(สำหรับ ผู้สมัครงำน)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับผู้สมัครงาน (Recruitment Privacy Policy)
บริษัท เกิดฟ้า จากัด
บริ ษทั เกิ ดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ” ) เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ตระหนักเห็ นถึงความสาคัญในความเป็ น
ส่วนตัวและการคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับผูส้ มัครงาน เพื่ออธิ บายให้ท่านทราบว่า บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร
ข้อมูลใดบ้างที่ บริ ษทั จัดเก็บ มีวตั ถุประสงค์ใดในการประมวลผลข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร
สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิ ต่างๆ ที่ท่านจะได้รับความคุม้ ครองในส่ วนข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน ตามที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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 บูรณ์นับจากวันสมัครโดยปราศจากความ
ยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผูป้ กครองทั้งสิ้น
1. นโยบายนีม้ ผี ลใช้ บังคับกับใคร
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เกิดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลของท่านในขั้นตอนการรับสมัครงาน (Recruitment) และรวมถึง ข้อมูลของบุคคลใดๆที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผูส้ มัครงาน เช่น บุคคลอ้างอิง บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น เป็ นต้น
2. นิยาม
ข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั 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 ข้อมู ลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทานองเดี ยวกันตามที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
ผูส้ มัครงาน หมายถึง ผูส้ มัครงานเพื่อเป็ นพนักงานประจา, พนักงานอัตราจ้าง หรื อ พนักงาน Freelance ที่ ทางานให้แก่
บริ ษทั แล้วแต่กรณี ไม่วา่ การสมัครงานนั้นจะดาเนิ นการโดยผูส้ มัครงานเอง หรื อเป็ นการรับสมัครงานภายในบริ ษทั หรื อ
ผ่านการแนะนาของบุคคลอื่นใด หรื อผ่านดาเนิ นการของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน (Agency) ที่ ผูส้ มัครงานได้เคยให้ความ
ยินยอมไว้
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(สำหรับ ผู้สมัครงำน)
ขั้นตอนการรับสมัครงาน
วิธีการรับสมัครงานของบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
1. การพิจารณาความเหมาะสมของเรซูเม่ หรื อ CV ของผูส้ มัคร (Recruitment)
2. การเรี ยกสัมภาษณ์ผสู ้ มัครงาน (Interview)
3. การพิจารณารับสมัครงานของผูส้ มัครที่มีความเหมาะสม (Admission) เพื่อทาสัญญาจ้าง
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั ได้จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลซึ่งบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบ
ในลาดับต่อไป ทั้งนี้ ในขั้นตอน Recruitment และ Interview ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม สามารถจาแนก
ประเภทได้ดงั 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

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว

ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม โดยบริ ษทั จะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านเสี ยก่อน เพื่อเก็บ
รวบรวม ประมวลผลข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม (เฉพาะบางตาแหน่ง)และ ลายนิ้วมือ ในชั้นการ
พิจารณาทาสัญญาจ้างงาน (Admission)

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประวัติการเรี ยนรู ้
ทักษะความสามารถ ข้อมูลจากการทดสอบหรื อสัมภาษณ์ บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

ข้อมูลบุคคลที่ 3

ชื่อ-นามสกุลของ คูส่ มรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว ที่ปรากฎในสาเนาทะเบียนบ้าน บุคคล
อ้างอิง บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น โดยบริ ษทั จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ก่อนการให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั

กรณี บริ ษทั ได้รับ สาเนาบัตรประชาชนของท่ าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนในการสมัครงาน ข้อมูลในบัตร
ประชาชนที่ ได้รับจะมีขอ้ 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 อาจได้รับข้อมูลของท่านผ่านช่องทางการรับสมัครงาน ดังนี้
1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
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(สำหรับ ผู้สมัครงำน)
จากกระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน การกรอกข้อมูลใบสมัครงาน เอกสารแนบประกอบการพิจารณาและ
คัดเลือกเข้าทางาน แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลและการปรับปรุ งข้อมูลของท่านจากการจ้างงานหรื อ
กระบวนการต่างๆ ในช่วงเวลาที่ท่านเป็ นพนักงานหรื อบุคลากรของบริ ษทั ฯ
2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
บริ ษทั อาจรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนจัดหางาน(Agency)ของบริ ษทั เว็บไซด์สมัครงาน
ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงหรื อผูใ้ ห้การรับรอง ข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติส่วนตัวอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามความ
จาเป็ นตามแต่กรณี ที่กฎหมายอนุญาต
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านโดยท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับบริ ษทั เช่น ชื่อ-นามสกุล
ของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิง บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น ซึ่ งบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลเพื่อ
จัด การสวัส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ กับ ท่ า น หรื อ ติ ด ต่ อ ในกรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ เพื่ อ อ้า งอิ ง ข้อ มู ล อัน เป็ น
ประโยชน์กบั ท่าน โปรดแจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ แก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้รับทราบ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั และท่านต้องรับผิดชอบในการขอความยินยอมที่จาเป็ นจากบุคคล
เหล่านั้นและทาให้มนั่ ใจว่าท่ านมีสิทธิ ที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุ คคลเหล่านั้นกับบริ ษทั เว้นเสี ยแต่ว่ามี
ข้อกาหนดทางกฎหมายอื่นตามกฎหมายในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กบั บริ ษทั โดยไม่ตอ้ ง
ขอความยินยอม
5. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั ฯ ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตั ถุประสงค์ภายใต้ฐานในการประมวลผล
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัตติ ามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา เช่น สัญญาจ้างงาน หรื อสัญญา
อื่นใด หรื อเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอ/ใบสมัครของท่านก่อนเข้าทาสัญญา ตามแก่กรณี
2. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์
3. ประโยชน์ โดยชอบธรรม (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั โดยไม่เกินขอบเขตที่
ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพ้นื ฐาน หรื อสิ ทธิ ทางเสรี ภาพของท่าน
4. ความยินยอม (Consent) บริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่าน กรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้ขอความยินยอม หรื อในกรณี ที่
บริ ษทั ไม่มีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข้อมูลสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
วัตถุประสงค์ สาหรับผู้สมัครงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

3

(สำหรับ ผู้สมัครงำน)
วัตถุประสงค์ ในการ
ดาเนินการ
1. การบริ หารจั ด การ
ด้านรับสมัครและจ้างงาน
[ ทั้งที่บริ ษทั ดาเนินการด้วย
ต น เ อ ง แ ล ะ ที่ บ ริ ษั ท
ดาเนิ นการผ่านผูใ้ ห้บริ การ
ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก]

รายละเอียด

ฐานทางกฎหมาย

การรับสมัครงานที่ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ งผูส้ มัครงานติดต่อเข้ามาที่ การปฏิบตั ิตามสัญญา
บริ ษทั ด้วยตนเอง หรื อการรับสมัครภายในบริ ษทั
การสมัค รงานโดยการแนะน าของบุ ค คลอื่ น ใด หรื อโดยการ ความยินยอม
ดาเนินการของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน
ข้อมูลสุ ขภาพ ลายนิ้วมือ ประวัติอาชญากรรม (เฉพาะบางตาแหน่งที่ ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง
บริ ษัท ก าหนด) เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาจั ด ท าสั ญ ญาจ้า งงาน
(Admission)
การสัมภาษณ์งาน การตรวจสอบประวัติการศึ กษา ประวัติการทางาน การปฏิบตั ิตามสัญญา
ย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลอื่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเปรี ยบเที ยบ ประโยชน์อนั ชอบธรรม
การคัดเลือก การจัดทาสัญญา

2. เพื่อพิจารณาตาแหน่ง
งานอื่นที่เหมาะสมใน
อนาคต

เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ท่าน หากท่านไม่ประสบความสาเร็ จสาหรับ
ตาแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ บริ ษทั จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไว้เป็ นระยะเวลา 6 เดือน เพือ่ พิจารณาและติดต่อท่านในกรณีที่มี
ตาแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน

ประโยชน์โดยชอบธรรม

3. เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในบริ เวณอาคารหรื อ
สถานที่ของบริ ษทั

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคารหรื อสถานที่ของ
บริ ษทั การแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สานักงาน รวมถึงการบันทึกภาพ
ภายในพื้นที่ของบริ ษทั ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

ประโยชน์โดยชอบธรรม

6. บริษัทจัดการกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
เมื่อบริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริ ษทั จะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
 บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร และใน ระบบ Database โดยผ่านระบบของของฝ่ าย
บุคคลที่มีมาตรการการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เหมาะสม และมีระบบป้ องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ
(Access Control)
 กรณี ขอ้ มูลประวัติอาชญากรรม บริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมของท่าน โดยหลังจากที่
บริ ษทั ได้ตรวจสอบประวัติอาชญกรรมของท่านแล้ว บริ ษทั จะทาการ ลบ ทาลาย ผลการตรวจข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมของท่านโดยทันทีหลังจากที่ท่านได้ลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว (Admission)
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บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยแก่ผใู ้ ด เว้นแต่กรณีจาเป็ น โดยบริ ษทั
จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าที่จาเป็ น สมควรแก่กรณี และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น

