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บททั่วไป
บริ ษทั กรี นแลนด์ มาร์ เก็ตติ้ ง จากัด (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึ งความสาคัญของการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล เนื่ องจากการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการรับผิดชอบต่ อสังคม และเป็ นรากฐานในการสร้างความ สัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ น่าเชื่ อถื อ บริ ษทั จึ งออกนโยบายฉบับนี้ เพื่อกาหนดกรอบการคุ ม้ ครอง
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลในกระบวนการต่ างๆของบริ ษทั เพื่อให้พนักงาน และบุ คคลที่ เกี่ยวข้องของบริ ษทั ยึดถื อและปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตาม“พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมู ล
ส่ วนบุ คคล พ.ศ.2562”

1. นิยาม
คานิ ยาม
บริ ษทั
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคล
ผูส้ มัคร
พนักงาน
ข้อมู ล
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่มีความ
อ่ อนไหว

ข้อมู ลชี วภาพ

ข้อมู ลสาธารณะ

การเก็บรวบรวมข้อมู ล
การเปิ ดเผยข้อมูล
ผูค้ วบคุมข้อมู ลส่วนบุ คคล
ผูป้ ระมวลข้อมู ลส่วนบุ คคล

การประมวลข้อมูล

รายละเอียด
บริ ษทั กรี นแลนด์ มาร์ เก็ตติ้ ง จากัด
บุ คคลซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลซึ่ ง บริ ษทั กรี นแลนด์ มาร์ เก็ตติ้ ง จากัด มี การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล รวมถึ งผูส้ มัคร พนักงาน ลู กค้า ผูถ้ ือหุ น้ คู่ คา้ ผูใ้ ห้บริ การ และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
บุ คคลที่ แจ้งความประสงค์เพื่อรับการพิจารณาเข้าเป็ นพนักงาน/เข้าฝึ กงาน หรื อ พิจารณาให้ทุนการศึกษา
ลู กจ้างของบริ ษทั ตามกฎหมายแรงงาน
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ข้อมู ลซึ่ งไม่ ใช่ ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคล ข้อมู ลระบบ ข้อมู ลที่ ต้ งั คุ ๊กกี้
ข้อมู ลเกี่ยวกับบุ คคล ซึ่ งทาให้สามารถระบุ ตวั บุ คคลนั้นได้ ไม่ ว่าทางตรง หรื อ ทางอ้อม ตาม พระราชบัญญัติ
คุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ.2562
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล เกี่ยวกับ เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ ์ ความคิ ดเห็นทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนา หรื อ ปรัชญา
พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมู ลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมู ลพันธุ กรรม
ข้อมู ลชี วภาพ หรื อ ข้อมู ลอื่ นใดซึ่ งกระทบต่ อเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ในทานองเดี ยวกัน ตามพระราชบัญญัติ
คุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ.2562
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ที่ เกิดจากการใช้เทคนิ ค หรื อเทคโนโลยี่ ที่ เกี่ยวข้องกับการนาลักษณะเด่ นทางกายภาพ หรื อ
ทางพฤติ กรรมของบุ คคล มาใช้ทาให้สามารถยืนยันตัวตนของบุ คคลนั้นที่ ไม่ เหมื อนกับบุ คคลอื่ น เช่ น ข้อมู ล
จาลองภาพใบหน้า ข้อมูลจาลองม่ านตา หรื อ ข้อมูลจาลองลายนิ้ วมื อ
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ที่ เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้เปิ ดเผยต่ อสาธารณะ เช่ น ข้อมู ลโปรไฟล์ สื่ อสังคมออนไลน์ เมื่ อ
มี การใช้ขอ้ มู ล และรหัสการเข้าระบบของสื่ อสังคมออนไลน์ (SOCIAL MEDIA CREDENTIAL) เช่ น
FACEBOOK , INSTAGRAM , TWITTER , LINE และรู ปแบบแพลตฟอร์ มออนไลน์อื่นๆ เพื่อเชื่ อมต่อ หรื อ
เข้าสู่ บริ การใดๆ ของบริ ษทั เช่ น บัญชี สื่อสังคมออนไลน์ (SOCIAL MEDIA ACCOUNT ID) สิ่ งที่ สนใจ
รายการที่ ชอบ และรายชื่ อเพื่อนของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ซึ่ งเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลสามารถควบคุ มการ
จัดเก็บความเป็ นส่ วนตัวนี้ ผ่านการตั้งค่ าบัญชี ที่จดั ทาไว้ให้โดยผูใ้ ห้บริ การ
การเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคล เพื่อวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ที่ ชอบด้วยกฎหมาย
การนาข้อมู ลส่ วนบุ คคลไปเปิ ดเผย เผยแพร่ ด้วยวิ ธีการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ผ่านช่ องทางต่ างๆ รวมถึ งสื่ อสังคม
ออนไลน์ทุกประเภท
ผูท้ ี่ มีอานาจหน้าที่ ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล
ผูซ้ ่ ึ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมู ลส่วนบุ คคล ตามคาสัง่ หรื อในนามของ ผูค้ วบคุ ม
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล โดยไม่ ได้เป็ นผูค้ วบคุมข้อมู ลส่วนบุ คคล
การดาเนิ นการใดๆ ซึ่ งกระทาต่ อข้อมู ลส่ วนบุ คคล หรื อ ชุ ดข้อมู ลส่ วนบุ คคล ไม่ ว่าจะโดยวิ ธีการอัตโนมัติ
หรื อไม่ เช่ น การเก็บ บันทึ ก จัดระบบ จัดโครงสร้างเก็บรักษา เปลี่ ยนแปลง หรื อ ปรับเปลี่ ยน การรับ พิจารณา
ใช้ เปิ ดเผยด้วยการส่ งต่ อ เผยแพร่ หรื อ การกระทาอื่ นใด ซึ่ งทาให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวาง หรื อ ผสม
เข้าด้วยกัน การจากัด การลบ หรื อ การทาลาย
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คานิ ยาม
แอปพลิ เคชัน
IP ADDRESS
คุ กกี้ (COOKIE)
LOG
ข้อมู ลที่ ไม่ สามารถระบุ ตวั บุ คคล
สานักงาน
ภัยคุ กคามทางไซเบอร์

รายละเอียด
โปรแกรม หรื อ ชุ ดคาสัง่ ที่ ใช้ควบคุ มการทางานของคอมพิวเตอร์ เคลื่ อนที่ และ อุ ปกรณ์ต่อพ่วงต่ างๆ เพื่อให้
ทางานตามคาสัง่ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ โดยแอปพลิ เคชัน (APPLICATION) ต้องมี สิ่งที่ เรี ยกว่ า
ส่ วนติ ดต่ อกับผูใ้ ช้ (USER INTERFACE หรื อ UI) เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้งานต่ างๆ
สัญลักษณ์เชิ งหมายเลขที่ กาหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ ละชนิ ด เช่ น คอมพิวเตอร์ หรื อ เครื่ องพิมพ์ ที่มีส่วนร่ วมอยู่
ในเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ที่ ใช้อินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล ในการสื่ อสาร
ข้อมู ลขนาดเล็กที่ เว็บไซต์ของบริ ษทั ส่ งไปยังคอมพิวเตอร์ หรื อ อุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ เชื่ อมต่ ออินเทอร์ เน็ต
เพื่อเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล โดยคุ กกี้จะถู กส่ งกลับไปที่ เว็บไซต์ตน้ ทางในแต่ ละครั้งที่ กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์
ดังกล่ าว
ข้อมู ลที่ เกิดจากการใช้งานแอปพลิ เคชัน ซึ่ งรวมถึ งแหล่ งกาเนิ ด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริ มาณ
ระยะเวลา ชนิ ดของบริ การ หรื อ อื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งานของแอปพลิ เคชัน่
ข้อมู ลที่ผ่านกระบวนการจัดทาข้อมู ลนิ รนามแล้ว
สานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล
การกระทาหรื อการดาเนิ นการใดๆที่มิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิว เตอร์ หรื อโปรแกรมไม่ พึง
ประสงค์ โดยมุ่ งหมายให้เกิดการประทุ ษร้ายต่ อระบบคอมพิวเตอร์ ,ข้อมู ลคอมพิวเตอร์ ,ข้อมูลอื่ นที่ เกี่ยวข้อง

2. กฎหมายที่บังคับใช้
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลฉบับนี้ ข้ ึ น เพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิ อยู่ภายใต้ขอ้ บังคับของ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล
พ.ศ.2562 ตลอดจนประกาศ และระเบี ยบอื่ นที่ เกี่ยวข้อง

3. หลักการและแนวปฏิบัติในการประมวลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้กาหนดหลักการและแนวปฏิ บตั ิ ในการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคล เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า การประมวลข้อมู ลส่ วน
บุ คคล จะเป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด

3.1 หลักการในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
1) FAIRNESS AND LAWFULNESS
การประมวลผลข้อมู ลและการส่ งหรื อโอนข้อมู ลส่ วนบุ คคล จะต้องเป็ นโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็ นไปตามที่ กาหนดโดยชัดแจ้งและเป็ นธรรม

2) RESTRICTION TO A SPECIFIC PURPOSE (PURPOSE LIMITATION)
การประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคล จะกระทาเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ การเปลี่ ยนวัตถุประสงค์ หรื อ เพิ่มวัตถุ ป ระสงค์ จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ลก่อน ยกเว้นเป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด

3) TRANSPARENCY (ACCOUNTABILITY)
บริ ษทั มี หน้าที่ ตอ้ งแจ้งวัตถุ ประสงค์ ผูค้ วบคุมข้อมู ล การส่ ง หรื อ โอนข้อมู ลให้บุคคลที่ สาม (ถ้ามี) และสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ให้
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลทราบก่อน หรื อในเวลาที่ มีการเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคล
โดยบริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล เอกสารระบบบริ หารจัดการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคลและระเบี ยบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ ใน
เว็บไซด์ของบริ ษทั เพื่อให้เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลและบุ คคลทัว่ ไปสามารถเข้าไปดู ได้และเก็บไว้เป็ นไฟล์ขอ้ มูลกลางของบริ ษทั เพือ่ ให้พนักงาน
ทุ กคนสามารถเข้าไปดู ขอ้ มู ลได้

