ประกาศความเป็ นส่วนตัวของผู้สมัครงาน
บริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัวและมุ่งมั ่นที่จะคุ้ม ครอง
ข้อ มูลส่วนบุคคลของท่ าน (“ข้อมูลส่ วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(“พ.ร.บ.ฯ”) บริษทั ฯ จึงได้จดั ทาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ขน้ึ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวิธที บ่ี ริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1.

วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทั ฯ จะดาเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการ
ดาเนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกาหนดให้กระทาการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลภายนอกด้วย โดย
บริษทั ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานทางกฎหมายตามที่ พ.ร.บ.ฯ ได้กาหนดเอาไว้ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่ท่านเป็ น ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้สมัครงาน
 เพื่อใช้ในกระบวนการสรรหาบุคลากร
 เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ม ี ค วาม
อ่อนไหว ของท่านทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มา



เพื่อตรวจสอบประวัติอ าชญากรรมของท่านเพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่าท่ าน
สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ร่ี บั สมัครได้



เพื่อสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลของผูส้ มัครงานกับบริษทั



ฐานสัญญา



ฐานความยินยอม



ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

 เพื่อรักษาความปลอดภัย ของบุ คคล และทรัพย์สน
ิ ของบริษทั ฯ ใน

การบันทึกการเข้าออกของผู้สมัคร และการบันทึกภาพผ่านกล้อ ง
วงจรปิ ด
2. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ
เก็บรวบรวมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์และเหตุการณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไปของกระบวนการสรรหาบุคลากร
2.1

แหล่งข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย เช่น
 ข้อมูลทีท
่ ่านได้ให้ไว้กบั ทางบริษทั ฯ โดยตรง
 ข้อมูลทีบ
่ ริษทั ฯ ได้รบั จากบุคคลภายนอก เช่น ผูใ้ ห้บริการจัดหางาน (Recruiter) ผูใ้ ห้บริการที่
เกีย่ วข้องกับสวัสดิการของพนักงาน ผูใ้ ห้บริการตรวจสอบประวัตกิ ารทางาน บริษทั ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ นายจ้างเดิม
 ข้อมูลทีร่ ะบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์ของทางบริษทั ฯ ทีท
่ ่านได้เข้าใช้งาน
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2.2

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ประเภทของ “ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” ที่ บ ริ ษ ั ท ฯ เก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผย (รวมเรี ย ก ว่ า
“การประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ ใช้ในการระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลข
หนังสือเดินทาง หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขประจาตัวอื่นๆ ในเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ รากฏอยู่บนเอกสารทีร่ าชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ข้อมูลอื่นใดทีส่ ามารถใช้ในการระบุตวั ตนได้

ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น เพศ สัญชาติ วันเดือนปี เกิด สถานภาพการสมรส
ข้อมูลเกี่ยวกับภาระทางทหาร ภาพบนบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุ ญาตขับขี่
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ที่ติดตัง้ อยู่ภายในพื้นที่ของ
บริษทั ฯ

ข้อมูลการติ ดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

ประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการจบการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ทางานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตาแหน่ ง
งาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือ นและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รบั คุณสมบัติ ทักษะ
ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวัตกิ ารทางาน (CV, Resume)

ข้ อ มูลส่ วนบุคคลของสมาชิ กในครอบครัว คู่ส มรส บุตร ผู้ที่ ส ามารถติ ดต่ อ ได้ ใ นกรณี
ฉุกเฉิ น และ บุคคลอ้างอิ งของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ สูตบิ ตั ร

ข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ เช่น ข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น
- ศาสนา
- เชือ้ ชาติ
- ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง โรคประจาตัว ผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร
หมูโ่ ลหิต ประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
- ประวัตอิ าชญากรรม
บริษทั ฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหวของท่านบางประเภท อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีท่ี
กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทาได้

2.3

วิธกี ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบั การแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ วัตถุประสงค์
และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ หรือหากเป็ น
กรณีท่กี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
 ในกรณีทบ
่ี ริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวม
และใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม ที่บริษทั ฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่ านในการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล ซึ่ง ท่ า นมีสิท ธิใ นการถอนความยิ น ยอม โดยติด ต่ อ มายัง บริษ ัท ฯ ตาม
รายละเอีย ดการติด ต่อ ที่ร ะบุ ไ ว้ใ น ข้อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
พิจารณาคาขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกาหนด
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2.4

การปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯ
ในกรณีท่บี ริษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ประสงค์ท่จี ะให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวแก่บริษทั ฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือ อาจท าให้บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนิ นการ
พิจารณาคัดสรรบุคลากร หรือ ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้สญ
ั ญาจ้างแรงงานที่ จะได้เข้าทากับท่านในอนาคต ใน
กรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นต้อ งปฏิเสธการเข้าท าสัญ ญากับท่ าน หรือ ดาเนิ นการอื่น ใดที่
เกีย่ วข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน

3. การขอความยิ นยอม และผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ หรือ ถอนความยิ นยอม
3.1

