(สำหรับ พนักงำนและบุคลำกร)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับพนักงานและบุคลากร (HR Privacy Policy)
บริษัท เกิดฟ้า จากัด
บริ ษทั เกิ ดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ” ) เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ตระหนักเห็ นถึงความสาคัญในความเป็ น
ส่วนตัวและการคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานและบุคลากร ประกอบด้วย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้างชัว่ คราว พนักงานอัตราจ้าง พนักงาน freelance ที่ ปรึ กษา เป็ นต้น (รวมเรี ยกว่า
“ท่าน”) ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับพนักงาน เพื่ออธิ บายให้ท่านทราบว่า บริ ษทั
เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร ข้อมูลใดบ้างที่บริ ษทั จัดเก็บ มีวตั ถุประสงค์ใดในการประมวลผลข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร สิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิ ต่างๆ ที่ท่านจะ
ได้รับความคุม้ ครองในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
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อนึ่ง นโยบายฉบับนี้ ใช้เฉพาะผูท้ ี่มีอายุ 20 ปี บริ บูรณ์แล้วเท่านั้น กรณี นกั ศึกษาฝึ กงาน หรื อ ผูท้ ี่อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ ได้
โปรดขอความยินยอมจากผูป้ กครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนส่ งข้อมูลใดๆมาให้บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่เก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงดาเนิ นการใดๆกับข้อมูลของผูท้ ี่อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์โดยปราศจากความยินยอมอย่างชัดแจ้ง
จากผูป้ กครองทั้งสิ้น
1. นโยบายนีม้ ผี ลใช้ บังคับกับใคร
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เกิดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่านในฐานะที่ ท่านเป็ น พนักงานและบุคลากร ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้างชัว่ คราว พนักงานอัตราจ้าง พนักงาน freelance ที่ปรึ กษา เป็ นต้น รวมถึง
ข้อมูลของบุคคลที่สามใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น บุคคลอ้างอิง บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น เป็ นต้น
2. นิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนและเสี่ ยง
ต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ประกอบด้วย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทานองเดี ยวกันตามที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
พนักงานและบุคลากร หมายถึง ผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทาสัญญาเพื่อทางานให้แก่บริ ษทั ในฐานะ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้างชัว่ คราว พนักงานอัตราจ้าง พนักงาน freelance ที่ปรึ กษา เป็ นต้น แล้วแต่
กรณี
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(สำหรับ พนักงำนและบุคลำกร)
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั ได้จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลซึ่งบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบ
ในลาดับต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจากพนักงานและบุคลากร สามารถจาแนกประเภทได้ดงั ต่อไปนี้
ประเภทของข้ อมูล
ส่ วนบุคคล

รายละเอียด

ข้อมูลส่วนบุคคล
พื้นฐาน

ชื่อ-นามสกุล รู ปถ่าย เพศ วันเดือนปี เกิด อายุ เลขที่ประจาตัวประชาชน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
Email เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหว

ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ลายนิ้วมือ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเสี ยก่อนหรื อ
ตามที่กฎหมายอนุญาต

ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ้างงาน

รหัสพนักงาน ตาแหน่งงาน สังกัด สถานภาพการเป็ นพนักงาน วันที่เริ่ มงาน วันที่สิ้นสภาพการเป็ น
พนักงาน อายุงาน ผลการปฏิบตั ิงาน ค่าจ้างและผลตอบแทน ประวัติการมาทางาน การทางานล่วงเวลา
สถิติการลา การฝึ กอบรม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การเบิกใช้สวัสดิการ เหตุผลการลาออก การประเมินผล
การทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับตาแหน่งงาน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเปลี่ยน
ตาแหน่งงาน การลงโทษ

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประวัติการเรี ยนรู ้
ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ข้อมูลจากการทดสอบหรื อสัมภาษณ์ ข้อมูลบัญชีและหมายเลขบัญชี
ธนาคาร บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ภาพนิ่งหรื อภาพเคลือนไหวจากการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

ข้อมูลบุคคลที่ 3

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จาเป็ น ของ คูส่ มรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกใน
ครอบครัว ที่ปรากฎในสาเนาทะเบียนบ้าน บุคคลอ้างอิง บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น ผูร้ ับผลประโยชน์จาก
สวัสดิการต่างๆ โดยบริ ษทั จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว ก่อนการให้
ข้อมูลแก่บริ ษทั

