นโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับการใช้งานเว็บไซต์
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า "นโยบาย" บังคับใช้ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 คานิยาม
ภายในนโยบายฉบับนี ้
(ก) "เว็บไซต์" หมายความว่า เว็บไซต์ ชื่อว่า www.prtr.com และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://prtr.com
(ข) "ผูค้ วบคุมข้อมูล" หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ตามนโยบายฉบับนี ้ อันได้แก่ PRTR Group Co., Ltd. และ บริษัท
ในเครือ สานักงานตัง้ อยู่ที่ 2034/82 อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
ติดต่อ +66 (0) 2716 0000
(ค) "ผูป้ ระมวลผลข้อมูล" หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ่งประมวลข้อมูลเพื่อประโยนช์หรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูล
(ง) "ข้อมูล" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รูเ้ รื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ
ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้ จะทาได้โดยสภาพของสิ่งนัน้ เองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จดั ทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
(จ) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาใดๆ
ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั ของบุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(ฉ) "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานที่เกี่ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธ์
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ม่านตา หรือลายนิว้ มือ ข้อมูลสหภาพแรงงาน
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศให้เป็ นข้อมูลข้
อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
(ช) "ผูใ้ ช้งาน" หมายความว่า ท่าน ผูเ้ ยี่ยมชม ผูใ้ ช้ ผูเ้ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี ้
(ซ) "เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า
เจ้าหน้าที่ที่ผคู้ วบคุมข้อมูลจัดให้มีเพื่อดาเนินการตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 2 ความยินยอมของผู้ใช้งาน
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผูใ้ ช้งานตกลงและให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
(ก) วัตถุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผูใ้ ช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผคู้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีเ้ ท่านัน้
ข้อมูลซึ่งคุณส่งให้บนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานหรือที่แจ้งไว้แก่ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการสรรหาผูม้ ีความรูค้ วามสามารถของเราจะถูกใช้
- เพื่อวัตถุประสงค์การสรรหา การจัดการ และการ วางแผนด้านบุคลากร
- เพื่อประมวลผลใบสมัครของคุณ
- เพื่อประเมินความรูค้ วามสามารถและคุณสมบัตขิ องคุณ
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- เพื่อการตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิง
- เพื่อสนองตอบคาถามของคุณและเพื่อสื่อสารกับ คุณเกี่ยวกับใบสมัครงาน และเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์สมัครงานให้กบั คุณ และ
เปลี่ยน เงื่อนไข และนโยบาย
- เพื่อปฏิบตั ิตามหรือตรวจทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บงั คับ
- เพื่อดาเนินการตรวจสอบประวัติเท่าที่กฎหมายที่ใช้บงั คับอนุญาตให้ทาได้ หากเราเสนอตาแหน่งให้กบั คุณ และ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
คุณจะถูกเพิ่มเข้ายังระบบหรือฐานข้อมูลงานอาชีพของเรา และจะถูกเก็บรักษาและใช้เพื่อพิจารณาโอกาสการทางานที่ PRTR GROUP
LTD. และบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงองค์กรที่เป็ นบุคคลที่สามผ่านการใช้บริการของ PRTR GROUP LTD. เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินความเหมาะสมตามที่องค์กรที่เป็ นบุคคลที่สามร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนหรือข้อมูลส่วนบุคลทัง้ หมดที่คณ
ุ ได้ให้
ไว้กบั เรา
นอกเหนือจากตาแหน่งที่คณ
ุ สมัคร เราอาจติดต่อกับคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งโอกาสงานอื่น ๆ ซึ่งอาจเหมาะสมกับ
ความต้องการและความสนใจของคุณ หากคุณไม่ประสงค์ให้เราทาเช่นนัน้ โปรดติดต่อกับเราที่ DPO@PRTR.COM
(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ผูใ้ ช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผคู้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนีเ้ ท่านัน้
