นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)
สำหรับพนักงาน
ดวยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใชบังคับในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทจึง
ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย (Law Compliance) อันรวมถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
พนักงาน เพื่อใหการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และเก็บรักษา ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานนั้น มีความสอดคลองตามที่
พระราชบัญญัติดังกลาวกำหนด บริษัทฯ จึงไดจัดทำนโยบายเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับพนักงานเพื่อใชภายใน
บริษัท (Internal Use) กรณีมีการดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานในบริษัทฯ และเพื่อเปนแนวปฏิบัติกรณี
พนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ตองดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคล
1. ขอบเขตของนโยบายและแนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเปนนโยบายในการดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานของ
บริษัทฯ และเพื่อกำหนดเปนแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่
หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลจากผลการบังคับใชของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
โดยบริษัทนั้น อยูในสถานะเปนทั้งผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติแลวแต
กรณี
2. คำนิยาม







ขอมูลสวนบุคคล คือ ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนัน้ ไดไมวาทางตรงหรือทางออม แตไม
รวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
ขอมูลออนไหว คือ ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา
หรือปรัชญา พฤติกรรม ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูล
พันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะ กรรม
การประกาศกำหนด
เจาของขอมูลสวนบุคคล คือ บุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล
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ผูประมวลขอมูลสวนบุคคล คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปด เผยขอมูล
สวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไม
เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
สำนักงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
คณะกรรมการ คือ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ คือ บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด

3. รายละเอียดในสาระสำคัญของนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน
3.1 บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่สำคัญอยางยิ่งตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคล อันรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน
3.2 บริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานเทาทีจ่ ำเปนในการบริหาร หรือภายใตวัตถุประสงค
อันชอบดวยกฎหมายเทานั้น กลาวคือ วัตถุประสงคดังตอไปนี้
o
o

o

o

เพื่อใชในการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ และสุขอนามัยของพนักงาน
เพื่อใชประกอบการเสนองานกับบริษัทลูกคาหรือยื่นประมูลงานหรือในการดำเนินธุรกิจของตาม
วัตถุประสงคของบริษัท
เพื่อใชในดานการตลาดหรือประชาสัมพันธภาพลักษณของบริษัทที่อาจจำเปนตองนำเสนอขอมูลของ
พนักงาน
เพื่อใชเปนขอมูลยื่นหรือเสนอใหกับหนวยงานของรัฐตามที่กำหนดในกฎหมายตางๆ หรือตามที่เจาหนาที่
ของรัฐมีคำสั่งหรือรองขอ เชน การเสียภาษีใหกับกรมสรรพากร

ทั้งนี้ หากจำเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของพนักงานเกินกวาที่กำหนดเอาไวขางตน บริษัทฯ ก็จะแจงขอ
ความยินยอมเพิ่มเติมจากพนักงานเปนกรณีๆ ไป
3.3 บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานัน้
3.4 บริษัทฯ จะกำหนดหนาที่ของผูเก็บขอมูล ผูประมวลผลขอมูล ผูรักษา ผูใช ผูอนุมัติการใช รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ
ใหชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคล ไดรับการเก็บรักษาอยางปลอดภัยและใชงานโดยสุจริต
3.5 บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือ หรือทำโดยผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสจากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวเทานัน้
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3.6 บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของสวนบุคคลไดใน
กรณีดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เชน สัญญาจางแรงงาน
เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ เชน การบันทึกภาพจากกลอง CCTV
เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ เชน การสงขอมูลใหกรมสรรพากร หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน

3.7 บริษัทฯ จะไมเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลออนไหวของพนักงาน ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
1. ไดรับความยินยอมโดยชัดแจง เปนหนังสือหรือทำโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสจากเจาของขอมูลสวน
บุคคล
2. เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลไม
สามารถใหความยินยอมได ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
3. เปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะโดยเจาของขอมูลสวนบุคคล
4. เปนการจำเปนเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย เปนการปฏิบัติหรือใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
หรือยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
5. เปนการจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมาย การคุมครองแรงงาน การประกันสังคม หรืออื่นๆที่เกี่ยวของ
3.8 พนักงานเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิในการขอดู ตรวจสอบ เขาถึงขอมูลสวนบุคคลนัน้ ไดงายตลอดเวลาที่มีการเก็บ
รักษา รวมถึงมีหนาที่แจงขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล หรือนำสงขอมูลในกรณีที่องคกรหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของรองขอเพิ่มเติม
3.9 บริษัทฯ จะแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลใหทราบถึงขอมูลดังตอไปนี้ กอนเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
1. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคดังกลาว บริษัทฯ ตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ และใหความยินยอมอีกครั้ง
2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาการเปนพนักงานของบริษัทฯ และจัดเก็บรักษาขอมูลสวน
บุคคลของพนักงานที่พนสภาพจากการเปนพนักงานนับแตวันทีน่ ิติสัมพันธระหวางพนักงานกับบริษัทฯ
สิ้นสุดลงเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป ตามระยะเวลาที่กฎหมายเกีย่ วของกำหนด โดยคำนึงถึงอายุความตาม
กฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับเอกสาร หรือขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ
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3.
4.
5.
6.