กรณี บริ ษทั ได้รับ สาเนาบัตรประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนตั้งแต่ข้ นั ตอนการสมัครงาน ข้อมูลใน
บัตรประชาชนที่ได้รับจะมีขอ้ มูลศาสนาด้วย ซึ่ งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บริ ษทั ขอแจ้งให้ทราบว่า
บริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลศาสนาของท่ าน ยกเว้นในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน ทั้งนี้
บริ ษทั จะกาหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบตั ิและเป็ นไปตามที่กฎหมายอนุญาต
4. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้
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(สำหรับ พนักงำนและบุคลำกร)
1.
บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงโดยบริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1. ระหว่างการสมัครและสัมภาษณ์งาน เช่น ใบสมัครงาน (Application Form) และ/หรื อ แบบฟอร์ มอื่นใดที่
ท่านกรอก, เอกสารประกอบการสมัครงาน รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Email และโทรศัพท์
1.2. ขั้นตอนการสมัครหรื อยื่นคาร้องขอใช้สิทธิ ต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนพนักงาน การลงทะเบียนเพื่อสมัคร
และ/หรื อขอรับสวัสดิการและผลประโยชน์
1.3. จากความสมัครใจของท่านในการทาแบบสอบถาม (Survey) หรื อการโต้ตอบทาง Email หรื อช่องทางการ
สื่ อสารอื่น ๆ ระหว่างบริ ษทั และท่าน
1.4. จากความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่านในการให้บริ ษทั เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสุ ขภาพ ลายนิ้วมือ
และประวัติอาชญากรรม
2. บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่ 3 ซึ่งมีสิทธิเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงตัวแทนและผูร้ ับจ้างที่ บริ ษทั ใช้สาหรับจัดหาผูส้ มัครเข้ามาเป็ นพนักงานและดาเนิ นการตามสัญญาจ้างแรงงานแก่
ท่าน เช่น ข้อมูลการโยกย้ายตาแหน่ง การปรับเงินเดือน การฝึ กอบรม การประเมินผลงานต่างๆ
3. บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านผ่านกล้องวงจรปิ ดและระบบคียก์ าร์ ดเข้า-ออกประตู เพื่อการดูแลรักษา
ความปลอดภัย และตรวจสอบเวลาการเข้า-ออกของพนักงาน
5. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
พนักงานและบุคลากรรับทราบว่าภายใต้วตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนิ นการตามกิจกรรมการรับสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงานแบบมีระยะเวลา สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา และสัญญาว่าจ้างอื่นใด บริ ษทั สามารถจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานได้ตามฐานสัญญาทางกฎหมาย
บริ ษทั จาเป็ นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคลากรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อดาเนิ นกิจกรรม
การรับสมัครงาน การปฏิบตั ิตามสัญญา กฎเกณฑ์ ระเบียบภายใน และ/หรื อข้อกาหนดการดาเนิ นงานของบริ ษทั และ/หรื อ
การดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริ ษทั ไม่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ
อาจส่งผลให้การให้การดาเนินการใด ๆ ตามข้อตกลง หรื อข้อกาหนดระหว่างบริ ษทั และพนักงานเกิดความล่าช้าหรื อความ
ไม่สะดวกขึ้น และในกรณี จาเป็ นซึ่ งเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาหรื อตามกฎหมาย บริ ษทั อาจต้องปฏิ เสธการ
ดาเนิ นการตามข้อผูกพันใด ๆ ที่ บริ ษทั มีต่อพนักงานแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั เคารพต่อสิ ทธิ ส่วนบุคคลและจะ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของพนักงานเท่าที่จาเป็ นและภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
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ประเภทการดาเนินงาน
1) การบริหารจัดการด้ าน
การสมัครและจ้ างแรงงาน
[ทั้งที่บริ ษทั ดาเนิน การเอง
และที่ดาเนิน การผ่านผู ้
ให้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภาย
นอก]

