นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด
1. บทนํา
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวน
บุคคลและขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพื่อใหทานสามารถเชื่อมั่นไดวา บริษัท มีความโปรงใสและความ
รับผิด ชอบในการเก็ บรวบรวม ใชห รือเปดเผยขอ มูลของทา นตามพระราชบัญญั ติคุมครองขอมูล สวนบุคคล พ.ศ. 2562
(“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้
จึงไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูล
สวนบุคคลซึ่งดําเนินการโดย บริษัท รวมถึงเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของผูดําเนินการแทนหรือในนามของบริษัท โดยมี
เนื้อหาสาระดังตอไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย
นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับ บริษัท ในปจจุบันและที่อาจมีในอนาคต
ซึ่ง ถูก ประมวลผลข อ มูล สว นบุค คลโดย บริษั ท เจา หน า ที่ พนั ก งานตามสั ญญา หนว ยธุ รกิ จ หรื อหน วยงานรู ป แบบอื่ น ที่
ดําเนินการโดย บริษัท และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษัท (“ผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการใน
รูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท (รวมเรียกวา “บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธกับ บริษัท ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) ลูกคาบุคคลธรรมดา
2) เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง
3) คูคาและผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูรับมอบอํานาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธในรูปแบบ
เดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับ บริษัท
5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท
6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซท www.paco-group.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือชอง
ทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย บริษัท
7) บุคคลอื่นที่ บริษัท เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาที่ ผูค้ําประกัน
ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน
ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน”
นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว บริษัท อาจกําหนดใหมีคําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) สําหรับ
ผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท เพื่อชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลที่ถูก
ประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสําคัญระหวางความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและนโยบายนี้ ให
ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น
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3. คํานิยาม
- บริษัท หมายถึง บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด
- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือ
ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ
แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานอง
เดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด
- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม บันทึก
สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน รวม ลบ ทําลาย
เปนตน
- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผย
- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
4. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม
บริษัท เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
1) ขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการตาง ๆ
เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ
หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ บริษัท ณ ที่ทํา
การหรือผานชองทางติดตออื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท เปนตน
2) ขอมูลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการ
อื่นๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท
ดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน
3) ขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยที่แหลงขอมูล
ดังกลาวมีอํานาจหนาที่ มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการ
เป ดเผยข อมู ลแก บริษั ท เชน การเชื่อ มโยงบริก ารดิ จิทั ลของหนว ยงานของรั ฐในการใหบ ริก ารเพื่อ ประโยชน
สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอื่นในฐานะ
ที่ บริษัท มีหนาที่ตามพันธกิจในการดําเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจําเปนเพื่อใหบริการตามสัญญาที่อาจมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก บริษัท ดังนี้
ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑหรือบริการ ตามแตกรณี ให
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บุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณีท่ีตองไดรับความยินยอมในการเปดเผย
ขอมูลแก บริษัท
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที่มคี วามจําเปนในการใหบริการของ บริษัท อาจเปนผลให
บริษัท ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บริษัท พิจารณากําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสมและตาม
บริบทของการใหบริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท ใช ประกอบดวย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล
รายละเอียด
เพื่อการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
เพื่อให บริษัท สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุม เชน
- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
- กฎหมายวาดวยภาษีอากร
รวมถึง การดําเนินการตามคําสั่งศาล เปนตน
เป น การจํ า เป น เพื่ อ ประโยชน โ ดยชอบ เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ บริษัท และของบุคคลอื่น ซึ่ง
ดวยกฎหมาย
ประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวน
บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน เพื่อการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ ข อง บริ ษั ท หรื อ การประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คลเพื่ อ
กิจการภายในของ บริษัท เปนตน
เปนการจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับ เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
อัน ตรายต อชี วิ ต ร า งกาย หรื อ สุข ภาพ เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝาระวังโรคระบาดตามนโยบายของ
ของบุคคล
รัฐบาล เปนตน
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อให บริษัท สามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา หรือดําเนินการอันเปน
ความจําเปนตอการเขาทําสัญญาซึ่งทานเปนคูสัญญากับ บริษัท เชน การ
จางงาน จางทําของ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาใน
รูปแบบอื่น เปนตน
เพื่ อ การจั ด ทํ า เอกสารประวั ติ ศ าสตร เพื่ อ ให บริ ษั ท สามารถจั ด ทํ า หรื อ สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า เอกสาร
วิจัยหรือสถิติที่สําคัญ
ประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามที่ บริษัท อาจไดรับมอบหมาย เชน การ
จัดทําทําเนียบผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ หรือคณะกรรมการ การจัดทํา
สถิติการใชบริการดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดําเนินนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล เปนตน
ความยินยอมของทาน
เพื่อการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่ บริษัท
จําเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดยไดมีการแจงวัตถุประสงคของ
การเก็ บ รวบรวม ใช หรื อ เป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลก อ นการขอความ
ยิ น ยอมแล ว เช น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ส ว นบุ ค คลอ อ นไหวด ว ย
วัต ถุ ป ระสงคที่ ไ ม เ ปน ไปตามข อ ยกเว นมาตรา 24 หรื อ 26 แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนําเสนอ
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล

รายละเอียด
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของคูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
แกทาน เปนตน

ในกรณีที่ บริษัท มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายหรือ เพื่ อความจํ าเปน ในการเขา ทํา สัญ ญา หากทา นปฏิเ สธไม ให ขอ มูล สว นบุ คคลหรือ คั ดค านการดํ าเนิน การ
ประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทําให บริษัท ไมสามารถดําเนินการหรือใหบริการตามที่ทานรองขอได
ทั้งหมดหรือบางสวน
6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม
บริษัท อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึง่ ขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริการที่
ทานใชหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับ บริษัท รวมถึงขอพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดย
ประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช
ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล

ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

ขอมูลสําหรับการติดตอ

ขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย

รายละเอียดและตัวอยาง
ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุขอมูลเฉพาะตัว
ของทาน เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูล
ทะเบีย นบ าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญ าตการประกอบ
วิ ช าชี พ (สํ า หรั บ แต ล ะอาชี พ ) หมายเลขประจํ า ตั ว ผู ป ระกั น ตน หมายเลข
ประกันสังคม เปนตน
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง น้ําหนัก
อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูปถาย ภาษาพูด ขอมูล
พฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคลลมละลาย ขอมูลการเปนคนไร
ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เปนตน
ข อ มู ล เพื่ อ การติ ด ต อ ท า น เช น เบอร โ ทรศั พ ท บ า น เบอร โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณียบาน ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน
(Line ID) แผนที่ตั้งของที่พัก เปนตน
รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทํางานและประวัติการศึกษา เชน
ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตําแหนง หนาที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพ
ใบอนุญาตทํางาน ขอมูลบุคคลอางอิง หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี ประวัติการ
ดํารงตําแหนง ประวัติการทํางาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน
ผลการประเมิ น สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน พั ส ดุ ใ นครอบครองของ
ผูปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา
ผลการศึกษา วันที่สําเร็จการศึกษา เปนตน
รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับประกันภัย ผูเอา
ประกั น ภั ย ผู รั บ ประโยชน หมายเลขกรมธรรม ประเภทกรมธรรม วงเงิ น
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคม

ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของ บริษัท

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน

รายละเอียดและตัวอยาง
คุมครอง ขอมูลเกี่ยวกับการเคลม เปนตน
ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง การดํารง
ตําแหนงทางการเมือง การดํารงตําแหนงกรรมการ ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน
ของ บริษัท ขอมูลการเปนผูมีสัญญาจางกับ บริษัท ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสีย
ในกิจการที่ทํากับ บริษัท เปนตน
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท เชน ชื่อบัญชีผูใชงาน
รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ขอมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัด ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูล
พฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตท่ีอยูในความดูแลของ บริษัท เชน www.pacogroup.com หรือแอปพลิเคชันตางๆ) ประวัติการสืบคน คุกกี้หรือเทคโนโลยีใน
ลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียด
การเชื่อมตอ ขอมูล Browser ภาษาที่ใชงาน ระบบปฏิบัติการที่ใชงาน เปนตน
ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ ขอมูลศาสนา
ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ขอมูล
ชีวภาพ (ขอมูลภาพจําลองใบหนา) ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน

7. คุกกี้
บริษัท เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยูภายใตความดูแลของบริษัท
เชน www.paco-group.com หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการที่ทานใชงาน ทั้งนี้ เพื่อการดําเนินการดานความ
ปลอดภัยในการใหบริการของ บริษัท และเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงาน
บริการของ บริษัท และขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตของ บริษัท ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งขึ้น
โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเองจากการตั้งคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน
8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ
กรณีที่ บริษัท ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของเจาของขอมูล
สวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัท จะไมทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
นั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแต
กรณี ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
กรณี ที่ บริ ษั ท ไม ท ราบมาก อ นว า เจ า ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คลเป น ผู เ ยาว คนไร ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร
ความสามารถ และมาพบในภายหลังวา บริษัท ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยยังมิไดรับความ
ยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ บริษัท จะ
ดําเนินการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก บริษัท ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว
9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บริษัท ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ
ผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมที่ทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ บริษัท หรือขอพิจารณาในแต
ละบริบทเปนสําคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใชขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท เปนการทั่วไป ทั้งนี้
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เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใชกับขอมูล
ของทาน
1) เพื่อดําเนินการตามที่จําเปนในการดําเนินประโยชนสาธารณะที่ บริษทั ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงหรือ
เปนการจําเปนเพื่อใชอํานาจทางกฎหมายที่ บริษัท มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตามพันธกิจดังปรากฏในพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคําสั่ง
ที่เกี่ยวของ
2) เพื่อใหบริการและบริหารจัดการบริการของ บริษัท ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทาน หรือตามพันธกิจ
ของ บริษัท
3) เพื่อการดําเนินการทางธุรกรรมของ บริษัท
4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและสอดคลอง
กับความตองการของทาน
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน
6) จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด
7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เกี่ยวกับบริการของ บริษัท
8) เพื่อดําเนินการตามที่จําเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหา
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
9) ปองกัน ตรวจจั บ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทํา ที่
ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้ง บริษัท และเจาของขอมูลสวนบุคคล
10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของ บริษัท หรือติดตอใชบริการ
หรือใชสิทธิตามกฎหมาย
11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย
12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทําคําสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน
14) เพื่อจัดทําและสงมอบเอกสารหรือขอมูลที่มีความเกี่ยวของและจําเปน
15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทําที่ไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
16) ตรวจสอบว า เจ า ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คลเข า ถึ ง และใช บ ริ ก ารของ บริ ษั ท อย า งไร ทั้ ง ในภาพรวมและ
รายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการคนควา และการวิเคราะห
17) ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามหนาที่ที่ บริษัท มีตอหนวยงานที่มีอํานาจควบคุม หนวยงานดาน
ภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ บริษัท
18) ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของ บริษัท หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการการดําเนินการของ บริษัท
19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวังโรคระบาด
20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทําสถิติที่ บริษัท ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ
21) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดําเนินการเกี่ยวกับคดีความ การ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลของทาน
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10. ประเภทบุคคลที่ บริษัท เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
ภายใตวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน บริษัท อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลดังตอไปนี้
ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท เปนการทั่วไป
เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช
ประเภทบุคคลผูรับขอมูล
หนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจที่ บริษัท ตอง
เป ด เผยข อ มู ล เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
ดํ า เนิ น การตามกฎหมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค
สําคัญอื่น (เชน การดําเนินการเพื่อประโยชน
สาธารณะ)
คูสัญญาซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของ
ผูปฏิบัติงานของ บริษัท
พันธมิตรทางธุรกิจ