4) NECESSITY (DATA MINIMIZATION)
บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมู ลส่ วนบุ คคลเฉพาะเท่าที่จาเป็ น ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมไว้จากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล
และ/หรื อ ที่ สามารถกระทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
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5) DELETION (STORAGE MINIMIZATION)
บริ ษทั จะมี การจัดการข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกินระยะเวลาที่ บริ ษทั กาหนดในการจัดเก็บ โดยจะดาเนิ นการทาลายข้อมูลส่ วนบุ คคลนั้น ด้วยวิ ธีการใน
การทาลายที่ เหมาะสม

6) ACCURACY, UP TO DATE OF DATA
บริ ษทั จะใช้มาตรการตามสมควรในการเก็บรักษาข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้มีความถู กต้อง เป็ นปั จจุบนั และเชื่ อถื อได้

7) CONFIDENTIALITY AND DATA SECURITY
บริ ษทั จะกาหนดมาตรการเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เหมาะสม ทั้งระบบการจัดการและเทคนิ ค เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมู ลส่ วน
บุ คคลจะได้รับการคุ ม้ ครองป้ องกันตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งการป้ องกันการสู ญหาย รัว่ ไหล การละเมิ ดจากผูท้ ี่ ไม่ ได้รับอนุ ญาต รวมถึ งการ
ประมวลผล หรื อ ส่ ง เปิ ดเผยโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย และรวมถึ งการสู ญหายจากอุ บตั ิ เหตุ

3.2 แนวปฏิบัติการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิการประมวลผลข้อมู ลให้ครอบคลุ มทั้งกระบวนการเป็ นไปตาม พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ.2562 ดังนี้

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้กระทาภายใต้วตั ถุ ประสงค์ และเก็บรวบรวมเท่าที่ จาเป็ นตามกรอบวัตถุประสงค์ หรื อ เพื่อประโยชน์ที่มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุ ประสงค์ในการเก็บรวบรวม อันชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลทราบก่อน หรื อในขณะ
เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอี ยด ในการเก็บรวบรวม เว้นแต่ เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ทราบถึ งรายละเอี ยดนัน้ อยู่แล้ว ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพือ่ การนาไปใช้ หรื อ เปิ ดเผย ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายให้อานาจในการจัดเก็บรวมรวมได้
โดยไม่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บ รวบรวม และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้
(3) กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เพือ่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อ สัญญา หรื อ เพื่อเข้าทาสัญญาโดยต้องแจ้งถึง
ผลกระทบที่ เป็ นไปได้จากการไม่ ให้ขอ้ มู ลส่วนบุ คคลให้เจ้าของข้อมู ลทราบด้วย

(4) ประเภทบุคคลหรื อหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ รวมถึงตัวแทนด้วย(ถ้ามี)
(6) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ยกเว้นตามที่ กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ เช่ น
ข้อมู ลทัว่ ไปที่ ตอ้ งได้รับการยินยอมเป็ นไปตามฐานสัญญา หรื อ เป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด เช่ น การส่ งข้อมู ลการจ่ ายค่ าจ้างให้สรรพากร
หรื อ ข้อมู ลอ่ อนไหวที่ ไม่ ตอ้ งได้รับความยินยอม เช่ น ข้อมู ลสุ ขภาพในการป้ องกันโรคติ ดต่ อ

2) การใช้ หรือ เปิ ดเผยข้ อมูล
การใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อตามความจาเป็ น เพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วัตถุ ประสงค์ของการเก็บรวบรวม และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ลที่ ให้ไว้กอ่ นหรื อขณะนั้น ยกเว้นตามที่ กฎหมายกาหนดให้ใช้
หรื อเปิ ดเผยได้ เช่ น เป็ นข้อมู ลที่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ เป็ นต้น

4. บริหารจัดการความเสี่ ยงการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั กาหนดให้มีการประเมิ นความเสี่ ยงการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความถู กต้อง เพื่อให้แน่ ใจว่า บริ ษทั มีการบริ หาร
ความเสี่ ยงในการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคลที่ เพียงพอ และเป็ นไปตามกฎหมาย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง โดยเจ้าหน้าที่ คุม้ ครอง
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ข้อมู ลส่ วนบุ คคล (DPO) เป็ นผูแ้ นะนา และประสานให้แต่ ละหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการประเมิ นความเสี่ ยง ภายในหน่ วยงานของตน รวมถึ งเจ้าหน้าที่
คุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล (DPO) ต้องติ ดตามและรายงานผลด้านความเสี่ ยงต่ อคณะกรรมการบริ ษทั

5. วิธีได้มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย บริ ษทั จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวปฎิบตั ิขอ้ 3.2 ด้วยกระบวนการ
ดังต่ อไปนี้

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริ ษทั ในกลุ่ม
5.3 ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น บริ ษทั ตัวแทนจัดหางาน เป็ นต้น
5.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์ เช่น ชื่อของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต และที่อยู่ ไอพี (IP ADDRESS)ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต
วันที่ และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ หน้าเพจที่ เข้าเยี่ยมชม ขณะเข้าเว็บไซด์ และที่ อยู่ของเว็ปไซด์ ซึ่ งเชื่ อมโยงโดยตรงกับเว็บไซด์ของบริ ษทั

5.5 พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน่ โดยจะมีการเก็บ LOG การใช้งานจากบนแอปพลิเคชัน่ ของทางบริ ษทั
5.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (PUBLIC RECORDS) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (NON-PUBLIC RECORDS) ที่บริ ษทั มีสิทธิเก็บ
รวบรวมได้ตามกฎหมาย

5.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หรื อ หน่วยงานกากับดูแลที่ใช้อานาจตามกฎหมาย ทั้งนี้หา้ มมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก
แหล่ งอื่ นที่ ไม่ ใช่ จากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยตรง เว้นแต่ สามารถกระทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อให้เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลมี ความมัน่ ใจการบริ หารจัดการข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ในการป้ องกันความเสี่ ยงอันอาจทาให้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลถู ก
เข้าถึ งโดยมิ ชอบ รั่วไหล ถู กเปลี่ ยนแปลงแก้ไข สู ญหาย บริ ษทั จึ งได้สร้างความตระหนักด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปฏิ บ ตั ิ ตาม
มาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่ เป็ นที่ ยอมรับ และการบริ หารความเสี่ ยงต่ อเนื่ องทางธุ รกิจ และเป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด
บริ ษทั มี มาตรการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคล โดยการจากัดสิทธิ การเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคล จะกาหนดให้เฉพาะบุ คคลที่
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลดังกล่ าว ซึ่ งบุ คคลที่บริ ษทั อนุ ญาตให้เข้าถึ งข้อ มูลส่ วนบุคคลนั้น จะต้องยึดมัน่ และปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ การปกป้ อง
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมู ลส่ วนบุ คคลดังกล่าว โดยบริ ษทั มีมาตรการป้ องกันทั้งทางกายภาพและ
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นไปตามมาตรฐานการกากับดู แลที่ บงั คับใช้เพื่อปกป้ องข้อมู ลส่ วนบุ คคล
เมื่ อบริ ษทั ทาสัญญา หรื อ ข้อตกลงกับบุ คคลที่ สาม บริ ษทั จะกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมู ลส่ วนบุ คคล การรักษาข้อมู ลที่ เป็ นความลับ
ที่ เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่า ข้อมู ลส่วนบุ คคลที่บริ ษทั ครอบครองจะมี ความปลอดภัย

7. สิ ทธิของเจ้าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล เป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมายที่ สามารถขอใช้สิทธิ ต่างๆได้ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย และนโยบายที่ กาหนดไว้ใน
ขณะนี้ หรื อที่ จะมี การแก้ไขเพิ่มเติ มในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริ ษทั กาหนดขึ้ น

7.1 สิทธิขอถอนความยินยอม
หากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ได้ให้ความยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล (ไม่ ว่าจะ
เป็ นความยินยอมที่ ให้ไว้ก่อนวันที่ กฎหมายคุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลใช้บงั คับ หรื อ หลังจากนั้น) เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลมี สิทธิ ที่จะถอนความ
ยินยอม ที่ ได้ให้ความยินยอมไว้ เมื่ อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลอยู่กบั บริ ษทั เว้นแต่ มีขอ้ จากัดสิ ทธิ น้ นั โดยกฎหมาย หรื อมี สญั ญาที่
ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลอยู่
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7.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลมี สิทธิ ขอเข้าถึ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ อยู่ใ นความรับผิดชอบของบริ ษทั และขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลดังกล่ าวให้ รวมถึ ง
ขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลนั้นได้มาอย่างไร

7.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล
มี สิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทาให้ขอ้ มู ลนั้นอยู่ในรู ปแบบที่ สามารถอ่ าน หรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือ หรื ออุ ปกรณ์
ที่ ทางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ดว้ ยวิ ธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมี สิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่ ง หรื อโอนข้อมู ลส่ วน
บุ คคลในรู ปแบบดังกล่ าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมู ลส่ วนบุ คคลอื่ น เมื่ อสามารถทาได้ดว้ ยวิ ธีการอัตโนมัติ และมี สิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ส่ ง
หรื อ โอนข้อมู ลส่ วนบุ คคลในรู ปแบบดังกล่ าวไปยังผู ค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุ คคลอื่ นโดยตรง เว้นแต่ ไม่ สามารถดาเนิ นการได้เพราะเหตุ ทางเทคนิ ค

7.4 สิทธิขอคัดค้าน
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลมี สิทธิ ขอคัดค้านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ทาขึ้ นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หรื อบุ คคลอื่ น หรื อเพื่อดาเนิ นการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากยื่นคัดค้านบริ ษทั จะยังคงดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลต่อไป เฉพาะที่บริ ษทั สามารถแสดงเหตุ ผลตามกฎหมายได้ว่า มี ความสาคัญยิ่งกว่ าสิ ทธิ ข้ นั พืน้ ฐาน หรื อเป็ นไปเพื่อการ
ยืนยันการปฎิบตั ิ ตามกฎหมาย หรื อการต่ อสู ใ้ นการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ ละกรณี

7.5 สิทธิขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูล
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลมี สิทธิ ขอลบ หรื อทาลายข้อมู ลส่ ว นบุ คคล หรื อทาให้เป็ นข้อมู ลที่ ไม่ สามารถระบุ ตวั ได้ หากเชื่ อว่าข้อมู ลส่ วนบุ คคล
ถู กเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง หรื อเห็นว่าบริ ษทั หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุ ประสงค์ที่
เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรื อ เมื่ อใช้สิทธิ ขอถอนความยินยอม หรื อใช้สิทธิ ขอคัดค้านตามที่ แจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว