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วย
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
สถานะการอนุญาตทางาน
CV เรซูเม่ จดหมายนา ประสบการณ์ทางานในอดีต และข้อมูลด้านการศึกษา
ความรู ้ ทักษะ และความสามารถ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน ใบอนุญาต หรือประกาศนียบัตรที่มีอยู่
ข้อมูลการอ้างอิงเกี่ยวกับอุปนิสยั และการทางาน และ ข้อมูลอื่นใดที่คณ
ุ เลือกจะมอบให้เรา (อาทิ ลักษณะการทางานที่
ต้องการ ความพึงพอใจที่จะย้ายงาน เงินเดือนปัจจุบนั เงินเดือนที่ตอ้ งการ รางวัล หรือสมาชิกภาพสมาคมวิชาชีพ)

เราอาจมีคาถามเกี่ยวกับเชือ้ ชาติ/ชาติกาเนิด เพศ และความทุพพลภาพของผูส้ มัครซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้อื่นๆ เพื่อ
การตรวจทานระเบียบข้อบังคับในเรื่องโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม เรายังอาจสอบถามประวัติอาชญากรรมภายหลังการเสนอจ้างงาน
อย่างมีเงื่อนไข โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
เราขอให้คณ
ุ หลีกเลี่ยงไม่แจ้งข้อมูลในใบสมัครซึ่งข้อมูลนัน้ อาจเข้าข่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ภายใต้
กฎหมายที่ใช้บงั คับ เว้นแต่มีขอ้ กาหนดเฉพาะหรือข้อกาหนดตามกฎหมาย
หากคุณให้ขอ้ มูลส่วนตัวของบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลใดก็ตามในใบสมัคร คุณต้องมีหน้าที่ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อน
จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ให้เรา การมอบข้อมูลส่วนบุคคล นั่นหมายถึงคุณยืนยันว่าตนเองได้รบั ความยินยอมเหล่านัน้ มาแล้ว
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(ค) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูใ้ ช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผคู้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นระยะเวลาทัง้ สิน้ 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่ได้มีความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี ้
(ง) การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลทีส่ าม
ผูใ้ ช้งานรับทราบ ตกลง
และยินยอมให้ผคู้ วบคุมข้อมูลอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลทีส่ ามเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนีแ้ ละ/หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด อันรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเปิ ดเผยต่อบุคคลและ/หรือหน่วยงานดังต่อไปนี ้
ผูป้ ระมวลผลข้อมูล และ องค์กรที่เป็ นบุคคลที่สามผ่านการใช้บริการของ PRTR GROUP LTD. และเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินความเหมาะสมตามที่องค์กรที่เป็ นบุคคลที่สามร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนหรือข้อมูลส่วนบุคลทัง้ หมดที่
คุณได้ให้ไว้กบั เราเพื่อวัตถุประสงค์นี ้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจะแบ่งปันหรือเปิ ดเผยให้กบั บุคคลทีส่ ามนัน้ ก็จะใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวมาเท่านัน้
ข้อ 3 การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์กับผู้ให้บริการบุคคลทีส่ าม
ผูใ้ ช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผคู้ วบคุมข้อมูลอาจการเชื่อมโยงข้อมูลของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์กบั ผูใ้ ห้บริการบุคคลที่สาม
โดยในการเชื่อมโยงหรือแบ่งปันข้อมูลต่อผูใ้ ห้บริการบุคคลที่สามในแต่ละคราว
ผูค้ วบคุมข้อมูลจะแจ้งให้ผใู้ ช้งานทราบว่าข้อมูลของผูใ้ ช้งานใดที่จะถูกเชื่อมโยงหรือแบ่งปันแก่ผใู้ ห้บริการบุคคลทีส่ าม ทัง้ นี ้
เมื่อผูใ้ ช้งานได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้มีการเชื่อมโยงหรือแบ่งปันดังกล่าวนัน้ อันรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การกดยอมรับ
อนุญาต เชื่อมโยง แบ่งปันหรือการกระทาใดๆ
อันมีลกั ษณะโดยชัดแจ้งว่าผูใ้ ช้งานได้ยินยอมในการเชื่อมโยงหรือแบ่งปันข้อมูลต่อผูใ้ ห้บริการบุคคลที่สามนัน้
ข้อ 4 การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
ผูใ้ ช้งานรับทราบ ยินยอม
และตกลงให้ผคู้ วบคุมข้อมูลอาจใช้ระบบและ/หรือเทคโนโลยีดงั ต่อไปนีใ้ นการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผูใ้ ช้งาน
เช่น cookie จะสร้างประวัติการเข้าใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วประวัติจะบันทึกที่อยู่ IP จานวนครัง้ ที่เข้าใช้บริการ แหล่ง