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
บริ ษทั มีวธิ ีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้
1. ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
i. กรณีได้ รับข้ อมูลแบบกระดาษ – บริ ษทั จะนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับมาในรู ปแบบกระดาษ
มาสแกนเอกสารกระดาษ ให้อยูใ่ นรู ปไฟล์ PDF ที่แก้ไขไม่ได้แต่สามารถนากลับมาอ้างอิงได้
โดยเนื้อความไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อดาเนินการเรี ยบเรี ยงและสแกนเป็ นไฟล์ PDF เรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั จะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบกระดาษในตูเ้ ก็บเอกสารที่มีความ
มัน่ คงปลอดภัยและจากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ii. กรณีได้ รับข้ อมูลแบบดิจิทัล – บริ ษทั จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บรักษาไว้บน Database ของ
บริ ษ ัท ทัน ที ทั้ง นี้ Database ของบริ ษ ัท มี ร ะบบป้ องกัน การเข้า ถึ ง โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต
(unauthorized access) และ มาตรการปกป้ องรักษาที่เพียงพอ (Data protection measure)
2. สถานที่จดั เก็บ : ระบบ Database และระบบจัดเก็บเอกสารสารของบริ ษทั ที่มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลอย่างเหมาะสม
3. ระยะเวลาจัดเก็บ
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่ เหมาะสมและจาเป็ น และเป็ นไปตามที่ กฎหมาย
กาหนด ได้แก่
 ผู้สมัครงาน ที่ไม่ ได้ รับการคัดเลือก บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ เป็ นเวลา 1
เดือนนับจากวันที่สิ้นสุ ดกระบวนการสรรหาบุคลากร (Recruitment & Interview) ตามตาแหน่งที่
ท่านให้ความสนใจ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกท่านอย่างยุติธรรมแล้ว
 ผู้สมัครงาน ทีไ่ ม่ ได้ รับการคัดเลือก แต่ บริษัทยังสนใจข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเพื่อใช้ในโอกาส
รับสมัครงานต่อไป (Recruitment & Interview) โดยจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ 6 เดือน นับจาก
วันที่ สิ้นสุ ดกระบวนการสรรหาบุคลากร เพื่อพิจารณาตาแหน่ งอื่นๆที่ อาจเหมาะสมกับท่านใน
อนาคต
 กรณีพนักงาน บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง
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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 ทาลาย หรื อ นิรนาม ข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผล
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพื่อดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่ งให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั และบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. ภายในบริ ษทั
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่ งให้กบั หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ เฉพาะที่ เกี่ยวข้องและมี
บทบาทหน้าที่เท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรื อทีมงานเหล่านี้ของบริ ษทั จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
• เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารงานบุคคล หรื อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอื่ นๆ เฉพาะที่ เกี่ ยวข้อง โดยกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลตาม
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
• ผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของท่าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริ หารหรื อตัดสิ นใจเกี่ยวกับท่าน หรื อเมื่อ
ต้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางด้านงานบุคคล

2. ภายนอกบริ ษทั
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลภายนอก ตามความจาเป็ นที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อเปิ ดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรื อเจ้าหน้าที่ราชการอื่นๆ ตามคาร้องขอให้เปิ ดเผยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และ เมื่อบริ ษทั เห็นว่าจาเป็ นหรื อสมควรต้องเปิ ดเผยเพื่อปกป้ องภัยอันตรายทางกายภาพหรื อความเสี ยหายทางการเงิน
หรื อเกี่ยวกับการสื บสวนการฉ้อโกงหรื อการกระทาผิดกฎหมายที่ตอ้ งสงสัยหรื อเกิดขึ้นจริ ง
9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิในการดาเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริ ษทั
ได้ตลอดเวลาเฉพาะกรณี Recruitment & Interview ยกเว้นในกรณี Admission กล่าวคือ บริ ษทั รับท่านเข้าทางาน
แล้ว ท่านจะไม่สามารถขอเพิกถอนความยินยอมได้ เนื่ องจากบริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โดย
อาศัยฐานสัญญาจ้างแรงงาน
2. สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right of Access)
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3.

4.

5.

6.

7.

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ เพื่อความ
เป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริ ษทั ต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนจะให้ขอ้ มูลตามที่ท่านขอ
สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to rectification)
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 เพื่อดาเนิ นการยื่นคาร้องขอดาเนิ นการ
ตามสิ ทธิขา้ งต้นได้ รายละเอียดการติดต่อ มีดงั นี้
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
โทรศัพท์ : 02-669-9126
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(สำหรับ ผู้สมัครงำน)
Email : dpo@guertfah.com
บริษัท เกิดฟ้า จากัด
เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
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

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
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
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(สำหรับ ผู้สมัครงำน)
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 วนบุคคล ได้ รับการทบทวน
ปรับปรุงล่ าสุ ดเมือ่ 27 เมษายน 2565
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