7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูล
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลมี สิทธิ ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลชัว่ คราว ในกรณี ที่บริ ษทั อยู่ระหว่ างตรวจสอบตามคาร้องขอใช้สิทธิ ขอแก้ไข
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล หรื อ ขอคัดค้าน หรื อ กรณี อื่นใด ที่ บริ ษทั หมดความจาเป็ น และต้องลบ หรื อทาลายข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
แต่ ขอให้บริ ษทั ระงับการใช้แทน

7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลมี สิทธิ ขอแก้ไขข้อมู ลส่วนบุ คคลให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั และไม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิร้องเรี ยน
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลมี สิทธิ ร้องเรี ยนต่ อหน่ วยงานผูม้ ี อานาจ หากเชื่ อว่ าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ล ส่วนบุ คคลเป็ นการกระทาใน
ลักษณะที่ ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (โปรดดู ขอ้ 11)

7.9 การใช้สิทธิ
การใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลดังกล่ าวข้างต้น สามารถทาได้โดยกรอกแบบฟอร์ม คาร้องขอใช้สิทธิ และยื่นคาร้องต่ อหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิ อาจถูกจากัดภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และมีบางกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่บริ ษทั อาจปฏิ เสธ หรื อ ไม่ สามารถ
ดาเนิ นการตามคาขอให้สิทธิ ขา้ งต้นได้ เช่ น ต้องปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย หรื อคาสัง่ ศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิ อาจละเมิ ดสิ ทธิ หรื อ
เสรี ภาพของบุ คคลอื่ น เป็ นต้น โดยหากบริ ษทั ปฏิ เสธคาขอข้างต้น บริ ษทั จะแจ้งเหตุ ผลของการปฏิ เสธให้ทราบด้วย
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ระยะเวลาดาเนิ นการในการใช้ สิทธิประเภทต่ างๆ
สิ ทธิ
สิ ทธิ ขอถอนความยินยอม
สิ ทธิ ขอเข้าถึ งข้อมู ล
สิ ทธิ ขอถ่ ายโอนข้อมู ล
สิ ทธิ ขอคัดค้าน
สิ ทธิ ขอให้ลบ หรื อ ทาลายข้อมู ล
สิ ทธิ ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มู ล
สิ ทธิ ขอให้แก้ไขข้อมู ล

ระยะเวลาดาเนิ นการ
7 วัน

30 วัน

15 วัน

8. เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้แต่ งตั้งเจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล เพื่อตรวจสอบการดาเนิ นการที่ เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล ให้
สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ.2562 และนโยบาย ระเบี ยบ ประกาศ คาสัง่ ของบริ ษทั รวมทั้งประสานงาน และให้ความ
ร่ วมมื อกับ สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล และมี หน้าที่ อื่นๆตามที่ พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ.2562

9. คาถามที่เกีย่ วกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
หากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลมีขอ้ เสนอแนะ หรื อต้องการสอบถามข้อมู ลเกี่ยวกับรายละเอี ยดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล รวมถึ ง
การใช้สิทธิ ตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติ ดต่ อบริ ษทั และ/หรื อ เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคล

10. ช่ องทางการติดต่ อ
ชื่ อบริ ษัท

บริษัท กรีนแลนด์ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด

ที่อยู่

1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 2 (เลิศนาวา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศั พท์ ของบริษัท

02-379 3259 – 61

เว็บไซต์ ของบริษัท

WWW.GREENLANDMARKETING.COM

อีเมล

HR@GREENLANDMARKETING.COM

11. ติดต่ อหน่ วยงานผู้มีอานาจ (APPROPRIATE AUTHORITY)
หากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ต้องการรายงาน เรื่ องร้องเรี ยน หรื อ หากรู ้สึกว่ า บริ ษทั ไม่ ตอบข้อกังวลในลักษณะที่น่าพึงพอใจ สามารถติ ดต่ อ และ/หรื อ
ร้องเรี ยนต่ อสานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคลได้ ดังนี้
คณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคล

โทรศัพท์ : 02-142 1033

อี เมล

: PDPA@MDES.GO.TH

หรื อส่ งจดหมายที่ : 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพ 10210

12. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล (PERSONAL PROTECTION PRIVACY POLICY)
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลง หรื อ แก้ไข นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลฉบับนี้ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงข้อบังคับตามกฎหมาย
ให้เป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด
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หมวดที่ 2
การคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุคคลสาหรับผู้มีส่วนได้ เสี ยภายใน (INTERNAL STAKEHOLDER)
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคล ซึ่ งหมายรวมถึ ง ผูส้ มัครงาน, พนักงานปั จจุบนั , ผูบริ
้ หาร,
อดี ตพนักงาน, พนักงานที่ เกษียณอายุแล้ว, พนักงานชัว่ คราว, ผูร้ ับทุ น, คณะกรรมการ, พยาน, และบุ คคลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
บริ ษทั จึ งมี นโยบายคุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลด้านงานบริ หารทรัพยากรบุ คคล เพื่ออธิ บายวิ ธีการที่บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยัง
ต่ างประเทศ ซึ่ งข้อมู ลส่วนบุ คคล ตลอดจนการแจ้งสิ ทธิ ตามกฎหมายว่ าด้วย การคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคล เพื่อแสดงความโปร่ งใส และดาเนิ นกิ จกรรมให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่ าด้วยการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจจะเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลดังกล่ าว ผ่านช่ องทางต่ างๆ เช่ น เว็บไซต์, การสื่ อสารออนไลน์(เช่ น อี เมล) , นิทรรศการ, การจ้างงาน
และงานกิจกรรมต่ างๆ หรื อ เก็บรวบรวมเมื่ อบริ ษทั ไปเยี่ยมเยือน หรื อ นัดหมายพบกับเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล หรื อ จากแหล่ งอื่ น (เช่ น แพลตฟอร์ ม ออนไลน์
หรื อ ข้อมู ลสาธารณะอื่ นๆ) หรื อ ผ่านบริ ษทั ในกลุ่ ม, พันธมิ ตรทางธุ รกิจ, หน่ วยงานภาครัฐ หรื อ บุ คคลที่ สาม และสถานที่ อื่นๆ และ/หรื อช่ องทางการสื่ อ สารอื่ น

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
1.1 การปฏิบัติตามสั ญญา (CONTRACTUAL BASIS)
เพื่อการปฏิบตั ิ ตามสัญญาที่ เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลเป็ นคู่ สญั ญา เช่ น สัญญาจ้าง, สัญญาการฝึ กงาน, สัญญาให้ทุนการศึ กษา, สัญญาให้ก าร
สนับสนุ น หรื อสัญญาอื่ นใด หรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอ/ใบสมัคร ก่อนเข้าทาสัญญา ตามแต่ กรณี โดยตัวอย่างที่บริ ษทั จะเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ล เช่ น

(1) การสอบข้อเขียน, การสัมภาษณ์ รวมถึงการจ่ายค่าจ้าง หรื อผลตอบแทนอื่น, การจัดให้มีสวัสดิการ หรื อ ประโยชน์อื่นใด, การลงเวลา
ทางาน, การลางาน, การแต่ งตั้ง, การโยกย้าย, การเปลี่ ยนตาแหน่ ง, การปรับโครงสร้างองค์กร, การประเมิ นและบริ หารผลการปฏิบตั ิ งาน

(2) การพัฒนาทักษะความสามารถ,การทาบัตรพนักงาน,การจัดทาทะเบียนพนักงาน,การจัดทาข้อมูลพนักงานการติดต่อสื่อสาร,การมอบหมาย
งานให้ผอู ้ ื่ นทาแทนบริ ษทั ,การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย, การชาระภาษี, การบริ หารความเสี่ ยง, การกากับตรวจสอบ, การป้ องกันการทุ จริ ต, การ
สอบสวนและลงโทษทางวิ นยั , การจัดการข้อร้องเรี ยน, การบริ หารจัดการภายในองค์กร และเพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นใดที่จาเป็ นต่ อการจ้างงาน

1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (LEGAL OBLIGATION)
เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎหมายที่ กาหนด หน้าที่ ของบริ ษทั ในฐานะนายจ้าง หรื อ ในฐานะอื่นใด เช่ น กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์, กฎหมายธุ รกิจ
สถาบันการเงิน, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายประกันภัย, กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, กฎหมายเงิน
ทดแทน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์, กฎหมายกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายล้มละลาย, กฎหมายป้ องกันและปรามปรามการ
ฟอกเงิน, กฎหมายการป้ องกันและปราบปรามสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ ขยายอาวุ ธ, กฎหมายคอมพิวเตอร์ , การนาส่ งข้อมู ล
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

1.3 ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (LEGITIMATE INTEREST)
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อ ของบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลอื่ น โดยไม่ เกินขอบเขต และความคาดหมายที่ เจ้าของข้อมู ลส่ วน
บุ คคล สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุ สมผลตั้งแต่ แรก เช่ น

(1) การบันทึกเสียง, การบันทึกภาพนิ่ง, การบันทึกภาพเคลื่อนไหว กล้อง CCTV เพื่อป้องกันอาชญากรรม การประมวลข้อมูลเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของระบบและเครื อข่ าย หรื อการส่ งต่ อข้อมู ลในเครื อบริ ษทั เพื่อการบริ หารจัดการ

(2) การสารวจความคิดเห็น, การเข้าร่วมกิจกรรมภายในองค์กร, การประกาศผล, การรับ -ส่งพัสดุ, การวิเคราะห์วิจยั ทาสถิติ
(3) การบริ หารความเสี่ยง, การกากับตรวจสอบ, การจัดการข้อร้องเรี ยน, การบริ หารจัดการภายในองค์กร, การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดการกระทาทุ จริ ต
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(4) ภัยคุกคามทางไซเบอร์, การทาผิดกฎหมายต่างๆ, การตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
หรื อ ตรวจสอบพฤติ กรรมปฏิ บตั ิ งาน, การดาเนิ นคดี ในชั้นศาล

(5) การทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ (ANONYMOUS DATA)
(6) ข้อมูลผูส้ มัครที่ไม่ผ่านการพิจารณาและข้อมูลบุคคลอ้างอิงของผูส้ มัคร
1.4 ความยินยอม (CONSENT)
เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามความจาเป็ น ยกตัวอย่างเช่ น