กิจกรรม
ฐานทางกฎหมาย
การรับสมัครงานที่ดาเนินการโดยบริ ษทั ซึ่งผูส้ มัครและพนักงานติดต่อ การปฏิบตั ิตามสัญญา
เข้ามาที่บริ ษทั ด้วยตนเอง หรื อการรับสมัครงานภายในบริ ษทั
การสมัครงานโดยการแนะนาของบุคคลอื่นใด หรื อโดยการดาเนินการ ความยินยอม
ของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน
การตรวจสอบรายชื่อบุคคลล้มละลาย ประเมินความเสี่ ยงบุคคลด้านการ การปฏิบตั ิตามสัญญา
ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (เฉพาะบางตาแหน่งที่บริ ษทั
กาหนด)
ข้อมูลสุขภาพ ลายนิ้วมือ และ ประวัติอาชญากรรม (เฉพาะบางตาแหน่ง ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง
ที่บริ ษทั กาหนด)

การสัมภาษณ์งาน การตรวจสอบประวัติการศึกษาหรื อประวัติการทางาน
ย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลอื่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเปรี ยบเทียบ การ
คัดเลือก การจัดทาสัญญา
2) การบริหารจัดการเพือ่ การขึ้นทะเบียนพนักงาน การจัดเตรี ยมบัตรพนักงาน วัสดุ อุปกรณ์
เตรียมความพร้ อมสาหรับ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ Email username & password
สาหรับการเข้าระบบต่างๆ ที่จาเป็ น และอื่นๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
การปฏิบัตงิ านของ
สาหรับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พนักงาน
[ทั้งที่บริ ษทั ดาเนิน การเอง ปฏิบตั ิ หรื อเพื่อการปฏิบตั ิงาน การสอบ
และที่ดาเนิน การผ่านผู ้ การจัดทาหรื อต่ออายุวซี ่า ใบอนุญาตทางาน การขออนุญาตหรื อต่อ
ให้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภาย ใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการทางานของพนักงาน การขอความเห็นชอบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
นอก]

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์อนั ชอบธรรม
การปฏิบตั ิตามสัญญา

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ความยินยอม(เมื่อเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลอ่อนไหว)

การขอประวัติการแพ้อาหาร และการแพ้สิ่งต่างๆเพื่อการจัดอบรม หรื อ ความยินยอม
กิจกรรมต่างๆ
3) การบริหารจัดการด้ าน การบริ หารจัดการเรื่ องเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง โบนัส ค่าล่วงเวลา
ค่ าตอบแทน ผลประโยชน์ ค่าที่พกั ค่าเดินทาง รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆให้กบั พนักงาน
และสวัสดิการพนักงาน การบริ หารจัดการเรื่ องกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
[ทั้งที่บริ ษทั ดาเนิน การเอง กองทุนเงินทดแทน
และที่ดาเนิน การผ่านผู ้ การบริ หารจัดการด้านภาษีอากรของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้หกั ณ ที่
ให้บริ การซึ่งเป็ นบุคคล ภาย จ่าย
นอก]
การบริ หารจัดการด้านสวัสดิการ ด้านการป้ องกัน การมาตรการบรรเทา

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

อุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั การรายงาน และการใช้บริ การห้องพยาบาล

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ประโยชน์อนั ชอบธรรม

การบันทึกการเบิกจ่ายยารักษาโรค การบรรเทาอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั เหตุ

ความยินยอม
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(สำหรับ พนักงำนและบุคลำกร)
ฉุกเฉิ นหรื ออันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพ ที่มีต่อพนักงาน การ
รักษาความปลอดภัย

การป้ องกันหรื อระงับอันตราย
ต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพ
ของบุคคล

การบริ หารจัดการด้านประกันชีวติ และประกันภัยกลุ่ม การพิจารณารับ การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประกันภัย การทาประกันภัยต่อ การพิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ประโยชน์อนั ชอบธรรม
ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง (เมื่อ
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว)
การบริ หารจัดการด้านวันหยุด วันลา การมาสาย

