นโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Notice)
สําหรับบุคคลภายนอกบริษัท : ผูสมัครงาน คูสัญญา คูคา พันธมิตรธุรกิจ ผูติดตอ
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด (“บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเปนสวนตัวของคูธ ุรกิจซึ่งเปนบุคคลธรรมดา กรรมการของคู
ธุรกิจที่เปนนิติบุคคล รวมถึงผูปฏิบัติงานและพนักงานของคูธุรกิจ (รวมเรียกวา “ทาน”) และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทาน
ไดรับความคุมครองขอมูลสวนบุคคล จึงไดจัดทํานโยบายความเปนสวนตัวฉบับนีข้ ึ้น เพื่อแจงใหทราบถึงรายละเอียดที่
เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผย (รวมเรียกวา “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทําลาย
ขอมูลสวนบุคคลของทานทั้งชองทางออนไลน และชองทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด ดังนี้

1. วัตถุประสงคการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
1.1
บริษัท

เพื่อใชในการดําเนินการตามคําขอของคูธุรกิจกอนเขาทําสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคูธุรกิจเปนคูสัญญากับ

1.2 เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
(1) เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามสัญญาระหวางคูธุรกิจกับบริษัท และบริษัทประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อ
การจัดซื้อ จัดจาง ตรวจรับ ชําระคาสินคาและบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ ตรวจสอบและประเมินการทํางานตาม
ขอตกลงที่กําหนดไวในใบสั่งซื้อหรือสัญญาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการบริหาร
จัดการความสัมพันธกับทาน
(2) เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท เชน เพื่อการบริหารจัดการภายใน การจัดการ การพัฒนา และการ
ดําเนินการ ใดๆ เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจได ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินคา และ/หรือ บริการ (รวมถึง
เว็บไซต และแอปพลิเคชัน) การวิจัย เชน ทําแบบสอบถาม เขาสัมภาษณ การตรวจสอบและปองกันการฉอโกง หรือ
อาชญากรรมอื่น ๆ และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
(3) เพื่อประโยชนทางดานความปลอดภัย เชน จัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงระบบไอที สารสนเทศ เชน
การเขาสถานที่ของบริษัท การเขาสูระบบ (Log in) เขาเว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน
(4) เพื่อการแจงขาวสารและสิทธิประโยชนผานทาง หนังสือ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท และได
เร็กเมล
(5) เพื่อการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย
1.3 เพื่อปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอื่น เชน การติดตอในกรณีฉุกเฉิน การ
ควบคุมและปองกันโรคติดตอ
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1.4 เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่งของผูที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย
1.5 เพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหนาที่ในการใชอํานาจรัฐที่ไดมอบให
1.6 กรณีที่ทานใหความยินยอม บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ตามวัตถุประสงคกําหนดไวในแตละความยินยอม ดังนี้
(1) เพื่อใหบริษัทดําเนินการจัดกิจกรรมนอกจากทีก่ ลาวมาขางตน โดยบริษัทอาจเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติมซึ่งเรา
จะแจงใหทราบและขอความยินยอมจากทานใหมเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมไดในขอ 4

2. ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม
2.1 บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อคูธุรกิจติดตอ ขายสินคา หรือใหบริการใด ๆ แกบริษัท เชน
(1) ขอมูลนามบัตร เชน ชื่อนามสกุล ตําแหนงงาน เบอรโทรศัพท อีเมล
(2) ขอมูลที่ใชในการยืนยันตัวตนได เชน ชื่อนามสกุล เลขที่และขอมูลบนบัตรประชาชน รูปถาย และขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
ที่ใชในการระบุตัวตน
(3) ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทาน เชน ขอมูลประวัติและการปฏิบัติงาน ขอมูลเกี่ยวกับการจางงาน และขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของทาน รวมทั้งขอมูลบัญชีและการเงิน
เชน คาตอบแทน หมายเลขบัญชีธนาคาร
2.2 เมื่อทานเขามาในบริเวณพื้นที่ของบริษัท บริษัทอาจเก็บภาพของทานโดยใชกลองโทรทัศนวงจรปด ทั้งนี้ บริษัทไมไดเก็บ
ขอมูลเสียงผานทางกลองโทรทัศนวงจรปด และบริษัทจะติดปายแจงใหทานทราบวามีการใชกลองโทรทัศนวงจรปดในบริเวณ
พื้นที่ของบริษัท
2.3 เมื่อทานติดตอบริษัทหรือรวมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัท อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ดังนี้
(1) ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปที่เกิด รูปถาย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือ
เดินทาง
(2) ขอมูลการติดตอ เชน อีเมล เบอรโทรศัพท ที่อยู หรือขอมูลโซเชียลมีเดีย
(3) ขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรม เชน ประวัติการรวมกิจกรรมในครั้งกอน ๆ
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2.4 บริษัทอาจมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคลกําหนด เพื่อใชงานตามวัตถุประสงคที่แจงไวในนโยบายความเปนสวนตัวนี้ เชน
(1) เมื่อจําเปนตองใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัย เชน ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลใบหนาสําหรับใชใน
การทํา facial recognition หรือลายนิ้วมือ) เพื่อใชในการระบุตัวตน
(2) ในบางกรณี อาจเก็บขอมูลสวนบุคคลชนิดพิเศษ เชน อาจจําเปนตองใชบัตรประชาชนซึ่งมีขอมูลศาสนาของทานเพื่อใช
ในการยืนยันตัวตนของทานหรือดําเนินการทางภาษี
(3) ขอมูลสุขภาพ เชน ขอมูลการแพอาหาร เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ในกรณีที่จําเปนจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชนิดพิเศษของทาน โดยไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทานหรือ
เพื่อวัตถุ ประสงคอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการจัดใหมีมาตรการ
รักษาความปลอด ภัยที่เพียงพอเพื่อปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคลชนิดพิเศษของทาน

3. การใชคุกกี้
บริษัทมีการใชคุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ตามที่กําหนดไวตาม นโยบายการใชคุกกี้

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เปนไปไดจากการถอนความยินยอม
4.1 ในกรณีทบี่ ริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของทาน ทานมีสิทธิที่จะถอนความ
ยินยอมของทานที่ใหไวกับบริษัทไดตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนีจ้ ะไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย
หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมไปแลว
4.2 หากทานถอนความยินยอมที่ไดใหไวกับบริษัทหรือปฏิเสธไมใหขอมูลบางอยาง อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถดําเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคบางสวนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไวในนโยบายความเปนสวนตัวนี้ได

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
5.1 บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานในระยะเวลาทีจ่ ําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามประเภทขอมูลสวนบุคคลแตละ
ประเภท เวนแตกฎหมายจะอนุญาตใหมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึน้ ในกรณีที่ไมสามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษา
ขอมูลสวนบุคคลไดชัดเจน เราจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน
อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ป)
5.2 กรณีกลองโทรทัศนวงจรปด บริษัทจะเก็บขอมูล
(1) ในสถานการณปกติ ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกเก็บไวเปนเวลา 7 วัน
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(2) ในกรณีจําเปน เชน กรณีที่จําเปนตองใชเปนหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดี หรือกรณีที่เจาของ
ขอมูลสวนบุคคลรองขอ ขอมูลสวนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไวเกินกวา 7 วันและบริษัทจะดําเนินการลบขออมูลดังกลาวอยาง
ปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้นวัตถุประสงคนั้น ๆ แลว
5.3 บริษัทจัดใหมีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
หรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนัน้
5.4 กรณีที่บริษัทใชขอมูลสวนบุคคลของทานโดยขอความยินยอมจากทาน บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว
จนกวาทานจะแจงขอยกเลิกความยินยอมและจะดําเนินการตามคําขอของทานเสร็จสิ้นแลว อยางไรก็ดี บริษัทจะยังเก็บขอมูล
สวนบุคคลของทานเทาที่จําเปนสําหรับบันทึกเปนประวัติวาทานเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อใหสามารถตอบสนองตอคําขอ
ของทานในอนาคตได

6. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหบุคคลอื่น
6.1 บริษัทเปดเผยและแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานกับ
(1) บุคคลและนิติบุคคลอืน่ ที่ไมไดเปนบริษัทในกลุมของบริษัท (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวในนโยบายความเปนสวนตัวนี้ เชน ผูแทนจําหนาย ผูใหบริการดานการขนสง (เชน
ไปรษณีย) ผูใหบริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เชน ธนาคาร บริษัทรับชําระเงินแทน) ผูใหบริการทางดานเทคโนโลยี
(เชน ระบบคลาวด ระบบบล็อคเชน บริการสงเอสเอ็มเอส) บริการ data analytics) ผูใหบริการจัดทําโปรแกรมและระบบไอ
ทีตาง ๆ ผูตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หนวยงานของรัฐ (เชน กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอื่นที่จําเปนเพื่อใหเราสามารถดําเนินธุรกิจและใหบริการแกทาน รวมถึงดําเนินการใด ๆ
ตามวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวในนโยบายความเปนสวนตัวนี้
6.2 บริษัทจะกําหนดใหผูที่ไดรับขอมูลจากบริษัทมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสมและประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลดังกลาวเทาที่จําเปนเทานั้น และดําเนินการเพื่อปองกันไมใหใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิ
ชอบ

7. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ
7.1 บริษัทอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในตางประเทศในกรณีที่จําเปนเพื่อการ
ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งทานเปนคูสญ
ั ญา หรือเปนการกระทําตามสัญญาระหวางบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน
ของทานหรือเพื่อใชในการดําเนินการตามคําขอของทานกอนเขาทําสัญญา หรือเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย
หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอืน่ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเปนการจําเปนเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะที่
สําคัญ
7.2 บริษัทอาจเก็บขอมูลของทานบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรหรือคลาวดที่ใหบริการโดยบุคคลอื่น และอาจใชโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันของบุคคลอืน่ ในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรสาํ เร็จรูป
และรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรม
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สําเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน แตจะไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
ไดและจะกําหนดใหบุคคลอืน่ เหลานั้นตองมีมาตรการคุมครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
7.3 ในกรณีที่มีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคและใช
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําใหมั่นใจไดวาขอมูลสวนบุคคลของทานจะไดรับการคุมครองและทานสามารถใชสิทธิที่เกี่ยวของ
กับขอ มูลสวนบุคคลของทานไดตามกฎหมาย รวมถึงจะกําหนดใหผูที่ไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยาง
เหมาะสมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาที่จําเปนเทานั้น
และดําเนินการเพื่อปองกันไมใหบุคคลอื่นใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ

8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล
8.1 ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัท และบริษัทไดนํามาตรฐานความปลอดภัยทาง
เทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใชเพื่อปกปองขอมูลสวนบุคคลจากการสูญหาย การเขาถึงการใชหรือการเปดเผยโดย
ไมไดรับอนุญาต การใชงานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใชเทคโนโลยีและขัน้ ตอนการรักษา
ความปลอดภัย เชน การเขารหัสและการจํากัดการเขาถึง เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่เขาถึงขอมูลสวน
บุคคลของทานและบุคคลเหลานีไ้ ดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกปองขอมูลสวนบุคคล
8.2 บริษทจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข เปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลจากผูที่ไมมสี ิทธิหรือหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลนัน้ และจะจัดใหมีการทบทวนมาตรการดังกลาว
เมื่อมีความจําเปนหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

9. สิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน
9.1 ทานมีสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล สรุปดังนี้
(1) ถอนความยินยอมที่ทานไดใหไวกับบริษัทในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน
(2) ขอดูและคัดลอกขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทาน
(3) สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนดไปยังผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลอื่น
(4) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกีย่ วกับทาน
(5) ลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได (anonymization)
(6) ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน
(7) แกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบนั สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
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(8) รองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีทบี่ ริษัทหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งลูกจาง
หรือผูรับจางของหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาและแจงผลการพิจารณาตามคํารองขอใชสิทธิของทานโดยเร็วภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับคํา
รองขอดังกลาว และสิทธิตามที่กลาวมาขางตนเปนไปตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด
9.2 ทานสามารถใชสิทธิตามกฎหมาย โดยจะเริ่มใชสิทธิไดเมื่อกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีผลใชบังคับกับผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล

10. ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
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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