(1) ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการพิจารณารับสมัครคัดเลือกเข้าทางาน, เข้ารับทุนการศึกษา, รับการสนับสนุน/การให้สวัสดิการ การเบิกค่า รักษา
พยาบาล/การรักษาพยาบาลที่ หอ้ งพยาบาล/การตรวจสุ ขภาพประจาปี /โปรแกรมเพื่อสุ ขภาพต่ างๆ เช่ น การจัดฉี ดวัคซี น และอื่ นๆ เป็ นต้น

(2) ข้อมูลชีวภาพ (BIOMETRIC) เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า, ข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ, ข้อมูลจาลองม่านตา เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบ และพิสูจน์ตวั ตน เพื่อลงเวลาทางาน/เข้าประชุ ม/อบรมสัมมนา/เข้าร่ วมกิจกรรม/เข้าอาคาร, ข้อมู ลประวัติอาชญากรรม/ข้อมู ล
ประวัติพฤติ กรรม เพื่อการพิจารณารับเข้าทางาน, เพื่อพิ จารณาเข้ารับทุ นการศึ กษา, เพือ่ การพิจารณาเข้ารับการสนับสนุ น/ตรวจสอบ
คุ ณสมบัติในงานที่ รบั ผิดชอบ

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ประเภทข้ อมูล
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล
- ชื่ อ
- อี เมล
- ที่ อยู่
- ที่ อยู่สานักงาน
- เบอร์ โทรศัพท์
- เพศ
- การตั้งค่ าต่ างๆ
- การตั้งค่ าความปลอดภัยในบัญชี
- ข้อมู ลอื่ นๆที่ เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บ
เพิม่ เติ ม เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
- ไอ พี แอดเดรส(IP ADDRESS)
ข้อมู ลพฤติ กรรมการสื บค้น
- ประเภทเบราว์เซอร์
- โดเมน
- เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
- เวลาเข้าเว็บไซต์
- ที่ อยู่เว็บไซต์อา้ งอิ ง
- ข้อมู ลเพื่อการสนับสนุ นลู กค้า
- LOG

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผล
เมื่ อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั อาจถู กร้องขอให้ลงทะเบี ยนกับบริ ษทั และ/หรื ออาจ
จาเป็ นต้องแจ้งข้อมู ลส่ วนบุคคลให้กบั บริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ เช่ น
- เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน
- เพื่อรักษาความปลอดภัยต่ อบัญชี ผใู ้ ช้
- เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้ น

เพื่อตรวจสอบตัวตน
- เพื่อให้ขอ้ มู ลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ รวมถึ งแอปพลิ เคชัน่ ของบริ ษทั
- เพื่อจัดการเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน่ ; เพื่อการดาเนิ นการภายใน แก้ไขปั ญหา
ของเว็บไซต์, วิ เคราะห์ขอ้ มู ล, ทดสอบวิจยั เพื่อความปลอดภัย, การ
ตรวจสอบการบิ ดเบื อน และการจัดการบัญชี ผใู ้ ช้
- เพื่อแก้ไขและสารวจปั ญหา
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ประเภทข้ อมูล
ข้อมู ลระบบ

ข้อมู ลที่ ต้ งั
คุ กกี้

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผล
เพื่อให้ขอ้ มู ลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของบริ ษทั , เพื่อจัดการเว็บไซต์, เพื่อการดาเนิ นดา
การภายใน แก้ปัญหาของเว็บไซต์, วิ เคราะห์ขอ้ มู ล, ทดสอบ, วิ จยั , เพื่อความปลอดภัย,
การตรวจสอบการบิ ดเบื อน และการจัดการบัญชี ผใู ้ ช้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ผใู ้ ช้
เว็บไซต์จะใช้ขอ้ มู ลที่ คุกกี้ได้เก็บรวบรวม เพื่อการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ หรื อกิจกรรมอื่ น
เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั
เว็บไซต์จะใช้ขอ้ มู ลที่ คุกกี้ได้เก็บรวบรวม เพื่อการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ หรื อกิจกรรมอื่ น
เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั

3. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่จัดเก็บ
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทาให้สามารถระบุตวั ตนได้ ไม่ว่าทางตรง หรื อ ทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม) ได้แก่
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่พนักงาน หรื อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้แก่บริ ษทั โดยตรง ทั้งการเก็บข้อมูลจากใบสมัครงาน/สมัครทุนการศึกษา,
การขอรับการสนับสนุ น, การสัมภาษณ์ และในระหว่ างการได้รับทุนการศึ กษา ได้รับการสนับสนุน, การฝึ กงาน หรื อ การจ้างงาน

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับ หรื อ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ, บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน, สถาบันการเงิ น, ผู ้
ให้บริ การทางการเงิน, พันธมิ ตรทางธุ รกิจ, บริ ษทั ข้อมู ลเครดิ ต และผูใ้ ห้บริ การข้อมู ล เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมู ลจากแหล่ งอื่ น
ต่ อเมื่ อได้ปฏิบตั ิ ตามที่ กฎหมายกาหนด เว้นแต่บริ ษทั มี ความจาเป็ นตามกรณี ที่กฎหมายอนุญาต หรื อสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผย
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่กฎหมายกาหนด
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย เช่ น
-

ข้อมู ลส่ วนตัว เช่ น ชื่ อ, นามสกุล, เพศ, อายุ, วันเดือนปี เกิด, สถานภาพสมรส, สัญชาติ , เลขประจาตัวประชาชน, เลขหนังสื อเดิ นทาง,ความเป็ นพลเมื อง,
เลขที่ ใบขับขี่ , สถานภาพการเกณฑ์ทหาร, ประวัติการศึ กษา, ประวัติการทางาน, ประวัติการเรี ยนรู ้, ใบอนุ ญาตต่างๆ, เลขที่บญั ชี ธนาคาร

-

ข้อมู ลการติ ดต่ อ เช่ น ที่ อยู่ตามทะเบี ยนบ้าน, ที่ อยู่ปัจจุ บนั , หมายเลขโทรศัพท์, อี เมล, ไอดี ไลน์, รวมถึ งข้อมู ลในโซเชี ยลมี เดี ยต่ างๆ

-

ข้อมู ลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่ น ตาแหน่ งงาน, ตาแหน่ งองค์กร, สังกัดต่ างๆในองค์กร, ค่ าจ้าง, ผลตอบแทนอื่ น, การใช้สวัสดิ การ, การลงเวลาทางาน,
การลางาน, การแต่ งตั้ง, การโยกย้าย, การเปลี่ ยนตาแหน่ ง, การประเมิ นผลทดลองงาน, การประเมิ นผลการปฏิบตั ิ งาน, ทักษะความสามารถ, บุ คลิ กภาพ
และพฤติ กรรม, การสอบสวน, การลงโทษ (ยกเว้นพฤติ กรรมทางเพศ)

-

ข้อมู ลอุ ปกรณ์ หรื อ เครื่ องมื อ เช่ น IP ADDRESS MAC ADDRESS COOKIE ID IMEI

-

ข้อมู ลบุ คคลที่ สาม เช่ น ข้อมู ลสมาชิ กในครอบครัว, ข้อมู ลผูร้ ับผลประโยชน์จากสวัสดิ การ ต่างๆ, ข้อมู ลผูต้ ิ ดต่อฉุ กเฉิ น, ข้อมู ลผูค้ ้ า ประกันการทางาน
และบุ คคลอ้างอิ ง

-

ข้อมู ลอื่ นๆ เช่ น การใช้งานเว็บไซต์, ความคิ ดเห็น, ความชื่ นชอบ, งานอดิ เรก, ผลการสอบข้อเขี ยน, เสี ยง, ภาพนิ่ ง, ภาพเคลื่ อนไหว รวมถึ งการเข้าร่ วม
กิจกรรม หรื อแคมเปญต่างๆ ที่บริ ษทั จัดขึ้ น และข้อมู ลอื่นใดที่ ถือว่ าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมาย

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (SENSITIVE DATA) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกาหนดเป็ นการเฉพาะ เช่น เชื้อชาติ, ความคิดเห็น
ทางการเมื อง, ความเชื่ อในลัทธิ , ศาสนา หรื อ ปรัชญา, พฤติ กรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมู ลสุ ขภาพ, ความพิการ,ข้อมูลสหภาพแรงงาน,
ข้อมู ลพันธุ กรรม, ข้อมูลชี วภาพ หรื อ ข้อมู ลอื่ นใดในทานองเดี ยวกันที่ กฎหมายกาหนด
ซึ่ งบริ ษทั ต้องดาเนิ นการด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยบริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่มีความอ่ อนไหวรวมทั้งส่ ง
หรื อโอนข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่มีความอ่อนไหวไปต่ างประเทศ ต่ อเมื่ อบริ ษทั ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล หรื อกรณี ที่
บริ ษทั มี ความจาเป็ นตามกรณี ที่กฎหมายอนุญาต หรื อ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ตามที่ กฎหมายกาหนด
ต่ อไปนโยบายนี้ จะเรี ยกข้อมู ลส่ วนบุ คคลและข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ มีความอ่อนไหว รวมกันว่า“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”
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4. การเปิ ดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคล
4.1 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล ให้แก่ผอู ้ ื่ น ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคล หรื อ ฐานทางกฎหมายตามวัตถุ ประสงค์ ที่ระบุ ไว้
ในนโยบายฉบับนี้ เช่ น ผูประมวลผลข้
้
อมู ลส่ วนบุ คคล, ผูใ้ ห้บริ การภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ตัว แทนบริ ษทั , หน่วยงานหรื อ
บริ ษทั ภายนอกที่บริ ษทั ไปศึ กษาดู งาน, ผูร้ ับจ้างช่ วงงานต่ อ, สถาบันการเงิน, ผูส้ อบบัญชี , ผูต้ รวจสอบภายนอก, ผูม้ ี อานาจตามกฎหมาย, ผูส้ นใจ
จะเข้ารับโอนสิทธิ และ/หรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ หรื อ การควบรวมกิจการต่ างๆของบริ ษทั , นิ ติบุ คคล/บุ คคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรื อมีสญั ญาอยู่กบั
บริ ษทั ซึ่ งรวมตลอดถึ ง ผูบ้ ริ หาร, พนักงาน, ผูร้ ับจ้าง, ตัวแทน, ที่ปรึ กษาของบริ ษทั และของบุ คคล หรื อหน่ วยงานที่ เป็ นผูร้ ับข้อมู ลดั งกล่ าว

