ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่จดจาอุปกรณ์ของท่าน
และเก็บข้อมูลบางประเภทในระหว่างที่ มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์จากอุปกรณ์เครื่ องเดิม เว็บไซต์ของบริ ษทั ใช้คุกกี้
เพื่อให้สามารถตอบสนองท่านได้ดีข้ ึนเมื่อท่ านเข้าใช้บริ การบางส่วนของเว็บไซต์ ข้อมูลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมและ
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วิเคราะห์จ ะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อของท่าน เช่ น ประเภทและเวอร์ ชน่ั ของ
เบราว์เซอร์ที่ใช้ ประเภทและเวอร์ ชนั่ ของปลัก๊ อินของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบตั ิการ และภาษาที่เลือกใช้ ข้อมูล
เหล่านี้ ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมู ลส่ วนบุ คคลใดๆ และไม่สามารถใช้เพื่อระบุตวั ตนของผูใ้ ช้งานรายใดๆ ได้ ท่าน
สามารถปรั บการตั้งค่ า เบราว์เซอร์ ข องท่ านเพื่อให้ไม่ ใ ห้ตรวจหาคุกกี้หรื อเพื่อปิ ดการใช้งานคุ กกี้ ได้หากท่าน
ต้องการ
สิ่งสาคัญคือท่านต้องป้องกันไม่ให้ผอู ้ ื่นทราบรหัสผ่านและเข้าถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ได้รับ
อนุ ญาต ท่านควรออกจากระบบทุ กครั้งหากท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่านทางเครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่ใ ช้งาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
การบันทึกผู้เข้ าถึงระบบ (Log Files)
บริ ษทั อาจดาเนินการบันทึกผูเ้ ข้าถึงระบบหรื อชมเว็บ หรื อแอพพลิเคชัน่ (Log Files) โดยเก็บบันทึกการเข้า
ออกแบบอัตโนมัติ รวมถึงที่อยู่ IP, รายงานข้อขัดข้อง, กิจกรรมระบบ ตลอดจนวันที่ เวลา และ URL ของผูใ้ ช้ โดย
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลซึ่ งระบุตวั บุคคลได้ พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
กล้องวงจรปิ ด
บริ ษทั ใช้กล้องวงจรปิ ดในการบันทึกภาพของบุคคลและยานพาหนะของบุคคลในและรอบ ๆ สถานที่ของ
บริ ษทั เพื่อผลประโยชน์ดา้ นความปลอดภัยสาธารณะและเพื่อการป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม กล้องวงจรปิ ด
ของบริ ษทั ตรวจสอบทางเข้า ห้องโถง ระเบียง ที่จอดรถด้านนอกของอาคาร รอบรั้ วของอาคารและสถานที่ที่ผคู ้ น
สามารถเข้าถึงสถานที่ของบริ ษทั ได้ตลอด 24 ชัว่ โมงและมีการบันทึกและเขียนทับข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน ตาแหน่งกล้องถูกเลือกเพื่อลดการจับภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ถูกต้องสาหรับการตรวจสอบและ
ระบบเฝ้าระวังไม่ได้ใช้บนั ทึกเสียง
การป้ อนข้อมูลสด (Live feeds) จากกล้องวงจรปิ ดจะได้รับการตรวจสอบเฉพาะในกรณี ที่จาเป็ นโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษ ัทเท่ านั้น บริ ษ ัทให้ค วามเชื่ อมัน่ ว่า การป้ อนข้อมูลสดและภาพที่ บัน ทึ ก จากกล้องจะถูก ดู โดย