การเชื่อมต่อไซต์ หน้า (page) ที่เข้าชม ลิงก์ เมื่อคุณหาข้อมูลบนเว็บไซต์หางาน เราอาจมีการเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ โปรดดูนโยบาย
เกี่ยวกับคุกกีข้ องเราเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกีแ้ ละเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่ถกู นามาใช้กบั บริการนี ้ นโยบายเกี่ยวกับคุกกีน้ รี ้ วม
ข้อมูลวิธีที่คณ
ุ จะปิ ดการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี ้ หากคุณไม่ได้ปิดใช้งานและยังคงใช้งานเว็บไซต์หางานของเรา เราจะอนุมานว่าคุณให้ความ
เห็นชอบให้ใช้เทคโนโลยีเหล่านัน้ ได้ทงั้ นี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ระบุต่อไปนีเ้ ท่านัน้
ข้อมูลบางอย่างที่มีการเก็บโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ อย่างเช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC) ของคุณ ประเภทของ
คอมพิวเตอร์ (Windows or Mac) ความละเอียดของหน้าจอ ชื่อและเวอร์ช่นั ของระบบปฏิบตั ิการ ประเภทและเวอร์ช่นั ของอินเทอร์เน็ต
เบราว์เซอร์ เราอาจเก็บข้อมูลที่มีลกั ษณะคล้ายกัน อย่างเช่น ประเภทและตัวระบุของอุปกรณ์ซ่งึ เราจะใช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่อตรวจสอบให้ม่นั ใจว่า
เว็บไซต์มีการทางานที่เหมาะสม
ที่อยู่ IP ที่อยู่ IP ของคุณคือหมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งออกให้แบบอัตโนมัติโดยผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อที่
อยู่ IP ถูกระบุและมีการล็อกอินเข้าสู่แฟ้มบันทึกของเซิรฟ์ เวอร์ของเราโดยอัตโนมัติแล้ว หลังจากนัน้ ทุกครัง้ ที่ผใู้ ช้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประกาศ
งานของเรา การเก็บที่อยู่ IP คือการปฏิบตั ิมาตรฐาน และเป็ นสิ่งที่ทาโดยอัตโนมัติสาหรับบริการออนไลน์หลายจานวนมาก เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อ
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วัตถุประสงค์อย่างเช่น การคานวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ การวิเคราะห์ปัญหาของเซิรฟ์ เวอร์ และการดูแลเว็บไซต์ เรายังอาจค้นหาตาแหน่ง
คร่าว ๆ ของคุณได้จากที่อยู่ IP อีกด้วย
ข้อมูลอุปกรณ์ เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อย่างเช่น หมายเลขระบุตวั อุปกรณ์ เพื่อทาความเข้าใจ
การใช้บริการของคุณ
ข้อ 5 การถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน
ผูใ้ ช้งานรับทราบว่าผูใ้ ช้งานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมใดๆ ที่ผใู้ ช้งานได้ให้ไว้แก่ผคู้ วบคุมข้อมูลตามนโยบายฉบับนีไ้ ด้
ไม่ว่าเวลาใดโดยการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
หากคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน คุณย่อมมีสิทธิ์เข้าถึง ทบทวน เปลี่ยนแปลง และขอยกเลิกให้ความยินยอม
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เก็บอยู่ในระบบ โดยการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ www.prtr.com หรือ https://job.prtr.com/candidate/login และ
สามารถถอนความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง หรือ การเขียนคาร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ ส่ง E-mail ให้กบั เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลของ
บริษัท ได้ที่ DPO@PRTR.COM
หลังจากที่ทางบริษัทได้รบั คาร้องขอการขอถอนความยินยอมของท่าน ทางบริษัทจาเป็ นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้เราสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับทางบริษัท และ ความสัมพันธ์ระหว่างทางบริษัทกับตัวท่าน โดยทางบริษัทจะชีแ้ จ้งข้อมูลต่างๆที่เราวิ เคราะห์
ได้กบั ตัวท่านเองด้วย โดยสรุปทางบริษัทจะทาการถอนความยินยอมของท่านภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากได้รบั คาร้องขอ
ทางบริษัทเคารพการตัดสินใจในการขอถอนความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตามอาจมีบางสถานการณ์ที่ทางบริษทั จะไม่สามารถมี
อานาจในการทาตามคาร้องขอที่ท่านให้มาได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดงั นีข้ นึ ้ ทางบริษัทจะรีบชีแ้ จงท่านให้ไวทีส่ ดุ
โดยผูใ้ ช้งานยังรับทราบอีกว่าเมื่อผูใ้ ช้งานได้ดาเนินการถอนความยินยอมแล้ว ผูใ้ ช้งานจะได้รบั ผลกระทบ ดังต่อไปนี ้
ท่านอาจจะเสียโอกาสจากตาแหน่งงานที่เหมาะสมเพราะผูเ้ ชี่ยวชาญขอเราจะไม่สามารถติดต่อท่านโดยตรงได้ และ ท่านจะไม่ได้รบั
ข้อมูลข่าวสารจากเรา สถานะของท่านจะเป็ นเพียงผูเ้ ข้าชม Website
โดยที่ผใู้ ช้งานยังได้ตกลงยอมรับซึ่งผลแห่งการถอนความยินยอมนัน้ ทัง้ สิน้
