นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัวและมุ่งมันในการ
่
ดาเนินการด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) บริษัทฯ จึงได้จดั ทานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขน้ึ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ
บริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้
ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม ดังต่อไปนี้
คาจากัดความ
คานิ ยาม
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว

การประมวลผล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผูป้ ระมวลผลข้อมูล

ความหมาย
นโยบายที่บ ริษัท ฯ จัด ท าขึ้น เพื่อ ก าหนดแนวทาง วิธีก าร
ปฏิบตั ิงานของบริษัทและรายละเอียดต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตามที่พ ระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้
ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุถึงตัวบุคคล
นัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ
แก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อ มูลส่ว นบุ ค คลเกี่ย วกับ เชื้อ ชาติ เผ่ า พัน ธุ์ ความคิด เห็น
ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ในลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ
พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
รวมถึงข้อมูลอื่นใดซึง่ จะกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทานองเดียวกันตามทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกาหนด
การดาเนินการใด ๆ หรือการกระทาหลายๆอย่างกับข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเท่าที่
กาหนดไว้ เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย การ
บันทึก การถือ การเก็บรักษา การดัดแปลง การจัดให้เป็ น
ระเบียบ การแก้ไข การวิเคราะห์ การส่งต่อ การนามารวมกัน
การตัด ออก การกู้ คืน มา การลบและการท าลาย โดยให้
ตีความตามนัยของพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
บุคคลธรรมดาซึ่งอาจถูกระบุตวั ตนได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง มี อ านาจตั ด สิน ใจเกี่ ย วกับ การ
ประมวลผล เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการประมวลผล
เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสังหรื
่ อ
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คานิ ยาม

1.

ความหมาย
ในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทัง้ นี้ บุคคลหรือนิติ
บุคคลทีด่ าเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญอย่างยิง่ เกีย่ วกับสิทธิและความเป็ นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะดาเนินมาตรการทีเ่ ข้มงวดในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย การรักษาความลับ ตลอดจนการป้ องกันมิให้มี
การนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษทั ฯ ให้คามันว่
่ าจะดาเนินการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานทางกฎหมายตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในพ.ร.บ.ฯ
1.1

1.2

นโยบายคุ้ม ครองข้อ มูลส่ว นบุ ค คลฉบับ นี้ จ ัด ท าขึ้น เพื่อ ก าหนดเกี่ย วกับ วิธีก าร วัต ถุ ป ระสงค์ ที่บ ริษัท ฯ
ด าเนิ น การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่บ ริษั ท ฯ ได้เ ก็บ รวบรวมและได้ร ับ ระหว่ า งการติ ด ต่ อ และมี
ความสัมพันธ์กบั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรวมไปถึงฐานทางกฎหมายทีใ่ ช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในพ.ร.บ.ฯ ในการนี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องพ.ร.บ.ฯ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้
ไขนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยถือเป็ นดุลพินิจของบริษทั ฯ แต่
์
เพียงผูเ้ ดียว โดยหากมีการแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล บริษทั ฯ จะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆของ
ทางบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะดาเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็วหากการเปลีย่ นแปลงนัน้
ถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงในสาระสาคัญ (ตามความเหมาะสมและ/หรือได้รบั อนุญาตภายใต้กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ)

2.

ขอบเขตการบังคับใช้

2.1

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดที่ดาเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด
สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พ.ร.บ.ฯ ใช้บงั คับ บริษทั ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นัน้ ต่อไปภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์เดิม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศ สัญญา และความยินยอมอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษทั ฯ และไม่มจี ุดประสงค์ในการแทนทีป่ ระกาศ ข้อความ
สัญญาและข้อความยินยอมดังกล่าวเว้นแต่บริษทั ฯ ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

2.2
2.3

3.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ ทาการเก็บรวบรวม

บริษทั ฯ อาจทาการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ บุคคลทีส่ าม หน่ วยงานรัฐบาลหรือหน่ วยงานเอกชนทีไ่ ด้รบั การเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เพียงเท่าทีจ่ าเป็ น ดังต่อไปนี้
3.1