พนักงานของบริ ษทั ที่ ผ่านการอนุ มตั ิ เท่ านั้น เนื่ องด้วยพนักงานดังกล่าวมีหน้าที่ความรั บผิดโดยตรงจึงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงเคารพความเป็ นส่วนตัวของท่านโดยจะไม่มีกล้องวงจรปิ ดวางในบริ เวณที่
พึงคาดหมายได้ว่าต้องมีความเป็ นส่ วนตัว เช่น ในห้องน้ า
เว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ของบริ ษทั อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดาเนิ นการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่ วยงานอื่นๆ ซึ่ง
ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั ไม่ใช่ผคู ้ วบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่ตอ้ งรับผิดชอบเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของผูด้ าเนิ นการ
เว็บไซต์เหล่านั้นในเรื่ องข้อมูลและความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
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นอกจากนี้ บริ ษทั อาจจัดการหรื อจัดให้มีเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อ
บุคคลภายนอก รวมถึงการจัดการหรื อจัดให้มีเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อลูกค้า
สาหรับนิ ทรรศการหรื องานอีเวนท์ของลูกค้า เว็บไซต์เหล่านี้ เป็ นของลูกค้าของบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกรายอื่น
และแอพพลิเคชัน่ สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ดงั กล่าวจัดทาสาหรับนิทรรศการของลูกค้าหรื อบุคคลอื่นเท่านั้น
และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของลูกค้าและบุคคลอื่นดังกล่าวในเรื่ องความเป็ นส่ วนตัว ของ
ข้อมูล
ก่อนที่ท่านจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ที่มีลิงค์ปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อ
เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใด ๆ ที่จดั การหรื อจัดให้มีโดยบริ ษทั เพื่อบุคคลภายนอก
บริ ษทั ขอแนะนาให้ท่านอ่านนโยบายเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูล ตลอดจนข้อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้
เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ นั้นก่อน
7. ผู้เยาว์
บริ ษทั ไม่อาจทราบอายุของผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ หากท่านเป็ นพ่อแม่หรื อผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์ที่
ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนแก่บริ ษทั โดยที่ท่านไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอม ท่านอาจติดต่อบริ ษทั และขอให้
บริ ษทั ลบข้อมูลนั้นได้ ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ผูเ้ ยาว์ หมายถึง บุคคลผูม้ ีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
8. การให้ ความยินยอม
เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้บงั คับอนุญาต เมื่อท่านใช้หรื อเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ
ของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริ ษทั จะถือว่า
•

ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ตามวัตถุประสงค์ วิธีการ และรายละเอียดอื่นใดตามที่ระบุขา้ งต้น (ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็ นครั้ ง
คราว) เว้นแต่ และจนกว่าท่ านจะแจ้งเพิกถอนความยินยอมนั้นต่อบริ ษทั ท่านอาจขอเพิกถอนความ
ยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อว่าท่านขอเพิกถอนความยินยอม
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจไม่ดาเนิ นตามคาขอของท่านได้ในกรณี ที่กฎหมายอนุญาต และ

•

ท่ า นได้ใ ห้ ค วามยิ น ยอมแก่ บ ริ ษัท ในการเปิ ดเผยหรื อโอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นให้แ ก่
บุคคลภายนอกและบริ ษทั อื่น ๆ ในกลุ่มบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ วิธีการ และรายละเอียดอื่นใดตามที่
ระบุขา้ งต้น วิธีการที่ระบุขา้ งต้น ท่านอาจขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งให้
บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสือว่าท่านขอเพิกถอนความยินยอม

หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริ ษทั ท่านต้องได้รับความยิ นยอมจากบุคคลนั้นก่อน และ
ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นแล้ว หรื อมีสิทธิโดยประการอื่นที่จะให้ขอ้ มูล
ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลนั้น แก่ บริ ษ ัท เมื่ อท่ านให้ข ้อมูลส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลนั้น แก่ บริ ษ ัท จะถือว่าท่ านให้ค า
รับประกันว่าบุคคลนั้นทราบและให้ความยินยอมตามข้อกาหนดของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว
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หากกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้บงั คับกาหนดให้ตอ้ งได้รับความยินยอมเพิ่มเติม
บริ ษทั หรื อผูใ้ ห้บริ การแก่บริ ษทั รายใด ๆ ที่เป็ นบุคคลภายนอก จะดาเนินการให้ได้รับความยินยอมจากท่านสาหรับ
การเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน ในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
ท่านมีหน้าที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านกับบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นการตามคาขอของ
ท่านหรื อจัดให้บริ การที่ท่านขอรับให้แก่ท่านได้ การที่ท่านไม่อนุ ญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลบุคคลบางประเภทตามที่บริ ษทั ได้แจ้งหรื อขอ อาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
ได้ หรื อไม่สามารถประกอบธุรกิจ ดาเนินการทางธุรกรรมกับท่าน
9. สิทธิของท่ าน
9.1. สิ ทธิ เพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่กฎหมายจะได้
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผล
ข้อมูลส่ ว นบุ ค คลที่ ท่านได้ใ ห้ค วามยิน ยอมโดยชอบด้ว ยกฎหมายทก่ อนการถอนความยิน ยอม
ดังกล่าว
9.2. สิทธิในการลบหรื อทาลายข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ดาเนินการลบ หรื อทาลายข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยูใ่ นความครอบครอง หรื อการควบคุมของบริ ษทั หรื อทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั ตนได้
9.3. สิ ทธิ ใ นการโอนย้ ายข้ อมูล ท่ านมีสิทธิ ข อให้บริ ษทั โอนข้อมูลส่ ว นบุค คลของท่ านในรู ปแบบที่
สามารถอ่านหรื อใช้งานได้ทว่ั ไปด้วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานโดยอัตโนมัติไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น ทั้งนี้ โดยขึ้นอยูก่ บั ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนด
9.4. สิ ทธิ ในการคัดค้ าน ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
หรื อขอให้บริ ษ ัท ระงับการใช้ข ้อมูลส่ ว นบุ ค คลนั้น ทั้งนี้ บริ ษ ัท จะด าเนิ น การตามค าขอตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.5 สิ ทธิ ขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านชั่วคราว สิ ทธิในการจากัดการประมวลผลข้อมูล
ท่ านมีสิทธิ ในการร้องขอให้บริ ษทั จากัดการประมวลผลข้อมูล โดยผูค้ วบคุมข้อมูลสามารถเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ แต่ไม่สามารถนาไปประมวลผลข้อมูลได้อีกต่อไป เว้นแต่พนักงานจะให้
ความยินยอมหรื อได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนด
9.6 สิ ทธิ ในการเข้ าถึงข้ อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ โดย
บริ ษทั จะดาเนิ นการตามคาขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ เว้นแต่กฎหมายจะ
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
9.7 สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั จะดาเนินการตรวจสอบ
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เท่าที่เป็ นไปได้เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ น
ปัจจุบนั
9.8 สิทธิในการร้ องเรี ยน ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนต่อเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานที่กากับดู แลด้านการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
10. ติดต่อบริษัท
หากท่ า นมี ข ้อ สงสั ย ใดเกี่ ย วกับ นโยบายความเป็ นส่ ว นตัว นี้ หรื อประสงค์ที่ จ ะใช้สิ ท ธิ เ กี่ ย วกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนกากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
Email : dl-gpsc-ggm-dc-pdpa@gpscgroup.com โทร 02-1405333 หรื อ 02-1404745
11. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ได้เป็ นครั้ งคราวไป เช่น เพื่อให้มีความ
สอดคล้องเมื่อมี ก ารแก้ไขเพิ่มเติ มกฎหมาย รวมถึงกฎหมายว่าด้ว ยการคุ ้มครองข้อมูลส่ ว นบุ ค คล หรื อมีก าร
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริ ษทั ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั เป็ นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบหากมีการปรับปรุ งนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับปรุ งนโยบายฉบับนี้
บริ ษทั จะแจ้งให้ผใู ้ ช้งานทราบโดยการแสดงข้อความว่า “ปรับปรุ งใหม่” ไว้ที่ลิงค์ของนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่
ปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 30 วัน และบริ ษทั อาจขอความยินยอมจากท่าน (หากจาเป็ น)

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
............................................................................
(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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