บริษทั ฯ จะขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
อันเกี่ยวข้อ งกับวัตถุประสงค์ในข้อ 1. โดยท าเป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรในหนังสือ ให้ความยินยอมแนบท้าย
ประกาศฯ ฉบับนี้ (และทีอ่ าจมีการแก้ไข เปลีย่ นแปลง) เท่านัน้

3.2

ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิท่ี
จะถอนความยินยอมของท่านทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั ฯ

3.3

หากท่านไม่ให้ หรือ ถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ หรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้
บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรือทัง้ หมดตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศความเป็ น
ส่วนตัวนี้ได้

4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ดังต่อไปนี้
4.1

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น
 หน่ วยงานราชการ เช่น กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร สานักงาน
ประกันสังคม สานักงานส่งเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย์ กรณีท่กี ฎ หรือระเบียบของหน่ วยงาน
ราชการ บังคับบริษทั ฯ ให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 บุคคลใดๆ ทีบ
่ ริษทั ฯ ได้รบั คาสั ่งจากท่านให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลดังกล่าว

4.2

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริษทั ฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือประมวลผล
ในการปฏิบ ัติต ามสัญ ญาที่ อ าจท าขึ้น ระหว่า งท่ า นกับบริษ ัท ฯ โดยบริษทั ฯ จะไม่อ นุ ญ าตให้บุ ค คลที่ไ ม่
เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกาหนดให้มมี าตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและ
เป็ นไปตามพ.ร.บ.ฯ

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าว
5.1

กรณีท่ที ่านเป็ นผูส้ มัครงาน บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันทีท่ ่านได้สมัครงานกับบริษทั ฯ
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5.2

กรณีทเ่ี ป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมโดยกล้อง CCTV ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ ั ่วไปของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้เก็บรวบรวม

ภายหลังจากทีร่ ะยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสิน้ สุดลง บริษทั ฯ จะทาลาย ลบ หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีท่มี ีเหตุจาเป็ นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิค
อนุญาตให้ บริษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้นนั ้
6. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมีสทิ ธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้บญ
ั ญัตเิ อาไว้ในกฎหมายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษทั ฯ เคารพสิทธิของท่าน และจะดาเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมูลของท่านอย่างทันท่วงที
ท่านมีสทิ ธิดาเนินการเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
6.1

สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยิ นยอม ในกรณีท่ีบริษทั ฯ ประมวลผลข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย
ความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิท่จี ะถอนความยินยอมทีใ่ ห้บริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษทั ฯ สามารถใช้ฐานตาม
กฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.2

สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิในการขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ อยูใ่ นความ
ครอบครองของบริษทั ฯ จากทางบริษทั ฯ

6.3

สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษทั แก้ไข หรือเพิม่ เติมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และสมบูรณ์

6.4

สิ ทธิ ในการขอให้ ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิรอ้ งขอให้บริษทั ฯ ดาเนินการ ลบ ทาลาย หรือทาให้
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณีท่ไี ม่มเี หตุผลอันสมควรให้บริษทั ฯ ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิ ธิในการขอให้บริษทั ฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไป
กับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะพิจารณาแต่ละคาขอด้วยความระมัดระวั งตาม
บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.5

สิ ทธิ ในการคัดค้าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษทั ฯ ประมวลผล
ภายใต้ฐานผลประโยชน์ อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หากบริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การ
บันทึกและวิเคราะห์ลกั ษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

6.6

สิ ทธิ ในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเป็ นการชั ่วคราว เมื่อท่านต้องการให้บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือ
เมื่อท่านร้องขอให้บริษทั ฯ พิสจู น์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.7

สิ ทธิ ในการขอให้ ส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษทั ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั ่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
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สิทธิดงั กล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษทั ฯ และการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทาโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
จาเป็ นต้องได้รบั การประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันภายใต้สญ
ั ญาได้
6.8

สิ ท ธิ ใ นการยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย น: ท่ า นมีสิท ธิย่ืน ข้อ ร้อ งเรีย นต่ อ หน่ ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ที ่านเห็นว่า บริษทั ฯ หรือพนักงานของบริษทั ฯ หรือผู้
ให้บริการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอื่น ๆ ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว

ท่านอาจใช้สทิ ธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษทั ฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8
ด้านล่าง
บริษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิท ธิของ
ท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ เพื่อใช้สทิ ธิอ่นื ใด) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการความปลอดภัยทีจ่ ะทาให้ท่านมั ่นใจได้วา่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
บริษทั ฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคาขอที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใน 14 วันทาการ ในบางกรณี บริษทั ฯ
อาจใช้เวลามากกว่า 14 วันทาการ หากคาขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคาขอเข้ามาเป็ นจานวนมากกว่าหนึ่งคาขอ ใน
กรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทาการแจ้งสถานะของคาขอให้ท่านทราบอยูเ่ สมอ
7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นอย่างยิง่ บริษทั ฯ จะตรวจสอบและใช้
มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทัง้ ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอยู่เสมอ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทาลายโดยไม่ตงั ้ ใจ ถูกเปิ ดเผยหรือถูกนาไปใช้ในทางที่
ผิดวัตถุประสงค์ หรือ ถูกเข้าถึงโดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่มอี านาจเข้าถึง
8. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่านสามารถติดต่อบริษทั ฯ เพื่อร้องเรียนเกีย่ วกับวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถาม
ข้อสงสัยได้ทช่ี ่องทาง ดังต่อไปนี้