4.2 การส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
บริ ษทั มี การดาเนิ นธุ รกิจกับ หลายประเทศ บริ ษทั จึ งอาจมี ความจาเป็ นต้องส่ งหรื อโอนข้อมู ลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ดาเนิ นธุ รกิจตามปกติ ของบริ ษทั เช่ น การส่ งหรื อโอนข้อมู ลส่ วนบุ คคลไปเก็บไว้บน SERVER/CLOUD ในประเทศต่ างๆ กรณี ที่ประเทศ
ปลายทางอาจมี มาตรฐานไม่ เพียงพอ บริ ษทั จะดู แลส่ งหรื อโอนข้อมู ลส่วนบุ คคลให้เป็ นไปตามกรณี ที่กฎหมายกาหนด และจะดาเนิ นการให้มี
มาตรการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล และมาตรการเยียวยาตามที่ เห็นว่ าจาเป็ นและเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับตามที่
กฎหมายประเทศนั้นกาหนด เช่ น กาหนดให้ผรู ้ ับข้อมูลมี มาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมู ลส่ วนบุ คคล เที ยบเท่ากับมาตรการ
ของบริ ษทั มี ขอ้ ตกลงรักษาความลับกับผูร้ ับข้อมู ลในประเทศดังกล่ าว

5. การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ
ในการรับสมัครงานและบรรจุ เข้าเป็ นพนักงานของบริ ษทั หรื อ การดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ในบาง
กรณี บริ ษทั มี ความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่มีความอ่อนไหวพิเศษ เช่ น ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ยวกับ เชื้ อชาติ , ศาสนา หรื อ ปรัชญา,
พฤติ กรรมทางเพศ, ความพิการ, ข้อมู ลประวัติอาชญากรรม, ข้อมู ลสหภาพแรงงาน, ข้อมู ลพันธุ กรรม, ข้อมู ลชีวภาพและข้อมู ลสุ ขภาพ เป็ นต้น
ซึ่ งในกรณี น้ ี บริ ษทั จะแจ้ง และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล เพื่อใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลที่ มีความอ่ อนไหวเป็ นพิเศษ เพื่อดาเนิ นการตาม
วัตถุ ประสงค์ในการใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ต่ อไป
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หมวดที่ 3
คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับผู้มีส่วนได้ เสี ยภายนอก (EXTERNAL STAKEHOLEDR)
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคลผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอก ซึ่ งหมายรวมถึ ง ลู กค้า ผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่ า ผูถ้ ื อหุ น้ คณะกรรมการ
อิ สระ และที่ ปรึ กษา บริ ษทั จึ งกาหนดนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล เพื่ออธิ บายวิ ธีการที่บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่ างประเทศซึ่ ง
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ตลอดจนการแจ้งสิ ทธิ ตามกฏหมายว่ าด้วยการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคล เพื่อแสดงความโปร่ งใสของบริ ษทั ในการดาเนิ นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง
อันสอดคล้องกับข้อกาหนดภายใต้กฏหมายว่ าด้วยการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคล
1.

ประเภทของเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุคคลภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุคคลในหมวดนี ้ ได้ แก่
1.1 ลูกค้ าบุคคลธรรมดาของบริ ษัท ซึ่ งรวมไปถึ ง บุ คคลธรรมดาที่ เคยใช้/ซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ผูต้ ิ ดต่ อสอบถามข้อมูลผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ผูท้ ี่
รับทราบข้อมู ลผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การผ่านสื่ อต่ างๆ และผูท้ ี่ ได้รับการเสนอหรื อชักชวนจากบริ ษทั ให้ใช้หรื อซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ
1.2 คู่ค้า ได้แก่ พันธมิ ตรทางธุ รกิจที่ บริ ษทั จัดซื้ อจัดจ้างสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
1.3 ผู้ลงทุน ผู้ถื อหุ้น และที่ปรึ กษา

2.

วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มี วตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่วนบุ คคล ดังนี้
2.1 เพื่อการให้บริ การ การปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั รวมถึ งบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ จะมี ใ นอนาคต ตลอดจนการดู แล การบารุ งรักษา
และการดาเนิ นการ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริ การดังกล่ าว
2.2 เพื่อการดาเนิ นธุ รกรรมต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั เช่ น การสัง่ ซื้ อสิ นค้า, การชาระเงิน, การเปิ ดหน้าบัญชีการค้า เป็ นต้น
2.3 เพื่อการบริ หารความสัมพันธ์ระหว่ างบริ ษทั กับเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล
2.4 เพื่อยืนยัน และ/หรื อ ระบุ ตวั ตนของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลในการเข้าใช้บริ การผ่านช่ องทางต่ างๆ หรื อการติ ดต่ อกับบริ ษทั
2.5 เพื่อการติ ดต่ อสื่ อสาร แจ้ง และ/หรื อรับข้อมู ลข่ าวสารต่ างๆ หรื อการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆที่ เกิดขึ้ นของบริ ษทั
2.6 เพื่อการดาเนิ นการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั
2.7 เพื่อการนาเสนอสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรื อบริ การอื่ นๆของบริ ษทั อาทิ การให้คาแนะนา และ/หรื อ ข้อเสนอ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์และการ
บริ การ รวมถึ งโปรโมชัน่ ต่ าง ๆในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางการตลาด รวมถึ งการทาธุ รกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั
2.8 เพื่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เช่ น การวิ เคราะห์ขอ้ มูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุ งหรื อเปลี่ ยนแปลงการผลิ ตภัณฑ์
การวิ เคราะห์การใช้งานด้านบริ การ การสารวจการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การพิจารณาการดาเนิ นงาน และขยายธุ รกิจของบริ ษทั
2.9 เพื่อการดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสมในกรณี ต่างๆ ดังนี้
2.9.1

ตรวจสอบและป้ องกันการกระทาที่ละเมิ ดหรื ออาจจะละเมิ ดต่ อกฏหมาย

2.9.2

ตอบสนองต่ อคาขอจากหน่วยงานรัฐ หรื อรัฐบาล รวมถึ งหน่ วยงานของรัฐ หรื อรัฐบาลต่ างประเทศที่ เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลอาศัยอยู่

2.9.3

บังคับใช้ขอ้ กาหนดในการให้บริ การและนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั

2.9.4

ปกป้ องการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั

2.9.5

ปกป้ องสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว ความปลอดภัยหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั บุ คคลากร และเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลหรื อบุ คคลอื่ น

2.9.6

เยียวยา ป้ องกัน หรื อจากัดความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้ น

2.10 เพื่อปฏิ บตั ิ ตามกฏหมาย การสื บสวนของเจ้าพนักงาน หรื อหน่ วยงานกากับดู แลหรื อเพื่อให้เป็ นไปตามกฏข้อบังคับ หรื อข้อผูกพันที่ กฏหมาย
หรื อภาครัฐกาหนด
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2.11 เพื่อดาเนิ นการตามหน้าที่ อื่นๆของบริ ษทั ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล เช่ น ในฐานะผูถ้ ื อหุ น้ ของบริ ษทั
ที่ บริ ษทั จะดาเนิ นการส่ งจดหมายเพื่อเชิ ญเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ หรื อในฐานะคณะกรรมการอิ สระหรื อที่ปรึ กษาบริ ษทั ที่บริ ษทั ดาเนิ นการ
แต่ งตั้ง รวมทั้งในฐานะใดๆก็ตามที่ บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการอันเนื่ องมาจากหน้าที่ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงใดๆที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ วตั ถุ ประสงค์อื่นๆที่ ไม่ ได้ระบุ ไว้ขา้ งต้น เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลจะได้รับการแจ้ง เมื่ อบริ ษทั มี การขอเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคล อนึ่ งในการได้
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลนั้น บริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลภายใต้วตั ถุประสงค์ ดังนี้
ข้ อ 1. เฉพาะเมื่อเข้ าเงื่อนไขดังต่ อไปนี ้
1.

เจ้าของข้อมู ลได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริ ษทั ตามกฏหมาย (CONSENT)

2.

เพื่อการปฏิบตั ิ ตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ นคู่ สญั ญา หรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอก่อนเข้าทาสัญญานั้น (CONTRACT)

3.

ป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชิ วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุ คคล(VITAL INTEREST)

4.

เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั หรื อปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการใช้อานาจที่ รัฐได้มอบหมายให้แก่บริ ษัท(PUBLIC TASK)

5.

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลอื่ น เว้นแต่ ประโยชน์ดงั กล่ าวมี ความสาคัญน้อยกว่าสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานใน
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล(LEGITIMATE INTERREST)

6.

เพื่อปฏิ บตั ิ ตามกฏหมาย (LEGAL OBLIGATIONS)

7.

มี การจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อที่ เกี่ยวกับการศึ กษาวิจยั หรื อสถิ ติ โดยบริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการ
ปกป้ องที่ เหมาะสมเพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ(SCIENTIFIC OR HISTORICAL RESEARCH)

3.

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ประเภทข้ อมูล

ข้อมู ลส่ วนบุ คคล
- ชื่ อ
- อี เมล์
- ที่ อยู่
- ที่ อยู่สานักงาน
- เบอร์ โทรศัพท์
- เพศ
- การตั้งค่ าต่ างๆ
- การตั้งค่ าความปลอดภัยในบัญชี
- ข้อมู ลอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บเพิม่ เติ มเพื่อ
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
- หมายเลขบัตรเครดิ ต

-

ไอพีแอดเดรส(IP ADDRESS)

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผล
เมื่ อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั อาจถู กร้องขอให้ลงทะเบี ยนกับบริ ษทั และ/
หรื ออาจจาเป็ นต้องแจ้งข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้กบั บริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ เช่ น
- เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน
- เพื่อรักษาความปลอดภัยต่ อบัญชี ผใู ้ ช้
- เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้ น

ข้อมู ลบัตรเครดิ ตจะถู กจัดเก็บและถู กตรวจสอบผ่านทางระบบชาระเงิน
ผ่านบุ คคลที่ สาม ข้อมู ลนี้ จะไม่ ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิ ร์ฟเวอร์ ของบริ ษทั
และจะถู กลบทิ้ งทันที หลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบ
ชาระเงินของบุ คคลที่ สาม
เพื่อตรวจสอบตัวตน
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ประเภทข้ อมูล
ข้อมู ลพฤติ กรรมการสื บค้น
- ประเภทเบราว์เซอร์
- โดเมน
- เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
- เวลาเข้าเว็บไซต์
- ที่ อยู่เว็บไซต์อา้ งอิ ง
- ข้อมู ลเพื่อการสนับสนุ นลู กค้า
- LOG
ข้อมู ลระบบ

-

- เพื่อแก้ไขและสารวจปั ญหา
เพื่อให้ขอ้ มู ลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อจัดการเว็บไซต์ เพื่อ
การดาเนิ นการภายใน แก้ไขปั ญหาของเว็บไซต์ วิ เคาระห์ขอ้ มู ล ทดสอบ
วิ จยั เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิ ดเบื อน และการจัดการบัญชี
ผูใ้ ช้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผูใ้ ช้
เว็บไซต์จะใช้ขอ้ มู ลที่ คุกกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ หรื อ
กิจกรรมอื่ นของบริ ษทั เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ต่ อๆไป
เว็บไซต์จะใช้ขอ้ มู ลที่ คุกกี้ได้รวบรวมเพื่อการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ หรื อ
กิจกรรมอื่ นของบริ ษทั เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ต่ อๆไป

ข้อมู ลที่ ต้ งั
คุ กกี้
4.