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

การอายัดเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนอื่นใดตามหมายหรื อคาสัง่ ของกรม การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บังคับคดี หรื อคาสัง่ ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีลม้ ละลาย
การเข้ารับการอบรม และการสอบวัดความรู ้ในด้านต่างๆ สาหรับ
พนักงาน
4) การบริหารจัดการด้ าน การกาหนดเป้ าหมายในการทางาน การประเมินผลการทางานของ
พนักงาน การพิจารณาปรับตาแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่ อง
การฝึ กอบรม และการ
โบนัส
ประเมินผลงาน
[ทั้งที่บริ ษทั ดาเนิน การเอง การตรวจสอบ การสื บสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริ ต หรื อขัดต่อ
และที่ดาเนิน การผ่านผู ้ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการทางานของบริ ษทั การพิจารณา
ให้บริ การซึ่งเป็ นบุคคล ภาย และลงโทษทางวินยั
นอก]
5) การบริหารจัดการงาน การดาเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบ สื บสวน สอบสวน ดาเนินดคี หรื อ
เรื่องร้ องเรียน ข้ อพิพาท ดาเนินมาตรการใดๆ เพื่อใช้สิทธิตามสัญญาและตามกฎหมาย
และคดีความ และการ
การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริ ตของพนักงานให้แก่หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง
[ทั้งที่บริ ษทั ดาเนิน การเอง กากับดูแล และหน่วยงานที่มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ตารวจ
และที่ดาเนิน การผ่านผู ้ คปภ. ปปง. กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ น
ให้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภาย ต้น
นอก]
การบริ หารจัดการการลาออก การเกษียณอายุ การเลิกจ้างพนักงาน การ
6) การบริหารจัดการเมือ่
แจ้งข้อมูลข้างต้นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร
สิ้นสุ ดสัญญาจ้ าง
[ทั้งที่บริ ษทั ดาเนิน การเอง ธนาคาร สานักงานประกันสังคม สนง.ตรวจคนเข้าเมือง กองงานคนต่าง
และที่ดาเนิน การผ่านผู ้ ด้าว เป็ นต้น
ให้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภาย
นอก]
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การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์อนั ชอบธรรม
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์อนั ชอบธรรม
การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ประโยชน์อนั ชอบธรรม
การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ประโยชน์อนั ชอบธรรม
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ประโยชน์อนั ชอบธรรม

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

(สำหรับ พนักงำนและบุคลำกร)

6. บริษัทจัดการกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
บริ ษทั มีวธิ ีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้
 บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร และใน ระบบ Database โดยผ่านระบบของของฝ่ าย
บุคคลที่มีมาตรการการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เหมาะสม และมีระบบป้ องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ
(Access Control)
 บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน (ข้อมูลสุขภาพ และ ลายนิ้วมือ) เป็ นความลับอย่างเข้มงวด
และจะไม่เปิ ดเผยแก่ผใู ้ ด เว้นแต่เพื่อป้ องกัน หรื อ ระงับเหตุอนั ตรายแก่ชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ หรื อกรณี อื่นๆ
ตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 กรณี ขอ้ มูลประวัติอาชญากรรม บริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมของท่าน โดยหลังจากที่
บริ ษทั ได้ตรวจสอบประวัติอาชญกรรมของท่านแล้ว บริ ษทั จะทาการ ลบ ทาลาย ผลการตรวจข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมของท่านโดยทันทีหลังจากที่ท่านได้ลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว (Admission)
 บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยแก่ผใู ้ ด เว้นแต่กรณีจาเป็ น โดยบริ ษทั
จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าที่จาเป็ น สมควรแก่กรณี และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
เช่น
o บริ ษทั ประกัน กรณี มีการทาประกันสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุสาหรับพนักงาน
o ธนาคาร กรณี มีการหักผ่านบัญชีเงินเดือนเพื่อชาระค่าสิ นค้าผ่านบริ ษทั ฯ
o ผูใ้ ห้บริ การการจ่ายเงินเดือน เพื่อทาการจ่ายเงินเดือน
o โรงพยาบาล เพื่อการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
o กรมสรรพากร เพื่อชี้แจงเงินได้ เพื่อคานวณภาษีหกั ฯ ที่จ่าย
o กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อการสมัครสมาชิก หรื อลาออก และชาระเงินเข้ากองทุน
o หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงแรงงาน เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ประกันสังคม หรื อ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณะสุ ข เพื่อปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบสาธารณะสุ ข กองควบคุ ม
โรคติดต่อ ศาล กรณี มีคาสัง่ หรื อ หมายศาล เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั อาจจาเป็ นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย
บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นในการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังหน่ วยงานต่างประเทศหรื อองค์กรระหว่างประเทศ
เฉพาะเท่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguard) และ
ท่านสามารถบังคับใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับได้ที่ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
กับมาตรฐานของบริ ษทั
7. บริษัทเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร และเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานเท่ าใด
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(สำหรับ พนักงำนและบุคลำกร)
บริ ษทั มีวธิ ีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้
1. ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 กรณีได้ รับข้ อมูลแบบกระดาษ – บริ ษทั จะนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาในรู ปแบบกระดาษมาเรี ยบเรี ยง
ในระบบ Database พร้อมกับสแกนเอกสารกระดาษของบริ ษทั ให้อยูใ่ นรู ปไฟล์ PDF ที่แก้ไขไม่ได้แต่
สามารถนากลับมาอ้างอิงได้โดยเนื้ อความไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อดาเนิ นการเรี ยบเรี ยงและสแกนเป็ นไฟล์
PDF เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบกระดาษในตูเ้ ก็บเอกสาร
ที่มีความมัน่ คงปลอดภัยและจากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 กรณีได้ รับข้ อมูลแบบดิจิทัล – บริ ษทั จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บรักษาไว้บน Database ของบริ ษทั ทันที
ทั้งนี้ Database ของบริ ษทั มีระบบป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (unauthorized access) และ
มาตรการปกป้ องรักษาที่เพียงพอ (Data protection measure)
2. สถานที่จดั เก็บ : ระบบ Database และ ระบบเก็บเอกสารที่มีการจากัดการเข้าถึงและมีมาตรการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม
3. ระยะเวลาจัดเก็บ
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่ เหมาะสมและจาเป็ น และเป็ นไปตามที่ กฎหมาย
กาหนด ได้แก่
 พนักงาน บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง
เมื่อสัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไปอีก
เป็ นเวลา 10 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณี อาจเกิ ด ข้อพิพาทภายในอายุความ
ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ ได้กาหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรื อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ หรื อไม่สามารถ
อ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ด้วยวิธีการ ลบ หรื อ นิรนาม ข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผล
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพื่อดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่ งให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก ดังนี้
1. ภายในบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่งให้กบั หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาท
หน้าที่เท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรื อทีมงานเหล่านี้ ของบริ ษทั จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารงานบุคคล หรื อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอื่นๆ เฉพาะที่ เกี่ ยวข้อง โดยกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึ งข้อมูลตาม
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 ผูบ
้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของท่าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริ หารหรื อตัดสิ นใจเกี่ยวกับท่าน หรื อ
เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางด้านงานบุคคล
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ฝ่ ายหรื อทีมสนับสนุนต่างๆ เช่น กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ ายธุรการ, ฝ่ ายบัญชี
2. ภายนอกบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่งให้กบั องค์กรภายนอก ดังนี้
 หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานกากับดูแล หรื อหน่ วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กรมสรรพากร สานักงาน
ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน ส านักงานส่ ง เสริ ม และพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตคนพิ การแห่ ง ชาติ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงแรงงาน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
อาศัยอานาจตามกฎหมาย
 ตัวแทน ผู้รับจ้ าง/ผู้รับจ้ างช่ วง ผู้ให้ บริการสาหรั บดาเนินการใดๆ เช่น การจัดทาเงิ นเดื อน กองทุนสารองเลียงชี พ
ธนาคารผูใ้ ห้บริ การสวัสดิ การสิ นเชื่ อเพื่อที่ อยู่อาศัย ประกันสุ ขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ ฝึ กอบรม การให้คะแนน
(Employee Point) การประเมินผลเพื่อการบริ หารจัดการองค์กร จองการเดิ นทางและที่พกั อาคารสานักงาน ผู ้
ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึ กษาในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั ใช้บริ การจากหน่วยงานภายนอก บริ ษทั จะต้องมัน่ ใจ
ว่าผูใ้ ห้บริ การเหล่านั้นได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย และข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้ อง
โดยมาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม
 องค์ ก รหรื อบุ คคลภายนอก บริ ษ ท
ั อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่ าน ให้กบั องค์กรหรื อบุคคลภายนอกที่ มีการติดต่อ
สอบถามเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการทาธุ รกรรมต่างๆ ของท่ าน เช่น การสมัครหรื อใช้บริ การด้าน
สิ นเชื่อ การสมัครงาน โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลโดยการยืนยันเฉพาะสถานะภาพการเป็ นพนักงาน และข้อมูล
อื่นๆ ตามที่ท่านได้เปิ ดเผยให้กบั กับองค์กรหรื อบุคคลภายนอกดังกล่าวไว้เท่านั้น
รวมถึงในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับหนังสื อยินยอมของท่านให้เปิ ดเผยข้อมูลจากหน่ วยงานภายนอก เช่น จากนายจ้างใหม่
ของท่าน บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อรับรองสภาพการจ้างงานเดิม หรื อการให้ขอ้ มูลของท่านกับสถาบันการศึกษา
ที่ท่านเคยศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหรื อโครงการวิจยั คุณภาพบัณฑิต