ผูใหบริการ

ผูรับขอมูลประเภทอื่น

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ

รายละเอียด
หน ว ยงานผู บั ง คั บ ใช ก ฎหมาย หรื อ มี อํ า นาจควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลหรื อ มี
วัตถุประสงคอื่นที่มีความสําคัญ เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผูรักษาการ
กรมการปกครอง กรมสรรพากร สํานักงานตํารวจ ศาล สํานักงานอัยการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัด
สํานักนายก กรมการกงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน
บุคคลภายนอกที่ บริษัท จัดซื้อจัดจางใหดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เชน
บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน
บริ ษั ท อาจเป ด เผยข อ มู ล ของท า นแก บุ ค คลที่ ร ว มงานกั บ บริ ษั ท เพื่ อ
ประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผูใหบริการที่ทานติดตอ
ผา นบริก ารของ บริ ษั ท ผู ใ หบ ริ ก ารด า นการตลาด สื่ อ โฆษณา สถาบั น
การเงิน ผูใหบริการแพลตฟอรม ผูใหบริการโทรคมนาคม เปนตน
บริษัท อาจมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูใหบริการแทน หรือสนับสนุนการ
ดําเนินการของ บริษัท เชน ผูใหบริการดานการจัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด
โกดังเอกสาร) ผูพัฒนาระบบ ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการ
จัด สง เอกสาร ผูใ ห บริ ก ารดา นการชํา ระเงิ น ผู ให บริ ก ารอิ นเทอร เ น็ต ผู
ใหบริการโทรศัพท ผูใหบริการดาน Digital ID ผูใหบริการสื่อสังคมออนไลน
ผูใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผูใหบริการขนสง
เปนตน
บริษัท อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภทอื่น เชน ผู
ติดตอบริษัท สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไมแสวงหากําไร วัด โรงพยาบาล
สถานศึกษา หรือหนวยงานอื่น ๆ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับ
บริการของ บริษัท การฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทําบุญ บริจาค เปน
ตน
บริษัท อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่จําเปน เชน การ
ดําเนินการที่กําหนดให บริษัท ตองประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือมติ
คณะรัฐมนตรี เปนตน

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
ในบางกรณี บริษัท อาจจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพื่อสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) ที่มีแพลตฟอรมหรือเครื่องแม
ขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตั้งอยูนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริการของ บริษัท ที่ทานใชงานหรือมีสวนเกี่ยวของเปนรายกิจกรรม
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อยางไรก็ตาม ในขณะที่จัดทํานโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมีประกาศกําหนด
รายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ บริษัท มีความจําเปนตองสงหรือโอน
ขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง บริษัท จะดําเนินการเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลที่สงหรือโอนไปมีมาตรการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดําเนินการตามเงื่อนไขเพื่อใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นได
ตามกฎหมาย ไดแก
1. เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดให บริษัท ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ
2. ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุมครองสวนบุคคล
ประกาศกําหนด
3. เปนการจําเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสญ
ั ญากับ บริษัท หรือเปนการทําตามคําขอของทานกอน
การเขาทําสัญญานั้น
4. เปนการกระทําตามสัญญาของ บริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชนของทาน
5. เพื่อ ปองกัน หรือ ระงับอั นตรายตอ ชีวิต ร างกาย หรื อสุ ขภาพของท านหรือ ของบุค คลอื่น เมื่ อทา นไม
สามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได
6. เปนการจําเปนเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะที่สําคัญ
12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
บริษัท จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาทีข่ อมูลนั้นยังมีความจําเปนตามวัตถุ ประสงคใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อพน
ระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว บริษัท จะทําการลบ ทําลายขอมูลสวน
บุคคลของทาน หรือ ทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัว
ตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกําหนดหรือ
ตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัท
ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด
13. การใหบริการโดยบุคคลที่สามหรือผูใหบริการชวง
บริษัท อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทําการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษัท ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล
(Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปน
งานในลักษณะการจางทําของในรูปแบบอื่น
การมอบหมายใหบุคคลที่สามทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น บริษัท
จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของ บริษัท ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลที่ บริษัท มอบหมายใน
ฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท มอบหมายใหประมวลผล
รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในขอตกลงและตามคําสั่งของ บริษัท เทานั้นโดยไมสามารถ
ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคอื่นได
ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทําการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ บริษัท จะกํากับใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัด
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ใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไมต่ํากวาขอตกลง
ระหวาง บริษัท กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
บริษัท มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดย
เจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอํานาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มคี วามจําเปนตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคทไี่ ด
แจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล
ของ บริษัท อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลที่ตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาที่ โดย บริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลทั้งในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิกที่ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามที่
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด
นอกจากนี้ เมื่อ บริษัท มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพื่อการใหบริการตามพันธ
กิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอื่น บริษัท จะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษา
ความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคง
ปลอดภัยอยูเสมอ
15. การเชื่อมตอเว็บไซทหรือบริการภายนอก
บริการของ บริษัท อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซทหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซทหรือบริการดังกลาวอาจมี
การประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ บริษัท ขอแนะนําใหทานศึกษา
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซทหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน ทั้งนี้ บริษัท
ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอํานาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซทหรือบริการดังกลาวและไม
สามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทําอันเกิดจากเว็บไซทหรือบริการของบุคคลที่สาม

16. ผูคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัท ไดแตงตั้งผูคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ กํากับและใหคําแนะนําในการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวหลายประการ
ทั้ ง นี้ สิ ท ธิ ดั ง กล า วจะเริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช เ มื่ อ กฎหมายในส ว นของสิ ท ธิ น้ี มี ผ ลใช บั ง คั บ โดยรายละเอี ย ดของสิ ท ธิ ต า ง ๆ
ประกอบดวย
1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและขอใหเปดเผยที่มาของขอมูล
สวนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีที่ บริษัท มีสิทธิปฏิเสธคําขอ
ของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่การใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูลสวน
บุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพื่อใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน
สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได
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3) สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให บริษัท ลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลไดตอไป ทั้งนี้ การใชสิทธิลบ
หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน
ทั้งนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
ก) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ บริษัท ทําการตรวจสอบตามคํารองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกไข
ขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ค) เมื่ อ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของเจ า ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คลหมดความจํ า เป น ในการเก็ บ รั ก ษาไว ต าม
วัตถุประสงคที่ บริษัท ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคให บริษัท เก็บ
รักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย
ง) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ บริษัท กําลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิ
คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีที่ บริษัท มีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน บริษัท
สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่ง
กวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะของ บริษัท)
6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแก บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูก
เก็บรักษาโดย บริษัท เวนแตมีขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายให บริษัท จําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมี
สัญญาระหวางทานกับ บริษัท ที่ใหประโยชนแกทานอยู
7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทานจาก
บริษัท
ในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครือ่ งมือหรืออุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและ
สามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให บริษัท สงหรือโอนขอมูลใน
รูปแบบดังกลาวไปยังผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กําหนด
18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ บริษัท (สําหรับเจาหนาที่
หรือผูปฏิบัติงานของ บริษัท) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้
ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอบริษัท และอาจไดรับโทษตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562
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19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล
ในกรณี ที่ ท า นพบว า บริ ษั ท มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ท า นมี สิ ท ธิ ร อ งเรี ย นไปยั ง
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว บริษัท ขอใหทานโปรดติดตอมายังบริษัท เพื่อใหบริษัท มี
โอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก
20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัท อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจงใหทราบ โดยมีวันที่มี
ผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกํากับอยู อยางไรก็ดี บริษัท ขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม
อยางสม่ําเสมอ โดยกอนที่ทานจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก บริษัท
การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงใน
นโยบายใหมแลว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดตอมายัง
บริษัท เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตอไป
21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ
หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท หรือเกี่ยวกับ
นโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดที่
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด
สถานที่ติดตอ : 1339 ถนน ประชาราษฎร สาย 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ชองทางการติดตอ : 02-587-0198 – 200
Email : dpo@paco-group.com
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