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผล
เพื่อให้ขอ้ มู ลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ รวมถึ งแอปพลิ เคชันของ
บริ ษทั
เพื่อจัดการเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน่ เพื่อการดาเนิ นการภายใน
แก้ไขปั ญหาของเว็บไซต์ วิ เคราะห์ขอ้ มู ล ทดสอบ วิจยั เพื่อ
ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบิ ดเบื อนและการจัดการบัญชี
ผูใ้ ช้

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่จัดเก็บ
บริ ษทั จะทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลที่ เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ให้ไว้กบั บริ ษทั โดยตรง หรื อข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษทั ได้รับจากการซื้ อ,เปิ ดหน้าบัญชี
ให้บริ การ หรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ผ่านทุกช่ องทาง
4.1 ข้อมู ลส่ วนบุ คคล หมายถึ ง ข้อมู ลที่ เกี่ยวข้องกับการระบุ ตวั ตนของบุ คคลธรรมดา
บุ คคลธรรมดาที่ ระบุ ตวั ตนได้ หมายถึ ง บุ คคลหนึ่ งซึ่ งสามารถระบุ ตวั ตนได้ เฉพาะเจาะจงโดยตรง หรื อโดยอ้อม โดยอ้างอิ งจากตัวบ่ งชี้ ใดๆ เช่ น
-

ชื่ อ
ที่ อยู่
อี เมล์
การตั้งค่ าต่ างๆ
หมายเลขบัตรเครดิ ต

-

เพศ
ที่ อยู่สานักงาน
เบอร์ โทรศัพท์
การตั้งค่ าความปลอดภัยในบัญชี
หมายเลขประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ (IP ADDRESS)

- ข้อมู ลอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บเพิม่ เติ มเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
4.2 ข้อมู ลพฤติ กรรมการสื บค้น หมายถึ ง ข้อมู ลที่ ไม่ เกี่ยวข้องต่ อบุ คคลธรรมดาที่ ระบุ ตวั ตนได้ เช่ น ประเภทเบราว์เซอร์
4.3 โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ที่ อยู่เว็บไซต์อา้ งอิ งข้อมูลเพื่อการสนับสนุ นลู กค้า โดยจะมี การเก็บ LOG การใช้งานจากบนแอป
พลิ เคชันของทางบริ ษทั
4.4 ข้อมู ลระบบ หมายถึ ง ข้อมู ลบริ ษทั จัดเก็บอัตโนมัติเมื่ อล๊อคอิ นเข้าสู่ เว็บไซต์ของบริ ษทั ไม่ว่าจะผ่านทางคุ กกี้ เว็บบี คอน ไฟล์ล๊อคอิ น สคริ ปท์
(โปรดดู รายละเอี ยดเพิม่ เติ มในนโยบายคุ กกี้ของบริ ษทั ) รวมถึ ง ข้อมู ลทางเทคนิ ค เช่ น ที่ อยู่ไอพี ประเภทของเบราว์เซอร์ โดเมน ประวัติ
เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่ อยู่เว็บไซต์ที่ อา้ งอิ ง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่ คน้ หา หรื อที่ ดูในขณะที่ ใช้เว็บไวต์ของบริ ษทั รวมถึ ง
พฤติ กรรมการใช้งานแอปพลิ เคชัน่
4.5 ข้อมู ลที่ ต้ งั หมายถึ ง ข้อมู ลที่ ได้รับจากจี พีเอส ไวไฟ เข็มทิ ศ เครื่ องวัดความเร่ ง IP ADDRESS หรื อโพสต์สาธารณะซึ่ งระบุ ขอ้ มู ลที่ ต้ งั
4.6 คุ กกี้ หมายถึ ง ข้อมูลที่ ถูกวางในคอมพิวเตอร์ โดยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ หลังจากคุ กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ คุกกี้จะเก็บหรื อจดจาข้อมูลของผูใ้ ช้
จนกว่าผูใ้ ช้จะปิ ดบราว เซอร์ น้ นั หรื อจนกว่ าผูใ้ ช้จะลบหรื อปฏิ เสธคุ กกี้ อย่างไรก็ตามจะพบว่ าจะเป็ นการสะดวกในการนาทางการใช้เว็บไซต์ได้
อย่างง่ายดาย เพราะคุ กกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซ่ ึ งเยี่ยมชมหรื อเปิ ดขึ้ น
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5.

การเปิ ดเผยและถ่ ายโอนข้ อมู ลส่ วนบุคคล
5.1 การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรื อ องค์กร หรื อหน่ วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี
ดังต่ อไปนี้
-

กลุ่ มบริ ษทั ที่ มีความเกี่ยวข้อง และบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั บริ ษทั จะแชร์ หรื อแบ่ งปั นข้อมู ลส่ วนบุ คคลภายในกลุ่ ม เพือ่ วัตถุประสงค์
ทางการตลาด

-

ผูร้ ับเหมา/คู่ สญั ญา ในกรณี ที่บริ ษทั ทาการจ้างผูร้ ับเหมาเพื่อดาเนิ นการใด อันจาเป็ นใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคล เช่ น รหัสไปรษณี ย์ การ
วิ เคราะห์สถิ ติ หรื อกิจกรรมออนไลน์ เว็บไซต์จะกาหนดให้ผรู ้ ับเหมาในการดาเนิ นการเพื่อป้ องกันความเป็ นส่ วนตัวของข้อมู ลส่ วน
บุ คคล และต้องห้ามมิ ให้ผรู ้ ับเหมาใช้ขอ้ มู ลส่วนบุ คคล เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจาก เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมหรื องานของบริ ษทั

-

ผูข้ าย/ผูแ้ ทนของบริ ษทั ในบางกรณี บริ ษทั อาจทาการแชร์ ขอ้ มู ลต่ อผูข้ ายหรื อ ผูแ้ ทนของบริ ษทั ซึ่ งได้รับอนุ ญาต เพือ่ วัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง เช่ น การประมวลผลซื้ อขาย

-

หน่ วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรื อองค์กรอื่ นตามกฏหมาย เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิ ตามกฏหมาย คาสัง่ คาร้องขอ เพื่อการประสานงานกับ
หน่ วยงานต่ างๆ ในเรื่ องที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ ตามกฏหมาย

5.2 การส่ งหรือโอนข้ อมู ลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ
ในกรณี ที่บริ ษทั มี การโอน ถ่ าย และ/หรื อ ส่ งข้อมู ลไปยังต่ างประเทศ บริ ษทั จะกาหนดมาตรฐานในการทาข้อตกลง และ/หรื อ สัญญาร่ วมธุ รกิจ
กับหน่ วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมู ลส่ วนบุ คคลนั้น มี มาตรฐานการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เป็ นที่ ยอมรับ และสอดคล้องกับกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมู ลส่วนบุ คคลนั้น จะได้รับการคุ ม้ ครองอย่างปลอดภัย อาทิ เช่ น
-

กรณี ที่บริ ษทั มี ความจาเป็ นในการจัดเก็บ และ/หรื อ โอน ถ่าย ข้อมู ลส่วนบุ คคล เพื่อการจัดเก็บ

-

การประมวลผลใบระบบคลาวด์(CLOUD) บริ ษทั จะพิจารณาองค์กรที่ มีมาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัยในระดับสากล และจะจัดเก็บ
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลในรู ปแบบการเข้ารหัส หรื อวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ ไม่ สามารถระบุ ตวั ตนของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ เป็ นต้น

6.

การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ
ในการเสนอขายผลิ ตภัณฑ์หรื อให้บริ การของบริ ษทั หรื อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ในบางกรณี
บริ ษทั มี ความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ เช่ น ข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ยวกับ เชื้ อชาติ ศาสนา หรื อ ปรัชญา
พฤติ กรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมู ลสหภาพแรงงาน ข้อมู ลพันธุ กรรม ข้อมู ลชีวภาพและข้อมู ลสุ ขภาพ เป็ นต้น ซึ่ งในกรณี น้ ี บริ ษทั จะแจ้งและขอ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล เพื่อใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลที่มีความอ่ อนไหวเป็ นพิเศษเพื่อดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มู ลส่ วน
บุ คคลของบริ ษทั ต่ อไป

7.

การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่ อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด
นอกจากวัตถุ ประสงค์ดงั กล่ าวข้างต้นและภายใต้ขอ้ กาหนดของกฏหมาย บริ ษทั จะใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการตลาด เช่ น การจัดส่ ง
เอกสารเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ทางไปรษณี ย์ อี เมล์ และด้วยวิ ธีการอื่ นใดรวมถึ งการดาเนิ นการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิ ทธิ ป ระโยชน์ที่
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลจะได้รับจากการเป็ นลู กค้าของบริ ษทั ผ่านการแนะนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ เกี่ยวข้อง
เจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคลสามารถเลื อกที่จะไม่ รับการสื่ อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจากบริ ษทั ยกเว้นการติ ดต่ อสื่ อสารที่ เกีย่ วข้องและจาเป็ น
และ/หรื อบริ การที่ บริ ษทั ได้ให้แก่เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล เช่ น ใบแจ้งเตื อนการชาระเงิน และใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น
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หมวดที่ 4
หลักเกณฑ์ ในการจั ดเก็บ การใช้ และการทาลายข้ อมู ลส่ วนบุคคล
1.

