ประกาศความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าและผูม้ าติ ดต่อ
บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัวและมุ่งมันที
่ ่จะคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) บริษทั ฯ จึงได้
จัดทาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ขน้ึ เพือ่ แจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวิธที บ่ี ริษทั ฯ ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประมวลผลข้อมูล ได้แก่
การเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1.

วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทั ฯ จะดาเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมือ่ มีเหตุผลทีเ่ หมาะสมในการดาเนินการ
และ/หรือ ทีก่ ฎหมายกาหนดให้กระทาการได้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลภายนอกด้วย โดยบริษทั ฯ จะประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานทางกฎหมายตามที่ พ.ร.บ.ฯ ได้กาหนดเอาไว้ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่ท่านเป็ นลูกค้า ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผูม้ าติ ดต่อ


เพื่อ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ส่วนบุค คลที่มคี วามอ่อนไหว
ของท่านทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มา



ฐานความยินยอม






เพือ่ การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
เพือ่ สร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าและผูม้ าติดต่อ
เพือ่ ใช้ในการติดต่อกับลูกค้า
เพือ่ รักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ในการ
บันทึกการเข้าออกของลูกค้าและผูม้ าติดต่อ ผูน้ ารถเข้ามาจอดภายใน
บริษทั ฯ และการบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิ ด



ฐานสัญญา



ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

2. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมนัน้ ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์และเหตุการณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไปของกระบวนการการติดต่อกับลูกค้าหรือผูม้ าติดต่อ
2.1

แหล่งข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย เช่น
 ข้อมูลทีท่ ่านได้ให้ไว้กบั ทางบริษทั ฯ โดยตรง
 ข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากบุคคลภายนอก

2.2

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ประเภทของ
“ข้อมูลส่วนบุคคล”
ทีบ่ ริษทั ฯ
เก็บรวบรวม
ใช้
หรือเปิ ดเผย
(รวมเรียกว่า
“การประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ ใช้ในการระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขประจาตัวอื่นๆ ในเอกสารทีท่ างราชการออกให้ รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ รากฏอยู่บนเอกสารทีร่ าชการออกให้เพือ่ ใช้ในการยืนยันตัวตน ลายมือชื่อ ภาพถ่าย
ข้อมูลอื่นใดทีส่ ามารถใช้ในการระบุตวั ตนได้
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ข้อมูลที่ เกี่ยวกับตัว ตนของลูกค้า และผู้มาติ ดต่ อ เช่น เพศ สัญชาติ วัน เดือ นปี เกิด ภาพบนบัตร
ประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุ ญาตขับขี่ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกโดยกล้อง
วงจรปิ ด (CCTV) ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภายในพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ
ข้อมูลการติ ดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลทางการเงิ นและธุรกรรม เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น
- ศาสนา
- เชือ้ ชาติ

2.3

บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อ นไหวของท่านบางประเภท อย่ างไรก็ต ามบริษัทฯ จะไม่
ประมวลผลข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีท่กี ฎหมายอนุ ญาตให้
สามารถกระทาได้วธิ กี ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบั การแจ้งถึงรายละเอียดต่ างๆ วัตถุประสงค์และฐาน
ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามทีร่ ะบุในประกาศฯ ฉบับนี้ หรือหากเป็ นกรณีทก่ี ฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ท่าน บริษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
 ในกรณีท่บี ริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมทีบ่ ริษทั ฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งท่านมีสทิ ธิในการถอนความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีร่ ะบุไว้ใน ข้อ 8
ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทัง้ นี้บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการพิจารณาคาขอยกเลิกความยิน ยอมของท่านและ
ดาเนินการตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด

2.4

การปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯ
ในกรณีท่บี ริษัทฯ จาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ประสงค์ท่จี ะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวแก่บริษทั ฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

3. การขอความยิ นยอม และผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ หรือ ถอนความยิ นยอม
3.1

บริษัทฯ จะขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการอัน
เกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ในข้อ 1. โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในหนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้
(และทีอ่ าจมีการแก้ไข เปลีย่ นแปลง) เท่านัน้

3.2

ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะถอน
ความยินยอมของท่านทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั ฯ

3.3

หากท่านไม่ให้ หรือ ถอนความยินยอมทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ หรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่
สามารถดาเนินการเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรือทัง้ หมดตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ได้

4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ฯ อาจเปิ ด เผยหรือ โอนข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นให้แ ก่บุ ค คลภายนอก เพื่อ ประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่าน
ดังต่อไปนี้
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4.1

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น
 หน่ วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ กรณีทก่ี ฎ หรือระเบียบของหน่ วยงาน
ราชการ บังคับบริษทั ฯ ให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 บุคคลใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั คาสังจากท่
่
านให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลดังกล่าว

4.2

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือประมวลผลในการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ าขึน้ ระหว่างท่านกับบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว และจะกาหนดให้มมี าตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมและเป็ นไปตามพ.ร.บ.ฯ

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าทีจ่ าเป็ น เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
5.1

กรณีทท่ี ่านเป็ นผูม้ าติดต่อ บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีไ่ ด้เก็บ
รวบรวม

5.2

กรณีทท่ี ่านเป็ นลูกค้า บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาทีม่ สี ถานะเป็ นลูกค้า และ
เป็ นระยะเวลา 11 ปี นับจากวันทีค่ วามสัมพันธ์ของท่านกับบริษทั สิน้ สุดลง

5.3

กรณีท่เี ป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยกล้อง CCTV ที่อยู่ในพื้นทีท่ วไปของบริ
ั่
ษทั ฯ บริษัทฯ จะเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้เก็บรวบรวม