เก็บรวบรวมไว โดยเมื่อพนระยะเวลาการเก็บรักษาดังกลาวบริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให
ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได
ประเภทของบุคคล หรือหนวยงานซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่องคกรเก็บรวบรวมอาจจะถูกเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับชองทาง วิธีการ และสถานที่ติดตอขององคกร
สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
หากเปนกรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลจำเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา
หรือมีความจำเปนเพื่อเขาทำสัญญา ใหแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลใหทราบ รวมทั้งแจงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการไมใหขอมูลสวนบุคคล

3.10 บริษัทฯ จะไมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอืน่ ที่ไมใชจากพนักงานซึง่ เปนเจาของขอมูลสวนบุคคล และมี
นโยบายชัดเจนในการหามมิใหพนักงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน
เชน ฝายทรัพยากรบุคคล จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่นที่ไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคล หากไดขอมูล
สวนบุคคลจากแหลงอื่นใหแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบภายใน 30 วัน พรอมทั้งไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
3.11 บริษัทฯ จะทำใหขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
3.12 จะปฏิบัติตามคำรองอันชอบดวยกฎหมายของเจาของขอมูลสวนบุคคล อันประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การขอสำเนาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การขอระงับการใชงานขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การขอใหลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดใหความยินยอม
การขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น
การถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตน
การขอใหดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
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3.13 บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำรองของเจาของขอมูลสวนบุคคลได เมื่อมีเหตุอันจำเปน เชน อาจเกิดผลกระทบขอมูลสวน
บุคคลอื่น เปนตน โดยบันทึกการปฏิเสธคำรองพรอมเหตุผล
3.14 บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อปกปองขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม ไมต่ำกวามาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด เพื่อปองกันการสูญหาย การเขาถึง การใช การเปลี่ยนแปลง การแกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิ
ชอบ
3.15 บริษัทฯ จะจัดใหมีการเก็บ รักษา ใชขอมูลสวนบุคคลอยางรัดกุม และ ปกปดเปนความลับ
3.16 บริษัทฯ จะจัดใหมีการทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีความจำเปนหรือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
3.17 บริษัทฯ จะจัดใหมีการตรวจสอบการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลสม่ำเสมอวายังคงเปนไป
ตามนโยบายขององคกร และกฎหมายหรือไม
3.18 กรณีที่บุคคลหรือหนวยงานภายนอก ตองการทราบขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของพนักงาน ใหทำเปนหนังสือระบุเหตุผล
ความจำเปนที่ตองการ มาใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพิจารณาอนุมัติกอน หามเปดเผยหรือใหโดยไมไดรับอนุมัติ
3.19 ในกรณีที่หนวยราชการขอขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ใหแจงผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล พิจารณาหรือทบทวนกอน
สงให ยกเวนการสงใหตามรอบปกติที่กฎหมายกำหนด เชน ประกันสังคม สรรพากร คุมครองแรงงาน ใหสงไดเลยและบันทึก
การสงไวเพื่อการตรวจสอบ
3.20 กรณีจำเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไปยังตางประเทศ ใหกรรมการผูจัดการเปนผูอนุมัติและดำเนินการ
ตามที่กฎหมายกำหนดอยางเครงครัด
3.21 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานทีบ่ ริษัทฯ เก็บรักษาไวนี้ บริษัทฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเปนทรัพยสินของบริษัทฯเอง หาม
มิใหผูใดทำการละเมิด เปดเผย เขาถึง นำไปใชหาประโยชนสวนตัวหรือทำลาย โดยไมไดรับการอนุมัติจากผูที่ บริษทั ฯ
มอบหมาย ผูฝาฝนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุดและหรือดำเนินคดีจนถึงที่สุด รวมถึงตองชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น
เต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
3.22 การเก็บ รักษา ใช การตรวจสอบ ทบทวน อนุมัติหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตามนโยบายนี้ ใหทำเปน
ความลับ เทาที่จำเปนโดยสุจริต และใหถือวาขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของพนักงานเปนขอมูลสำหรับใชภายใน (Internal
Use) และขอมูลออนไหวของพนักงานเปนขอมูลลับ (Confidential)
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3.23 บริษัทฯ จะแจงเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคลใหแกสำนักงานทราบภายใน 72 ชม. นับแตทราบเหตุ เวนแตเหตุดังกลาว
ไมมีความเสี่ยงที่จะกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หากเหตุดังกลาวมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรี
ภาพ บริษัทฯตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบพรอมกับแนวทางการเยียวยา
3.24 บริษัทฯ จะจัดทำและบันทึกรายการ อยางนอยดังตอไปนี้ เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคล และสำนักงานตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแตละประเภท
ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
สิทธิและวิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มสี ทิ ธิเขาถึง และการเขาถึงขอมูล
สวนบุคคล
6. การใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
7. การปฏิเสธคำขอ
8. คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
3.25 บริษัทฯ จะจัดทำและบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไวตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด
3.26 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักกฎหมายวาดวยเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย
4. รายการขอมูลสวนบุคคลของพนักงานที่จำเปนตอการบริหารงาน
เพื่อใหการบริหารงานใดๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ทัน
เหตุการณและโดยสุจริต องคกรมีสิทธิที่จะขอขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของพนักงานเพิ่มเติมไดตลอดเวลาที่จางงาน
4.1 ขอมูลสวนบุคคลใดๆ ในใบสมัครงาน และเอกสารประกอบการสมัครงานที่บริษัทฯ กำหนด ถือเปนขอมูลที่จำเปนที่
บริษัทฯ ตองรูเพื่อจัดงานใหตรงตามความรู ความสามารถ ประสบการณและเหมาะสมกับคุณสมบัติสวนตัวของพนักงานแต
ละคน รายการขอมูลสวนบุคคลและเหตุผลที่จำเปน ใหเปนไปตามเอกสารที่บริษัทฯ กำหนด
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4.2 ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ มีสิทธิขอเพิ่มเติมขณะทำงาน เชน
1. สถานภาพสมรส รายชื่อคูสมรส บุตร เพื่อจัดสวัสดิการใหเพิ่มเติม หรือเพื่อคำนวณลดหยอนภาษี
2. ใบรับรองแพทย ผลการตรวจสุขภาพ หรือเอกสาร ยา เวชภัณฑ อุปกรณอื่นใด ที่เกี่ยวของกับการตรวจ
รักษาอาการเจ็บปวย ทั้งนีบ้ ริษทั ฯ จะใชโดยสุจริตเฉพาะกรณีที่
 เพือ
่ ชวยเหลือ รักษาอยางถูกตอง รวดเร็ว
 เพื่อพิจารณาจัดงาน เปลีย
่ นงานใหเหมาะสมกับสุขภาพ
 เพื่อปองกันการระบาดไปสูเพื่อนรวมงาน หรือสาธารณะ
3. แผนที่ รูปถาย หรือขอมูลอื่นเกี่ยวกับที่พักอาศัย เพื่อพิจารณาไปเยี่ยมอาการปวย เยี่ยมคลอดหรือ
ชวยเหลือความเดือดรอนอื่น รวมถึงสรางความสัมพันธอันดีกับครอบครัวของพนักงาน
4. ทะเบียนรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อการอนุญาตเขา-ออก พื้นที่ของบริษัทฯ หรือการจัดที่จอดให
ปลอดภัยและเพียงพอ
5. ขอมูลสวนบุคคลอื่นใด ที่องคกรพิจารณาเห็นความจำเปนในทางการบริหารหรือตามที่กฎหมายกำหนด
ใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมที่จะมีตอไปในอนาคต
5. เอกสารอางอิง



พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓

แนวปฏิบัติเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับพนักงานเพื่อใชภายในบริษัท
(กรณีมีการดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานในบริษัทฯ และเพื่อเปนแนวปฏิบตั ิกรณีพนักงานของบริษทั ฯ มี
หนาที่ตองดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคล)
เพื่อใหพนักงานทุกของบริษัทฯ ใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของพนักงานหรือ
กรณีพนักงานของบริษทั ฯ มีหนาที่ตองดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคล ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคลกำหนด บริษัทฯ จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติโดยขอใหพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางในการทำงาน ดังนี้
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1. ใหพนักงานดำเนินการตามนโยบาย ในกรณีไดรับมอบหมายใหทำหนาที่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย หรือ
ดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคล
2. ในการดำเนินการตามขอ 1. ใหใชแบบของหนังสือสัญญา หรือแบบฟอรมที่บริษัทฯ จัดไวให
3. ใหแจง หรือรายงานกรณีที่มีขอมูลรั่วไหล (Data Breach) ตามลำดับชั้นไปยังเจาหนาที่คมครองขอมู
ุ
ลสวนบุคคล
หรือคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น เพื่อใหทำหนาที่เปนศูนยกลางในการดำเนินการ
ใดๆ ในระดับนโยบายเพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการปฏิบัติตาม
นโยบายหรือแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ ไดกำหนดขึ้นอันสอดคลองและเปน
ไปตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
6. การติดตอในกรณีที่พนักงานตองการรายละเอียดเพิ่มเติม

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ฝายทรัพยากรมนุษย
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
สถานที่ติดตอ: 1339 ถนน ประชาราษฎร สาย 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ชองทางการติดตอ: 02-587-0198-200

SI-07DP-02 (Rev.00)