การจัดเก็บข้ อมู ลส่ วนบุคคล (PERSONAL DATA RETENTION)
บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมู ลส่ วนบุ คคลตราบเท่าที่ จาเป็ น โดยคานึ งถึ งวัตถุ ประสงค์และความจาเป็ นที่ บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล
ซึ่ งรวมไปถึ งการปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดของกฏหมายที่ ใช้บงั คับในเรื่ องดังกล่ าว บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมู ลส่ วนบุ คคลไว้หลังระยะเวลาที่ สญั ญาที่ เจ้าของ
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ได้ทาไว้กบั บริ ษทั สิ้ นผลบังคับระยะเวลาหนึ่ ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั จะ
จัดเก็บไว้ในสถานที่ จดั เก็บที่ เหมาะสมตามประเภทของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ทั้งนี้ บริ ษทั จาเป็ นต้องเก็บข้อมู ลส่วนบุ คคลต่ อไปแม้จะพ้นกาหนดอายุความ
ตามกฏหมาย เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ กาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแต่ ละประเภท ดังนี้
ประเภทของข้ อมูล

ข้ อมูลลูกค้ าของบริษัทฯ
ข้ อมูลจากลูกค้ าที่ยังไม่ มีนิติ
สั มพันธ์ กบั บริษัท
ผู้สมัครงานที่ไม่ ได้ รับเลือก
จากบริษัทฯ
ข้ อมูลพนั กงานและข้ อมูล
อืน่ ๆที่เกีย่ วเนื่ อง
ข้ อมูลตั วแทน
สั ญญาคา้ ประกันของ
พนั กงาน
ข้ อมูลของบุ คคลที่เกีย่ ว เนื่ อง
กับการเรียกร้ องต่ อบริษัท
(การดาเนิ นคดี)
ข้ อมูลของคู่ค้าที่ไม่ มีนิติ
สั มพันธ์ กบั บริษัทฯ
ข้ อมูลลูกค้ าของบริษัทฯ

เงื่อนไขเริ่ม ระยะเวลา
จัดเก็บ
สิ้ นสุ ดสัญญา
กิจกรรมล่ าสุ ด
สิ้ นสุ ดขั้นตอนการ
พิจารณารับสมัครงาน
สิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง

ระยะเวลา
การดาเนิ นงาน
ในการจัดเก็บ
10ปี
ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น
ในการจัดเก็บต่ อไป
5 ปี
ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น
ในการจัดเก็บต่ อไป
2 ปี
ลบ/ทาลาย

เหตุ ผลในการจัดเก็บ และกฏหมายที่
เกีย่ วข้ อง
สิ ทธิ และหน้าที่ ตามสัญญาซื้ อขาย
ดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาด
-

10 ปี

ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น

พ.ร.บ.คุ ม้ ครองแรงงาน ม.115

สิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง
สิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง

10 ปี
10 ปี

คดี ถึงที่ สิ้นสุ ด(เช่ น การ
ได้รับคาพิพากษาถึ งที่ สุด
การประนีประนอมยอม
ความ การถอนฟ้อง)
กิจกรรมล่ าสุ ด

10 ปี

ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น
ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น
ในการจัดเก็บต่ อไป
ลบ/ทาลาย

พ.ร.บ.คุ ม้ ครองแรงงาน ม.115
ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา,ใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ตามสัญญา
ประมวลกฏหมายวิ ธีพิจารณาความ
เพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับตาม
คาพิพากษาหรื อคาสัง่ )

3 ปี

ลบ/ทาลาย

สิ้ นสุ ดสัญญา

10 ปี

ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น
ในการจัดเก็บต่ อไป
ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น
ในการจัดเก็บต่ อไป

เพื่อใช้พิจารณาผูใ้ ห้บริ การ/ทาใบ
เสนอราคา
ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา,ใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ตามสัญญา
รักษาความปลอดภัย,ใช้ในการ
ดาเนิ นคดี ,ให้ความร่ วมมื อตาม
หมายเรี ยก,พรบ.การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
รักษาความปลอดภัย,ใช้ในการ
ดาเนิ นคดี ,ให้ความร่ วมมื อตาม
หมายเรี ยก,พรบ.การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ข้ อมูลเพื่อความปลอดภัย
สาหรับการบริหารธุ รกิจ
รายวัน

วันที่ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล

GUEST WIFI

สิ้ นสุ ดการใช้งาน

3 เดื อน(อายุ
ความ
คดี อาญา)
90 วัน

ลบ/ทาลาย
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ประเภทของข้ อมูล
ข้ อมูลเพื่อความปลอดภัยใน
ด้ านระบบโครงสร้ าง

เอกสารที่มี ข้อมู ลด้ านภาษี

เงื่อนไขเริ่ม ระยะเวลา
จัดเก็บ
วันที่ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล

ระยะเวลา
การดาเนิ นงาน
ในการจัดเก็บ
120 วัน
ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น
ในการจัดเก็บต่ อไป

เมื่ อครบรอบปี ภาษีน้ นั ๆ

10 ปี

ทบทวนเหตุ ผลและความจาเป็ น
ในการจัดเก็บต่ อไป

เหตุ ผลในการจัดเก็บ และกฏหมายที่
เกีย่ วข้ อง
รักษาความปลอดภัย,ใช้ในการ
ดาเนิ นคดี ,ให้ความร่ วมมื อตาม
หมายเรี ยก,พรบ.การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ประมวลรัษฏากร

ทั้งนี้ บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามมาตรการป้ องกันด้านการบริ หารจัดการ(ADMINISTRATIVE SAFEGUARD) มาตรการป้ องกันด้าน
เทคนิ ค(TECHNICAL SAFEGUARD) และมาตรการป้ องกันทางกายภาพ(PHYSICAL SAFEGUARD) เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมู ล
ส่ วนบุ คคลที่ เหมาะสม หมายความว่า มี การธารงไว้ซ่ ึ งความลับ (CONFIDENTIALITY) ความถูกต้องครบถ้วน (INTEGRITY) และให้ขอ้ มู ลอยู่ในลักษณะที่
พร้อมใช้งาน(AVAILABILITY) และเพื่อป้ องกันการละเมิ ดข้อมู ลส่ วนบุ คคล
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังกาหนดให้พนักงาน บุ คลากร ตัวแทน และผูร้ ับข้อมู ลจากบริ ษทั มี หน้าที่ รักษาข้อมู ลส่ วนบุ คคลไว้เป็ นความลับและมี ความ
ปลอดภัยตามมาตรการที่บริ ษทั กาหนด เมื่ อต้องมี การดาเนิ นการใดๆ กับข้อมู ลส่วนบุ คคล
หมายเหตุ การจัดเก็บข้อมูลอื่ นๆ นอกเหนื อจากที่ ระบุ ตามตาราง บริ ษทั ฯจะทาการจัดเก็บเท่ าที่ จาเป็ น
2.

การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล(PERSONAL DATA USAGE)
2.1 ให้เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล ดู แลเรื่ องการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมี ขอ้ สงสัย ข้อซักถาม หรื อมี กรณี ที่ตอ้ งขอความเห็นหรื อต้องให้เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคลดาเนิ นการใดๆ สามารถ
ติ ดต่ อได้ตามช่ องทาง อี เมล์หน่ วยงาน HR@greenlandmarketing
2.2 ห้ามพนักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคล นอกเหนือจากวัตถุ ประสงค์ และฐานการประมวลผล
ซึ่ งบริ ษทั ได้ระบุ ไว้ในบันทึ กรายการการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล (RECORD OF PROCESSING ACTIVITY – ROPA)
2.3 ฐานในการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นไปตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยฐานการประมวลผลข้อมู ลส่ วน
บุ คคลประกอบด้วย
(1) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล
(2) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุ คคล
(3) เพื่อการปฏิบตั ิ ตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมู ลเป็ นคู่ สญั ญาหรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอของ เจ้าของข้อมู ลก่อนเข้าทาสัญญา
(4) เพื่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ ในการดาเนิ นภารกิจเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
(5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
(6) ต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
2.4 ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ยวกับเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ ์ ความคิ ดเห็นทางการเมื อง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรื อ
ปรัชญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติอาชญกรรม ข้อมู ลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมู ลพันธุ กรรม ข้อมู ลชี วภาพ หรื อข้อมู ลอื่นใดซึ่ งกระทบต่ อ
เจ้าของข้อมู ลในลักษณะเดี ยวกัน จะต้องพิจารณาฐานในการประมวลข้อมู ลส่วนบุ คคลดังกล่ าว ซึ่ งประกอบด้วย
(1) ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
(2) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุ คคล
(3) เป็ นการดาเนิ นกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่ มีการคุ ม้ ครองที่ เหมาะสมของมู ลนิ ธิ สมาคม หรื อ องค์กรที่ ไม่ แสวงหากาไร
(4) เป็ นข้อมู ลที่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมู ลส่วนบุ คคล
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(5) เป็ นการจาเป็ นเพือ่ การก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิ ตามหรื อใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
(6) เป็ นการจาเป็ นในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์เกี่ยวกับ
-

เวชศาสตร์ ป้องกันหรื ออาชี วเวชศาสตร์ การประเมิ นความสามารถในการทางานของพนักงาน การวิ นิจฉัยโรคทางการแพทย์
การให้บริ การด้านสุ ขภาพหรื อด้านสังคม

-

ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุ ข เช่ น การป้ องกันด้านสุ ขภาพจากโรคติ ดต่ อ อันตรายหรื อโรคระบาดที่ อาจติ ดต่ อหรื อ
แพร่ เข้ามาในราชอาณาจักร

-

การคุ ม้ ครองแรงงาน การประกันสังคม หลักการประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ สวัสดิ การเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูม้ ี สทธิ ตาม
กฎหมาย การคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ หรื อการคุ ม้ ครองทางสังคม

-

การศึ กษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิ ติ หรื อประโยชน์สาธารณะอื่ น ทั้งนี้ ต้องกระทาเพื่อบรรลุ วตั ถุประสงค์
ดังกล่ าวเพียงเท่ าที่จาเป็ นเท่านั้น

-

ประโยชน์สาธารณะที่ สาคัญโดยได้จดั ให้มีมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมู ล
ส่ วนบุ คคล