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ทาการเก็บรวบรวม ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
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1) ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขประจาตัวอื่นๆ ในเอกสารทีท่ างราชการออกให้ รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ รากฏอยู่บนเอกสารทีร่ าชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ลายมือชื่อ ภาพถ่าย
ข้อมูลอื่นใดทีส่ ามารถใช้ในการระบุตวั ตนได้
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวตนของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล เช่น เพศ สัญชาติ วันเดือนปี เกิด สถานภาพการ
สมรส ข้อมูลเกีย่ วกับภาระทางทหาร ภาพบนบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุ ญาตขับขี่
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทีถ่ ูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภายในพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ
3) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
4) ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน การชาระภาษี และข้อมูลที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือสิทธิ
ตามกรมธรรม์ประกันภัย)
5) ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตวิศวกร ใบอนุญาตทนายความ ใบอนุญาตผูส้ อบบัญชี
6) ข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การทางานรวมถึงการจ้างงาน เช่น ใบรับรองผลการศึกษา
(Transcript) หลักฐานการจบการศึกษา ตาแหน่งงาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน
สวัสดิการทีไ่ ด้รบั คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึ กอบรม และประวัตกิ ารทางาน (CV, Resume)
7) ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขการจ้า งงาน เช่ น รายละเอีย ดของวัน และเวลาท างาน และการเข้า ท างาน
รายละเอียดของระยะเวลาการลา รวมถึงวันหยุด การลาป่ วย การลาทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว การลาเพื่อไป
ร่วมงานศพ การลาโดยไม่รบั ค่าจ้าง และเหตุผลสาหรับการลา รายละเอียดของการลงโทษทางวินัยหรือ
กระบวนการร้องทุกข์ท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนร่วมในระหว่างการจ้างงานกับบริษทั ฯ รวมถึงคา
เตือนทีอ่ อกให้พนักงาน ลูกจ้างของบริษทั และอีเมลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
8) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้อเี มล
รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค เช่น ทีอ่ ยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของเบราว์เซอร์ การ
ตัง้ เขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตั กิ ารและเว็บไซต์ รหัส
สากลประจาอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขประจาเครื่อง และข้อมูลและเทคโนโลยีอ่นื ของอุปกรณ์ท่ีเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และข้อมูลคุกกี้ ไฟล์ตวั อักษรขนาดเล็ก (ประกอบด้วยตัวอักษร
และตัวเลข) ที่ตงั ้ อยู่ในความจาของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ ของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลเมื่อเข้าชม
เว็บไซต์หรือดูขอ้ ความ คุกกีท้ าให้บริษทั ฯ สามารถจาอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ดงั กล่าวและช่วยให้บริษทั ฯ
สามารถทาเนื้อหาให้เป็ นการเฉพาะโดยให้เหมาะสมกับสิง่ ที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสนใจได้รวดเร็วขึน้
และจะทาให้การบริการและเว็บไซต์มคี วามสะดวกสบายและมีประโยชน์กบั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
9) ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัว คู่สมรส บุตร ผูท้ ส่ี ามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และ บุคคล
อ้างอิงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ สูตบิ ตั ร
3.2

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ บริษทั ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ซึง่ อาจประกอบด้วยเรื่อง เชือ้ ชาติ
ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ (Biometric data) ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน หรือข้อมูล
อื่นใด ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทา
การเก็บรวบรวม เว้นแต่ เป็ นกรณีขอ้ ยกเว้นที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
กฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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4.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทั ฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาทีต่ ดิ ต่อหรือมีความสัมพันธ์กบั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ใน
การนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์และเหตุการณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไปของวิธกี ารติดต่อ
โดยบริษทั ฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ดังต่อไปนี้
4.1
4.2

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กบั บริษทั ฯโดยตรง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รบั จากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลโดยตรง ทัง้ นี้ ผู้ให้ขอ้ มูลรับรอง
และรับประกันว่าได้รบั ความยินยอม และการอนุญาตตามทีจ่ าเป็ นจากบุคคลภายนอกผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้นามาเปิ ดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทฯ และให้บริษทั ฯ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

5.

การใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1

การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอก
อาจถู ก ใช้ห รือ เผยแพร่ ห รือ โอนให้แ ก่ บุ ค คลภายนอก (รวมไปถึง บริษัท ที่เ กี่ย วข้อ ง ผู้ใ ห้บ ริก ารที่เ ป็ น
บุคคลภายนอกและผู้ให้บริการของหน่ วยงานดังกล่าวและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ตงั ้ อยู่ทงั ้ ในและนอก
ประเทศ) เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