ภายหลังจากทีร่ ะยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสิน้ สุดลง บริษทั ฯ จะทาลาย ลบ หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูล
ทีไ่ ม่สามารถระบุตวั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิคอนุญาตให้ บริษทั ฯ อาจ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้นนั ้
6. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมีสทิ ธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัติเอาไว้ในกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ เคารพสิทธิของท่าน และจะดาเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลของท่านอย่างทันท่วงที
ท่านมีสทิ ธิดาเนินการเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
6.1

สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยิ นยอม ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอม
ของท่าน ท่านมีสทิ ธิท่จี ะถอนความยินยอมที่ให้บริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้
บริษัท ฯ อาจประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นต่ อ ไปหากบริษัท ฯ สามารถใช้ ฐ านตามกฎหมายอื่น ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.2

สิ ท ธิ ในการเข้ าถึ งข้ อมูลส่ ว นบุคคล ท่ า นมีส ิท ธิใ นการขอรับ ส าเนาข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นซึ่ง อยู่ใ นความ
ครอบครองของบริษทั ฯ จากทางบริษทั ฯ

6.3

สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษทั แก้ไข หรือเพิม่ เติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และสมบูรณ์
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6.4

สิ ทธิ ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิรอ้ งขอให้บริษทั ฯ ดาเนินการ ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณีทไ่ี ม่มเี หตุผลอันสมควรให้บริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิ ธิในการขอให้บริษทั ฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อ
ถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะพิจารณาแต่ละคาขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.5

สิ ทธิ ในการคัดค้าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ ริษทั ฯ ประมวลผลภายใต้ฐาน
ผลประโยชน์ อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หากบริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลกั ษณะ
ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

6.6

สิ ทธิ ในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็ นการชัวคราว
่
เมือ่ ท่านต้องการให้บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมือ่ ท่านร้องขอให้
บริษทั ฯ พิสจู น์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.7

สิ ทธิ ในการขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษทั ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านทีส่ ามารถใช้งานโดยทัวไปได้
่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดงั กล่าวนี้จะใช้ได้
เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุ คคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ าวได้
กระทาโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต้องได้ร บั การประมวลผล
เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันภายใต้สญ
ั ญาได้

6.8

สิ ทธิ ในการยื่นข้อร้องเรี ยน: ท่านมีสทิ ธิย่นื ข้อร้องเรียนต่อหน่ วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ที ่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอื่นๆ ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว

ท่านอาจใช้สทิ ธิขา้ งตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษทั ฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง
บริษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพือ่ ใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ เพื่อใช้สทิ ธิอ่นื ใด) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการความปลอดภัยทีจ่ ะทาให้ท่านมันใจได้
่
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
บริษทั ฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคาขอทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายภายใน 14 วันทาการ ในบางกรณี บริษทั ฯ อาจใช้เวลา
มากกว่า 14 วันทาการ หากคาขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยืน่ คาขอเข้ามาเป็ นจานวนมากกว่าหนึ่งคาขอ ในกรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทาการแจ้งสถานะของคาขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ
7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นอย่างยิง่ บริษทั ฯ จะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษา
ความปลอดภัยขององค์กร ทัง้ ทางกายภาพ และทางเทคนิคทีเ่ หมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทาลายโดยไม่ตงั ้ ใจ ถูกเปิ ดเผยหรือถูกนาไปใช้ในทางที่ผดิ วัตถุประสงค์ หรือ ถูกเข้าถึงโดย
บุคคลอื่นทีไ่ ม่มอี านาจเข้าถึง
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8. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่านสามารถติดต่อบริษทั ฯ เพื่อร้องเรียนเกีย่ วกับวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัย
ได้ทช่ี ่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 นแปลงประกาศ
ความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ โดยท่านสามารถดูการแก้ไขเปลีย่ นแปลงครัง้ ล่าสุด ได้จากวันทีด่ า้ นล่างของประกาศความเป็ น
ส่วนตัว (Privacy Notice) ผ่านทาง อีเมล ctchr@cataler.co.th ของบริษทั ฯ
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หนังสือให้ความยิ นยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับลูกค้าและผู้มาติ ดต่อ
ตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ลูกค้าและผูม้ าติ ดต่อ :
ชื่อ – สกุล:
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง:

อายุ:

บริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสาคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในความเป็ น
ส่วนตัวของท่านเป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยภายใต้ มาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล และเพื่อให้บริษทั ฯ ยังคงสามารถทาสัญญาและดาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั ท่านได้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสือขอความยินยอม จาก
ท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่ วัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้
ท่านมีสทิ ธิท่จี ะปฏิเสธการให้ความยินยอม สาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ด้านล่าง ทัง้ นี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอมทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรือทัง้ หมดตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวได้
1. ท่านยิ นยอมให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ หมู่โลหิ ต (ถ้ามี) ที่ ระบุอยู่บนบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดิ นทางของท่าน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ท่าน เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน
□ ยินยอม
□ ไม่ยนิ ยอม
2. ท่านยิ นยอมให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลภาพถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหวของท่านที่ ได้เก็บรวบรวมมาจากการการจัดกิ จกรรม
ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถนาไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ได้
□ ยินยอม

□ ไม่ยนิ ยอม

ในการลงนามด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบประกาศความเป็ นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้ว และข้าพเจ้ารั บทราบว่า
ข้าพเจ้ามีสทิ ธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดย
แจ้งให้กบั บริษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการถอนความยินยอมเช่นว่านัน้ ได้ทช่ี ่องทางต่างๆ ตามทีร่ ะบุเอาไว้ในประกาศความเป็ น
ส่วนตัวของบริษทั ฯ

ลงชือ่ : _____________________________ ผูใ้ ห้ความยินยอม
(

)

วันที:่ _______________________________
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