2.5 ในกรณี ที่พนักงานมี ความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมู ลที่ เป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึ งยังไม่ บรรลุ นิติ ภาวะ(อายุยงั
ไม่ ครบยี่สิบปี บริ บูรณ์) หรื อไม่ มีฐานะเสมื อนดังบุ คคลซึ่ งบรรลุ นิติภาวะแล้วการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ให้พนักงานดาเนิ นการดังนี้
(1) กรณี เจ้าของข้อมู ลเป็ นผูเ้ ยาว์ที่มีอายุต่ ากว่ า 10 ปี ให้ขอความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่ มีอานาจ กระทาการแทนผูเ้ ยาว์
(2) กรณี ที่เจ้าของข้อมู ลเป็ นคนไร้ความสามารถ ให้ขอความยินยอมจากผูอ้ นุ บาลที่มีอานาจกระทาการแทนคนไร้ความสามรถ
(3) กรณี ที่เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ นคนเสมื อนไร้ความสามารถ ให้ขอความยินยอมจากผูพ้ ิทกั ษ์อานาจกระทาการแทน
2.6 ห้ามไม่ ให้พนักงานทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลสส่ วนบุ คคลแตกต่ างจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมู ลไว้ก่อนหรื อในขณะที่
เก็บรวบรวม เว้นแต่ ได้แจ้งวัตถุ ประสงค์ใหม่ น้ นั ให้เจ้าของข้อมูลทราบ หากมี การพิจารณาในการใช้ฐานความยินยอม บริ ษทั ได้รับความยินยอม
ก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยแล้ว
2.7 ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคล ให้พนักงานแจ้งรายละเอี ยดต่ อไปนี้ ต่อเจ้าของข้อมู ลรับทราบ
(1) วัตถุ ประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการนาข้อมู ลส่ วนบุ คคลไปใช้หรื อเปิ ดเผย
(2) แจ้งให้ทราบถึ งกรณี ที่เจ้าของข้อมู ลต้องให้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลเพือ่ ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายหรื อสัญญาหรื อมี ความจาเป็ นต้องให้ขอ้ มู ลส่ วน
บุ คคลเพื่อเข้าทาสัญญา รวมทั้งแจ้งถึ งผลกระทบจากการไม่ ให้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคล
(3) ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่จะมีการเก็บรวบรวม รวมถึ งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ในกรณี ที่ไม่ สามารถกาหนดระยะเวลาดังกล่ าวได้
ชัดเจนให้กาหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม
(4) บุ คคลหรื อหน่ วยงานของพนักงานซึ่ งเป็ นผูร้ วบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล
(5) แจ้งข้อมู ลสถานที่ ติดต่อ และวิ ธีการติ ดต่ อกลับมายังบริ ษทั
(6) สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล
2.8 ห้ามมิ ให้พนักงานเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลจากแหล่ งอื่ น ที่ ไม่ ใช่ จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เว้นแต่ ได้แจ้งถึ งการรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคล
จากแหล่ งอื่ นให้แก่เจ้าของข้อมู ลทราบภายในสามสิบวันนับแต่ วนั ที่ เก็บรวบรวมและได้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ล
2.9 ในการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคล พนักงานจะต้องคานึ งถึ งความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศและข้อมู ลส่วนบุ คคล ซึ่ งรวมถึ ง การธารงไว้ซ่ ึ ง
ความลับ(CONFIDENTIALITY) ความถู กต้องครบถ้วน(INTEGRITY) และสภาพพร้อมใช้งาน(AVAILABILITY) ของข้อมู ลส่วนบุ คคลอยู่
เสมอ เพื่อป้ องกันการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยผูท้ ี่ ไม่ มีสิทธิ การลบหรื อทาลายข้อมู ลโดยความตั้งใจ และไม่ ต้ งั ใจ และรวมถึ งการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้
2.10 พนักงานจะต้องรักษาอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลมิ ให้สูญหาย หรื อถู กทาลาย และห้ามมิ ให้บุคคลอื่นที่ ไม่มีสิทธิ ใช้อุปกรณ์ดงั กล่ าว
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2.11 พนักงานทราบดี ว่าบริ ษทั มี การกาหนดสิ ทธิ ของพนักงานในการเข้าถึ งข้อมู ลส่ วนบุ คคล พนักงานจะต้องเคารพสิ ทธิ ขอบุ คคลอื่ น และไม่ เข้าถึ ง
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ตนไม่ มีสิทธิ หากพนักงานต้องการเข้าถึ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ตนไม่มีสิทธิ พนักงานต้องดาเนิ นการขอสิทธิ เพื่อเข้าถึ งข้อมู ล
นอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ตามวิ ธีการที่ บริ ษทั กาหนด
2.12 ห้ามมิ ให้พนักงานเปิ ดเผยชื่ อผูใ้ ช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) ซึ่ งบริ ษทั จัดให้สาหรับเข้าระบบฐานข้อมู ลต่ างๆ แก่บุคคลอื่ นใด
หรื อด้วยวิ ธีการใดๆโดยเด็ดขาด
2.13 ห้ามมิ ให้พนักงาน คัดลอก ลอกเลี ยน ดัดแปลง ปลอมแปลง ขาย จาหน่าย จ่ าย โอน ให้เช่ า เรี ยกดึ งข้อมู ล บันทึ ก ส่ งผ่าน หรื อกระทาการใดๆ ต่ อ
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมู ลโดยไม่ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ในการเก็บรวบรวม ให้ เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั โดยเด็ดขาด
2.14 พนักงานต้องใช้ความระมัดระวังในการดู แลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมู ล ให้ปลอดภัยจากการสู ญหาย เปลี่ ยนแปลง แก้ไข รั่วไหล ถู ก
โจรกรรม ถู กเปิ ดเผยโดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิ ชอบ รวมถึ งต้องทบทวนวิ ธีการดู แลรักษาข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมู ลตามบริ บทหรื อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไปอยู่เสมอ ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคไม่ ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของ HARD COPY หรื อ SOFT FILE
พนักงานจะต้องปฏิ บตั ิ ตามวิ ธีการจัดเก็บเอกสารเพื่อความปลอดภัยตามที่บริ ษ ทั กาหนด
2.15 พนักงานต้องทาการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบ หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลในส่ วนที่ ตนรับผิดชอบ เมื่ อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
หรื อที่ ไม่ เกี่ยวข้องหรื อเกินความจาเป็ นตามวัตถุ ประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลนั้น หรื อตามที่ เจ้าของข้อมู ลร้องขอ หรื อได้ถอน
ความยินยอม ทั้งนี้ ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมู ลส่ วนบุ คคล และนโยบายการทาลายข้อมู ลส่ วนบุ คคล
2.16 พนักงานต้องปฏิบตั ิ ตามนโยบายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึ ง เปลี่ ยนแปลง ลง หรื อ
ถ่ ายโอนข้อมู ลส่ วนบุ คคล
2.17 ในกรณี ที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามคาสัง่ ของบุ คคลอื่ น พนักงานจะต้องปฏิบตั ิ ตามคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผู ้
ควบคุ มข้อมู ลส่ วนบุ คคลเท่ านั้น เว้นแต่ คาสัง่ นั้นจะขัดแย้งกับกฎหมาย และจะไม่ ดาเนิ นการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลเพือ่ วัตถุประสงค์ซ่ ึ ง
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลนั้นได้ถูกเปิ ดเผยให้แก่บริ ษทั ในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่วนบุ คคล และพนักงานมี หน้าที่ ในการรักษาความลับ และหน้าที่
อื่ นๆ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาระหว่างผูค้ วบคุมข้อมู ลส่ วนบุ คคลและบริ ษทั รวมถึ งหน้าที่ ของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลตาม พ.ร.บ.
คุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลอย่างเคร่ งครัด
2.18 หากพนักงานคนใดทราบถึ งการละเมิ ดข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั พนักงานผูน้ ้ นั จะต้องรายงานเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้ นแก่เจ้าหน้าที่ คมุ ้ ครองข้อมู ล
ส่ วนบุ คคลหรื อสายงานที่ เกี่ยวข้องทันที ทั้งนี้ การรายงานดังกล่ าวจะถู กเก็บเป็ นความลับ
3.

การลบหรือการทาลายข้ อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้ นกาหนด(PERSONAL DATA DISPOSAL POLICY)
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมู ลส่ วนบุ คคล จึ งกาหนดให้มีการลบหรื อทาลายข้อมู ลส่ วนบุ คคลเมื่อพ้น
กาหนด ของข้อมู ลส่วนบุ คคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมู ลส่ วนบุ คคลเพื่ อป้ องกันการสู ญหาย การเข้าถึ ง ทาลาย ใช้
แปลง แก้ไขหรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยไม่ มีสิทธิ หรื อโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึ งควบคุมให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคลดาเนิ นการ
ตามที่ กาหนดในนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของบริ ษทั ฯ
3.1 วิ ธีการจัดทาข้อมู ลนิ รนาม
(1) การปิ ดทับข้อมูล (MASKING) ดาเนิ นการเปลี่ ยนส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของข้อมู ลโดยการใช้กลุ่ มของตัวอักษรที่ ได้จากการสุ่ ม หรื อข้อมู ลอื่ นๆ
เช่ น HASHING เพื่อเปลี่ ยนข้อมู ลและไม่ สามารถที่จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับมาระบุ ตวั ตนเจ้าของข้อมู ลได้
(2) การลดความชัดเจนของข้อมู ล (BLURRING OR NOISING) มี การใช้ขอ้ มู ลโดยประมาณแทนที่ ขอ้ มู ลเดิม เพื่อลดความเฉพาะเจาะจงของ
ข้อมู ลลง หรื อการใช้ DIFFERENTIAL PRIVACY
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3.2 กระบวนการลบข้อมู ลส่ วนบุ คคล
พนักงานต้องทาการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบ หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลในส่ วนที่ ตนรับผิดชอบ เมื่ อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บรั กษา
โดยการใช้เครื่ องย่อยเอกสาร หรื อดาเนิ นการลบข้อมู ลแบบที่ ไม่ สามารถกูค้ ื นข้อมู ลได้ในกรณี ที่เป็ นเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์
4.

บทกาหนดโทษ
กรณี พนักงาน ละเลย ละเว้นไม่ สงั่ การ ไม่ ดาเนินการหรื อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งในหน้าที่ของตน อันเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับนี้ จนเป็ นเหตุ
ให้เกิดความเสี ยหายหรื อผิดต่ อกฎหมาย ต้องได้รับโทษทางวิ นยั ตามระเบี ยบของบริ ษทั และโทษตามกฎหมายสาหรับความผิดที่ เกิดขึ้ น ทั้งนี้ หาก
ความผิดดังกล่ าวก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และ/หรื อบุ คคลอื่ นใด บริ ษัทอาจพิจารณา ดาเนิ นคดี ตามกฎหมายต่ อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิ ถุนายน 2565 เป็ นต้นไป
นายสหพงษ์ อิ สริ ยะประชา)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรี นแลนด์ มาร์ เก็ตติ้ ง จากัด
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