ติดต่อที่ : บริษทั แคททาเลอร์(ประเทศไทย)จากัด
อีเมล : ctchr@cataler.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 033-103-770-97

9. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่วนตัว
บริษทั ฯ จะทบทวนประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้อย่างสม่าเสมอ และอาจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ โดยท่านสามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครัง้ ล่าสุด ได้จากวันที่ดา้ นล่างของ
ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ผ่านทาง อีเมล ctchr@cataler.co.th ของบริษทั ฯ
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หนังสือให้ความยิ นยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้สมัครงาน
ตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผูส้ มัครงาน :
ชื่อ – สกุล:
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง:

อายุ:

บริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษทั ฯ”) ให้ความสาคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพใน
ความเป็ นส่วนตัวของท่ านเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ ข้อ มูลส่วนบุคคลของท่ านจะถูกเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยภายใต้
มาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม
ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้บริษทั ฯ ยังคงสามารถทาสัญญาและดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องให้กบั ท่านได้ บริษทั
ฯ ได้จดั ทาหนังสือขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
ตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้
ท่านมีสทิ ธิท่จี ะปฏิเสธการให้ความยินยอม สาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่
ระบุไว้ดา้ นล่าง ทัง้ นี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ดาเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรือทัง้ หมดตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวได้
1. ท่ านยิ นยอมให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ หมู่โลหิ ต (ถ้ามี) ที่ ระบุอยู่บนบัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดิ นทางของท่าน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ท่าน เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อ
ใช้ประกอบใบสมัครงานของบริษทั ฯ ในตาแหน่ งที่เปิ ดรับสมัคร
□ ยินยอม
□ ไม่ยนิ ยอม
2. ท่านยิ นยอมให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลสุขภาพของท่ านเพื่อให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของท่ านเพื่อให้
แน่ ใจว่าท่านมีความสามารถที่จะปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในตาแหน่ งที่ได้ตกลงกัน
□ ยินยอม
□ ไม่ยนิ ยอม
3. ท่ า นยิ น ยอมให้ บ ริ ษัท ฯ ประมวลผลขัอ มู ล ประวัติ อ าชญากรรมของท่ า น เพื่ อ ให้ บ ริ ษัท ฯ สามารถพิ จ ารณา
ความสามารถและความเหมาะสมในหน้ าที่ที่ท่านจะได้รบั มอบหมายให้ปฏิ บตั ิ งาน
□ ยินยอม
□ ไม่ยนิ ยอม
ในการลงนามด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็ นส่วนตัวของบริษทั ฯ แล้ว และข้าพเจ้ารับทราบ
ว่า ข้าพเจ้ามีสทิ ธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ได้
ตลอดเวลา โดยแจ้งให้กบั บริษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการถอนความยินยอมเช่นว่านัน้ ได้ท่ชี ่องทางต่างๆ ตามที่ระบุ
เอาไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวของบริษทั ฯ
ลงชื่อ: _____________________________ ผูใ้ ห้ความยินยอม
(

)

วันที่: _______________________________
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การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
นอกจากจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษทั ฯ ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
อาทิ คู่สมรส บุคคลในครอบครัว นายจ้างปั จจุบนั /เก่า บุคคลอ้างอิง บุตรของท่าน รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ
เก็บรวบรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้






ข้อมูลส่วนบุคคลของคูส่ มรส ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อาชีพ ตาแหน่ง สถานทีท่ างาน
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ สาเนาสูตบิ ตั ร
ข้อมูลส่วนบุคคลของนายจ้างปั จจุบนั /เก่า ได้แก่ ชื่อ ตาแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อ อาชีพ ทีอ่ ยู่ ชื่อบริษทั เบอร์โทรศัพท์ ความสัมพันธ์

การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลข้างต้นเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่บริษทั ฯ ได้
รับมา
2. เพื่อป้ องกันอันตรายต่อร่างกาย และชีวติ ของท่านในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทัง้ นี้บุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีสทิ ธิตามประกาศความเป็ นส่วนตัวด้ว ยเช่นกัน
ท่านยืนยันกับบริษทั ฯ ว่าท่านได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นมาจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง และท่านได้แจ้ง
ให้กบั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทราบถึงเนื้อหาในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว หรือจะแจ้งให้ทราบในทันทีท่ที ่าน
สามารถทาได้

ลงชื่อ: _____________________________ ผูส้ มัครงาน
(

)

วันที่: _______________________________
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