5.2

กรณีเป็ นลูกค้าหรือผูม้ าติดต่อ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นลูกค้าหรือผูม้ าติ ดต่อ
 เพื่อการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลส่ว นบุ ค คลที่มค
ี วาม  ฐานความยินยอม
อ่อนไหว ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั
 เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วน  ฐานสัญญา
บุคคล
 ฐานประโยชน์อน
ั ชอบธรรม
 เพื่อสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าและผูม
้ าติดต่อ
 เพื่อใช้ในการติดต่อกับลูกค้า
 เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สน
ิ ของบริษทั ฯ ใน
การบันทึกการเข้าออกของลูกค้าและผู้มาติดต่อ ผู้นารถเข้ามา
จอดภายในบริษทั ฯ และการบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิ ด
5.3

กรณีเป็ นคู่คา้ หรือผูร้ บั จ้าง

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่ค้าหรือผูร้ บั จ้าง
 เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ม ี ค วาม  ฐานความยินยอม
อ่อนไหวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั
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5.4

เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วน
บุคคล
เพื่อใช้ในการจัดทาคาสังซื
่ ้อโดยไม่มเี ครดิต สัญญาจ้างบริการ
ทัวไป
่ เช่น ที่ปรึกษาเพื่อสอบสวนการกระทาความผิด การจ้าง
แม่บ้าน พยาบาล พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทา
ความสะอาด แม่ครัว คนทาสวน พนักงานขับรถ
เพื่อใช้ในการทาสัญญาเช่า สัญญาจ้างทาของต่ างๆ เช่น การ
ก่อสร้าง ต่อเติม ขยายโรงงาน สัญญาจ้างทาลายข้อมูล จ้างซ่อม
เครื่องจักร
เพื่อการโอนเงิน การเบิกจ่าย การชาระราคาค่าจ้างงาน
เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือคาสัง่
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้า
พนักงาน หรือหน่ วยงานกากับดูแลหรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อ บัง คับ หรือ ข้อ ผู ก พัน ที่ก ฎหมายหรือ ภาครัฐ ก าหนด ทัง้ นี้
รวมถึงหน่ วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาศัยอยู่
เพื่อ สร้า งและจัด เก็บ ฐานข้อ มูลของคู่ค้า หรือ ผู้ร ับ จ้าง รวมถึ ง
พนักงานของคู่คา้ หรือผูร้ บั จ้าง
เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ใน
การบันทึกการเข้าออกของพนักงานของคู่ค้าหรือผู้รบั จ้าง และ
การบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิ ด



ฐานสัญญา



ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย



ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

กรณีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ
 เพื่อการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลส่ว นบุ ค คลที่มค
ี วาม  ฐานความยินยอม
อ่อนไหวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั
 เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วน  ฐานสัญญา
บุคคล
 ฐานหน้าทีต
่ ามกฎหมาย
 เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการบริหารจัดการหุน
้ รวมทัง้ หุ้น และ/หรือ  ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
หลักทรัพย์อ่นื ใดของบริษทั ฯ ที่อาจจัดให้มขี น้ึ หรือออกจาหน่ าย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอนาคต อาทิ การเข้าชื่อซื้อหุน้ การชาระค่าหุน้
การโอนขาย หรือจาหน่ายหุน้ ด้วยประการอื่น
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างฐานข้อมูลของผูถ
้ อื หุน้ บันทึกลงใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ออกใบหุน้ และจัดทาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้
จ่ายเงินปั นผล คืนทุน หรือผลประโยชน์อ่นื ใด แก่ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้
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5.5

เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ส่งข่าวสาร ข้อเสนอ หรือการดาเนินการ
จัดการใดๆ เกีย่ วกับสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
เพื่อ วัต ถุ ประสงค์ในการดาเนิ น การจัด ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
กิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้
เพื่อ การตรวจสอบดู แ ลความสงบเรีย บร้ อ ยและรัก ษาความ
ปลอดภั ย ของบุ ค คล และทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ เช่ น การ
บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิ ด
เพื่ อ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และค าสัง่ ของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้า
พนักงาน หรือหน่ วยงานกากับดูแลหรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อ บัง คับ หรือ ข้อ ผูก พัน ที่ก ฎหมายหรือ ภาครัฐ ก าหนด ทัง้ นี้
รวมถึงหน่ วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศทีเ่ จ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาศัยอยู่



ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย

กรณีเป็ นกรรมการบริษทั ฯ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
 เพื่อการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลส่ว นบุ ค คลที่มค
ี วาม  ฐานความยินยอม
อ่อนไหวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั
 เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วน  ฐานสัญญา
บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มา
 ฐานหน้าทีต
่ ามกฎหมาย
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการงานของบริษท
ั ฯ เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการ และใช้ประกอบเป็ นหลักฐานในการท า
ธุ ร กรรมหรือ นิ ติก รรมต่ า งๆ ในนามของบริษัท ฯ เช่ น การท า
สัญ ญาเช่ า กับ ผู้ใ ห้เ ช่ า การท าสัญ ญากับ ผู้ใ ห้บ ริก าร การท า
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์
 เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ป ระกอบเอกสารมอบอ านาจให้
พนั ก งานไปด าเนิ น การติ ด ต่ อ กับ เจ้ า หน้ า ที่ หรือ หน่ ว ยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัทฯ เพื่อขออนุ ญาตดาเนิน
กิจ การ หรือ ธุ ร กรรมหรือ นิ ติก รรมใดๆ เช่ น การด าเนิ น การ
ส่งออกสินค้าของบริษัทฯ กับกรมศุลกากร ลงทะเบียนตัวแทน
ออกของ ขอ/ต่ อ /ยกเลิก ใบอนุ ญ าตท างาน ยื่น เอกสารต่ อ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงานตรวจคนเข้าเมือ ง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
 เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท าจดหมายเชิ ญ (invitation letter)
สาหรับใช้ประกอบการสมัครวีซ่าขาเข้าระยะสัน้ และระยะยาว
เพื่อให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
นโยบายความเป็ นส่วนตัว บริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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5.6

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทานิติกรรมต่างๆ ให้แก่กรรมการ เช่น
การเช่าโรงแรมที่พกั เช่าที่พกั อาศัยและการประกันที่พกั อาศัย
สมัค รบริก ารอื่น ๆ เช่ น สมัค รสมาชิก สนามกอล์ฟ ท าประกั น
สุขภาพ จองตั ๋วเครื่องบิน
เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือคาสัง่
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้า
พนักงาน หรือหน่ วยงานกากับดูแลหรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อ บัง คับ หรือ ข้อ ผูก พัน ที่ก ฎหมายหรื อ ภาครัฐ ก าหนด ทัง้ นี้
รวมถึงหน่ วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศทีเ่ จ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาศัยอยู่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและ
รักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ เช่น
การบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิ ด



ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

กรณีเป็ นผูส้ มัครงาน

วัต ถุป ระสงค์ข องการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลในกรณี ที่ ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูส้ มัครงาน
 เพื่อใช้ในกระบวนการสรรหาบุคลากร
 ฐานสัญญา
 เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วน
บุคคล
 เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มค
ี วาม  ฐานความยินยอม
อ่อนไหวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั
 เพื่อตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมให้มนใจว่
ั ่ าเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ร่ี บั สมัครได้
 เพื่อสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลของผูส้ มัครงานกับบริษท
ั
 ฐานประโยชน์อน
ั ชอบธรรม
 เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สน
ิ ของบริษทั ฯ
ในการบันทึกการเข้าออกของผูส้ มัคร และการบันทึกภาพผ่าน
กล้องวงจรปิ ด
5.7

กรณีเป็ นพนักงานของบริษทั ฯ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นพนักงานของบริษทั ฯ
 เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วน  ฐานสัญญา
บุคคล
 ฐานหน้าทีต
่ ามกฎหมาย
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เพื่อใช้ในการทาสัญญาจ้าง ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันภายใต้สญ
ั ญา
จ้างงานแรงงาน และข้อผูกพันอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างพนักงาน
และบริษทั ฯ
เพื่อ การบริห ารงานใดๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การทรัพ ยากร
บุคคลของบริษัทฯ เช่น การจัดการด้านการจ่ายเงินเดือน การ
อนุ ญาตให้เข้ามาภายในสานักงาน หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษทั ฯ การดาเนินการเกีย่ วกับการลาหยุด ประเมินผลการ
ปฏิบ ัติ ง าน การปรับ เงิน เดือ น การเลื่อ นต าแหน่ ง การเบิก
ค่าใช้จ่าย
เพื่อการจัดการสวัสดิการและผลประโยชน์แก่พนักงานของบริษทั
ฯ และ/หรือของบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
เพื่อดาเนิน การ จัดการ หรือยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานระหว่าง
พนักงานกับบริษทั ฯ
เพื่อจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการทางาน
เพื่อ เปิ ด เผยข้อ มูลของพนัก งานต่ อ บุ ค คลภายนอกตามความ
จาเป็ นแห่งการจ้างงาน หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้อง
ขอ
เพื่ อ ใช้ ใ นการสอบสวนการกระท าความผิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ตาแหน่งหน้าทีแ่ ละการจ้างงาน
เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือคาสัง่
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้า
พนักงาน หรือหน่ วยงานกากับดู แลหรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อ บัง คับ หรือ ข้อ ผู ก พัน ที่ก ฎหมายหรือ ภาครัฐ ก าหนด ทัง้ นี้
รวมถึงหน่ วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาศัยอยู่
เพื่อป้ องกันอันตรายต่อร่างกาย และชีวิตของพนักงานในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
เพื่อสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลของพนักงาน
เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ใน
การบันทึกการเข้า ออกของพนัก งาน และการบันทึกภาพผ่ า น
กล้องวงจรปิ ด
การเข้า ถึง ข้อ มู ล จราจรทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข้อ มู ล การเข้า ถึง
เว็บไซต์ ข้อมูลการใช้อเี มล
เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วาม
อ่อนไหวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั
เพื่อตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมให้มนใจว่
ั ่ า เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้
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ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย



ฐานป้ องกันอันตรายแก่ชวี ติ



ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม



ฐานความยินยอม
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เพื่อให้ทราบข้อมูลสุขภาพของพนักงานและสร้างความมันใจว่
่ า
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้

5.8

บริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม
อาจมีบางกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือใน
สถานการณ์ทม่ี มี ูลเหตุให้เชื่อว่าการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ มีความจาเป็ นเพื่อป้ องกันอันตรายต่อชีวติ หรือสุขภาพ
หรือเพื่อวัตถุ ประสงค์การบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้สามารถดาเนินการตามข้อบังคับหรือค าขอตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์

6.

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือเท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าวเท่านัน้
บริษัทฯ จะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือนาวิธกี ารที่ขอ้ มูลที่อาจเชื่อมโยงออกจากระบบ ลบ หรือ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันทีทเ่ี ห็นสมควร ดังกรณีต่อไปนี้
1) กรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาการร้องขอ โดยทีบ่ ริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร
ทีจ่ ะให้ลบ ทาลาย หรือนาข้อมูลออกจากระบบ
2) เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานัน้ ไม่มคี วามจาเป็ นในการทีจ่ ะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้แล้ว
3) เห็นสมควรแล้วว่าไม่มคี วามจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดอีกต่อไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่ างกัน โดยให้พิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิทจ่ี ะร้องขอให้บริษทั ฯ ทาการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูล
ทีไ่ ม่สามารถระบุตวั ได้ในบางกรณี เว้นแต่ บริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่
กฎหมายกาหนด

6.2

6.3
6.4

7.

การเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิ วเตอร์

7.1

บริษทั ฯ หรือผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากบริษทั ฯ อาจใช้ คุกกี้ เว็บ และเทคโนโลยีอ่นื ใดทีค่ ล้ายคลึงกันเพื่อ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทีช่ ่วยให้บริษทั ฯ สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวทีด่ ขี น้ึ เร็วขึน้ ปลอดภัยขึน้ เมื่อมีการ
ใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์
เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อ่นื ใดทีม่ กี ารเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ฯ จะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อได้เข้าสู่เว็บไซต์
โดยข้อมูลอาจรวมถึง
1) หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผูเ้ ข้าชม
2) เว็บเพจทีผ่ เู้ ข้าชม เข้าชมก่อนทีจ่ ะเข้าถึงเว็บไซต์
3) หน้าในเว็บไซต์ทเ่ี ข้าชม และ
4) ระยะเวลาทีใ่ ช้บนหน้าดังกล่าว สิง่ ของและข้อมูลที่ผเู้ ข้าชม ค้นหาบนเว็บไซต์ ระยะเวลาเข้าถึงและวันที่
และสถิตอิ ่นื ๆ

7.2
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8.

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนทีบ่ ริษทั ฯ ทาการเก็บรวบรวม หรือ
สอบถามเกีย่ วกับวิธที ข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลของตนถูกประมวลผลโดยบริษทั ฯ ทัง้ ทางวาจาและลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ เพื่อให้คาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว บริษทั ฯ อาจจาเป็ นต้องขอ
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

9.

การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

9.1

เมื่อ มีก ารโอนข้อ มูลส่วนบุ ค คลไปยังบริษัทในเครือ ในต่ า งประเทศ บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติต ามกฎหมายและ
มาตรการความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับ
ทีเ่ พียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ ใจด้วยว่า ผูร้ บั โอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลด้วยมาตรฐานการคุ้มครองทีเ่ ทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
หากจาเป็ น
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีความจาเป็ นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศทีม่ าตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลยังไม่เพียงพอตามทีก่ ฎหมายกาหนด บริษทั ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุ ญาตให้กระทาได้เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ
ไทย

9.2

10.

มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อรักษาความปลอดภัยซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงการประมวลผล การทาสาเนา การเปลีย่ นแปลง
การจาหน่ าย การทาให้สญ
ู หาย การใช้ในทางทีผ่ ดิ การดัดแปลงหรือความเสีย่ งอื่นทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้
รับอนุญาต บริษทั ฯ ได้ใช้มาตรการในการจัดการทีเ่ หมาะสม ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น
1) กาหนดมาตรการในการจัดการประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาะสม และปลอดภัย เช่น กาหนดสถานที่
จัดเก็บ กาหนดวิธกี ารป้ องกันไม่ว่าจะเป็ นการล็อคสถานทีจ่ ดั เก็บ หรือการใช้รหัสเปิ ดข้อมูล เป็ นต้น
2) จากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลทีจ่ าเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3) พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทีใ่ ช้ในการป้ องกัน และตรวจสอบ
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต

11.

สิ ทธิ เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

11.1

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิทจ่ี ะถอนความยินยอมทีใ่ ห้บริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป
หากบริษทั ฯ สามารถใช้ฐานตามกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

11.2

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิในการขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ซึง่ อยู่ในความครอบครองของบริษทั ฯ จากทางบริษทั ฯ
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11.3

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิในการขอให้บริษทั แก้ไข หรือเพิม่ เติมข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และสมบูรณ์

11.4

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้บริษทั ฯ ดาเนินการ ลบ ทาลาย
หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีทไ่ี ม่มเี หตุผลอัน
สมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลต่อไป โดยเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลสามารถใช้สทิ ธิในการขอให้บริษทั ฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะพิจารณาแต่ละคาขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

11.5

สิทธิในการคัดค้าน: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูล
ส่ว นบุ ค คลยัง มีสิท ธิค ัด ค้า นการประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของเจ้า ของข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล หากบริษัทฯ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลกั ษณะทางจิตวิทยา
และพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

11.6

สิท ธิใ นการขอให้มีก ารระงับ การประมวลผล: เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมีสิท ธิข อให้บ ริษัท ฯ ระงับ การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลเป็ น การชัวคราว
่
เมื่อ เจ้าของข้อมูล ส่วนบุ ค คล
ต้องการให้บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้บริษทั
ฯ พิสจู น์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน

11.7

สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้บริษทั ฯ ส่ง หรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนทีส่ ามารถใช้งานโดยทัวไปได้
่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น สิทธิดงั กล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลส่งมอบให้แก่
บริษทั ฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทาโดยอาศัยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล หรือในกรณีทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รบั การประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามภาระ
ข้อผูกพันภายใต้สญ
ั ญาได้

11.8

สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิย่นื ข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวม
ไปถึงคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่า บริษทั ฯ หรือพนักงาน
ของบริษทั ฯ หรือผูใ้ ห้บริการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอื่นๆ ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตาม
พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว
ในการนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจใช้สทิ ธิขา้ งต้นได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการ
ติดต่อตามทีร่ ะบุไว้ใน ข้อ 12

ในการนี้ บริษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการยืนยัน
ตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและรับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อ
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ใช้สทิ ธิอ่นื ใด) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการความปลอดภัยทีจ่ ะทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมันใจได้
่
ว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคาขอทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายภายใน 14 วันทาการ ในบาง
กรณี บริษทั ฯ อาจใช้เวลามากกว่า 14 วันทาการ หากคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความซับซ้อน หรือเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคาขอเข้ามาเป็ นจานวนมากกว่าหนึ่งคาขอ ในกรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ จะแจ้งให้ เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบและจะทาการแจ้งสถานะของคาขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบอยู่เสมอ
12.

ช่องทางการติ ดต่อ

นโยบายความเป็ นส่วนตัวอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็ นครัง้ คราว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบหากเป็ นการเปลีย่ นแปลงในสาระสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะทาการประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ฉบับปรับปรุงแก้ไขบนเว็บไซต์ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคาถามหรือข้อกังวลเกีย่ วกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
หรือต้องการดาเนินการใดตามสิทธิทร่ี ะบุในข้างต้น กรุณาติดต่อบริษทั ฯ ตามช่องทางการติดต่อ ดังต่อไปนี้
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