9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิในการดาเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลท่าน ท่านมีสิทธิ ที่จะเพิกถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิ ทธิ น้ นั โดย
กฎหมายหรื อมีสญ
ั ญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษา/สอบถาม
ถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
2. สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right of Access)
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ เพื่อความ
เป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริ ษทั ต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนจะให้ขอ้ มูลตามที่ท่านขอ
3. สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to rectification)
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4.

5.

6.

7.

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
สิทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to erasure)
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อ
เห็นว่าบริ ษทั หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรื อเมื่อท่านได้
ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรื อใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to restriction of processing)
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของท่านชัว่ คราว ในกรณี ที่บริ ษทั อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบคาร้องขอใช้สิทธิ แก้ไขหรื อขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อกรณี ที่บริ ษทั
หมดความจาเป็ นและต้องลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริ ษทั
ระงับการใช้แทน
สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to data portability)
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทาให้ขอ้ มูลนั้นอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้
งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่สามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ส่ งหรื อโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนิ นการได้
เพราะเหตุทางเทคนิ ค ทั้งนี้ บริ ษทั อาจขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปฏิ เสธการใช้สิทธิ ของท่านตามข้อนี้ ตามที่ บริ ษทั
เห็นสมควร
สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to object)
ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านนั้น ทาขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้วา่ มีความสาคัญยิ่ง
กว่าสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของท่าน หรื อเป็ นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการต่อสูใ้ นการฟ้ องร้องตาม
กฎหมายตามแต่กรณี

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ได้ เพื่อดาเนินการยืน่ คาร้องขอดาเนินการ
ตามสิ ทธิขา้ งต้นได้ รายละเอียดการติดต่อ มีดงั นี้
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
โทรศัพท์ : 02-669-9126
Email : dpo@guertfah.com
บริษัท เกิดฟ้า จากัด
เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
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(สำหรับ พนักงำนและบุคลำกร)
ท่านสามารถ download แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิดงั กล่าวข้างต้น ตามไฟล์ดา้ นล่างนี้ และส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารยืนยัน
ตัวตนตามที่ระบุในแบบฟอร์มมายัง DPO เพื่อยืน่ คาร้องขอดาเนินการใช้สิทธิตามข้างต้น
https://www.gmmgrammyplace.com/wp-content/uploads/2022/05/Formกลาง_แบบคาร้ องขอใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคล_เกิดฟ้ า.pdf
ทั้งนี้ ท่านไม่จาเป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆในการดาเนินการตามสิ ทธิขา้ งต้น โดยบริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ตามคาร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับคาร้องขอดังกล่าว
10. รายละเอียดผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เกิดฟ้ า จากัด
เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9126
Email: dpo@guertfah.com
11. รายละเอียดเจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ
สถานทีต่ ดิ ต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9126
Email: dpo@guertfah.com
12. รายละเอียดหน่ วยงานกากับดูแล
สถานทีต่ ดิ ต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อลูกจ้างหรื อพนักงานของบริ ษทั ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกากับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
สถานทีต่ ดิ ต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ : 02-142-1033
Email : pdpc@mdes.go.th
ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรี ยน เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
13. การเปลีย่ นแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะท าการพิจ ารณาทบทวนนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นประจ า เพื่อให้สอดคล้อ งกับแนวปฏิ บัติและ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
ด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของบริ ษทั โดยเร็ วที่สุด ปั จจุบนั นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ได้ รับการ
ทบทวนปรับปรุงล่ าสุ ดเมือ่ 27 เมษายน 2565
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