ข้อ 6 บัญชีผู้ใช้
ในการใช้งานเว็บไซต์ ผูค้ วบคุมข้อมูลอาจจัดให้มีบญ
ั ชีผใู้ ช้ของแต่ละผูใ้ ช้งานเพื่อการใช้งานเว็บไซต์
โดยที่ผคู้ วบคุมข้อมูลมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการอนุมตั ิเปิ ดบัญชีผใู้ ช้ กาหนดประเภทบัญชีผใู้ ช้
กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผใู้ ช้ สิทธิการใช้งานเว็บไซต์ ค่าใช้จ่า ยใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผใู้ ช้
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานซึ่งเป็ นเจ้าของบัญชีผใู้ ช้นนั้ ๆ
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผใู้ ช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด
และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างที่สดุ ในการป้องกันไม่ให้บคุ คลอื่นใช้งานบัญชีผใู้ ช้ของผูใ้ ช้งาน
ในกรณีที่มีการใช้บญ
ั ชีผใู้ ช้ของผูใ้ ช้งานโดยบุคคลอื่น
ผูใ้ ช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้กระทาในฐานะตัวแทนของผูใ้ ช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผูใ้ ช้งานเป็ นผู้กระ
ทาการเองทิง้ สิน้
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ข้อ 7 สิทธิของผู้ใช้งาน
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายฉบับนีแ้ ละการให้ความยินยอมใดๆ ตามนโยบายฉบับนี ้
ผูใ้ ช้งานได้รบั ทราบถึงสิทธิของตนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นอย่างดีแล้ว
อันรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิทธิของผูใ้ ช้งาน ดังต่อไปนี ้
(ก) ผูใ้ ช้งานอาจถอนความยินยอมที่ให้ไว้ตามนโยบายฉบับนีเ้ มื่อใดก็ได้
โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผคู้ วบคุมข้อมูลตามวิธีและช่องทางที่กาหนดในนโยบายฉบับนี ้
(ข)ผูใ้ ช้งานมีสทิ ธิการเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนที่ผคู้ วบคุมข้อมูลได้เก็บรวบรวมเอาไว้ตาม
นโยบายฉบับนี ้
(ค)ผูใ้ ช้งานมีสิทธิได้รบั การเปิ ดเผยจากผูค้ วบคุมข้อมูลถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งตนไม่ได้ให้ความ
ยินยอม หากว่ามีกรณีเช่นว่า
(ง) ผูใ้ ช้งานอาจให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น
รวมถึงการขอรับข้อมูลที่ได้ส่งหรือโอนดังกล่าวโดยตรงจากผูค้ วบคุมข้อมูลทีส่ ่งหรือโอนข้อมูลนัน้ ด้วย
(จ) ผูใ้ ช้งานอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผูค้ วบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานด้วยความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลหรือของบุคคล
อื่นซึ่งผูใ้ ช้งานอาจพิสจู น์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าผูค้ วบคุมข้อมูล
(2) ผูค้ วบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลซึ่งผูใ้ ช้งานอาจพิสจู น์ได้ว่าตนมีสิท
ธิดีกว่าผูค้ วบคุมข้อมูล
(3) ผูค้ วบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(4) ผูค้ วบคุมข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ โดยที่การศึกษาวิจยั นัน้ ไม่มีความจาเป็ นในการดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
(ฉ) ผูใ้ ช้งานอาจให้ผคู้ วบคุมข้อมูลดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลไม่สามารถระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
(2) เมื่อผูใ้ ช้งานซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ และผูค้ วบคุมข้อมูลนัน้ ไม่มีอานาจอื่นตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้อีกต่อไป
(3) เมื่อผูใ้ ช้งานได้คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถกู เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ช) ผูใ้ ช้งานอาจให้ผคู้ วบคุมข้อมูลระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ โดยยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อยู่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)ผูค้ วบคุมข้อมูลอยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผูใ้ ช้งา
นได้รอ้ งเรียนให้มีการตรวจสอบดังกล่าว
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(2) ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถกู เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(3)ในกรณีที่ผใู้ ช้งานมีความจาเป็ นต้องการให้ผคู้ วบคุมข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอาไว้เพื่อประโยชน์ในสิทธิเรียกร้
องของผูใ้ ช้งานเอง อันได้แก่ การก่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของผูใ้ ช้งาน การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ผูใ้ ช้งานอาจให้ผคู้ วบคุมข้อมูลเพียงระงับการใช้ขอ้ มูลแทนการดาเนินการลบ
ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลไม่สามารถระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้
(4) ผูค้ วบคุมข้อมูลอยู่ในระหว่างการพิสจู น์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผูใ้ ช้งานได้คดั ค้านโดยชอบด้วยกฎหมายนัน้
(ซ) เมื่อผูใ้ ช้งานพบเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานผิด ล้าหลัง ไม่ชดั เชน
ผูใ้ ช้งานมีสิทธิให้ผคู้ วบคุมข้อมูลดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ให้ถกู ต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
(ฌ)ผูใ้ ช้งานอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวกับการกระทาการฝ่ าฝื นหรื
อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูค้ วบคุมข้อมูลและ/หรือผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ข้อ 8 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี ้
ผูค้ วบคุมข้อมูลจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่เป็ นไปตามกฎมหาย ด้วยมาตรการ มาตรฐาน เทคโนโลยีและ/หรือด้วยระบบ ดังต่อไปนี ้
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านในการ เข้าถึงข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ จากการ จัดเก็บ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคัดลอก เปิ ดเผย ข้อมูล
ส่วนบุคล หรือ เหตุการณ์ความเสี่ยงอื่นๆที่คล้ายข้างต้น ทางบริษัทได้มีการจัดทามาตราการที่เหมาะสม ทัง้ ทาง physical control และทาง
เทคนิค เช่น อัพเดทโปรแกรม Anti-Virus ให้ทนั สมัยตลอดเวลา,การเข้ารหัส File ต่างๆ ,การใช้ตวั กรองความเป็ นส่วนตัวเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย จากการจัดเก็บและการส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา(PRTR) ,การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ ภายในและต่อผูใ้ ห้บริการบุคคลทีส่ ามที่
ได้รบั อนุญาตของเราและตัวแทนเท่านั้
รวมถึงการควบคุมให้ผปู้ ระมวลผลข้อมูลมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่นอ้ ยไปกว่าที่กาหนดในนโยบายฉบับนีด้ ว้ ย
ข้อ 9 การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
ผูค้ วบคุมข้อมูลจะจัดให้มีระบบและมาตรการการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
(ก) ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(ข) ลบ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินระยะเวลาเก็บรวบรวมที่ผใู้ ช้งานได้ให้ความยินยอมเอาไว้ และ
(ค) ลบ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ผใู้ ช้งานได้ให้ความยินยอมเอาไว้
ข้อ 10 การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผูใ้ ช้งานรับทราบและตกลงว่าผูค้ วบคุมข้อมูลอาจเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ช้งานได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจา
กผูใ้ ช้งานก่อนล่วงหน้า ทัง้ นีเ้ ท่าที่จาเป็ นและตราบเท่าที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และในกรณีดงั ต่อไปนีเ้ ท่านัน้
(ก) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติซ่งึ ได้จดั ให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้
งาน
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(ข) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใดๆ
(ค)เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นคู่สญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอ
ของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญาดังกล่าวนัน้
(ง)เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของผูค้ วบคุมข้อมูลหรือปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ
ที่ได้มอบให้แก่ผคู้ วบคุมข้อมูลนัน้
(จ)เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลหรือของบุคคลอื่นซึ่งประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญมากกว่า
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานนัน้
(ฉ) เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล
ทัง้ นี ้ ผูค้ วบคุมข้อมูลจะบันทึกการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานตามวรรคก่อนหน้าไว้เป็ นสาคัญ
ข้อ 11 การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
ผูใ้ ช้งานรับทราบและตกลงว่านอกจากการเก็บรวบรวม
ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผูใ้ ช้งานได้ให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้งให้เก็บรวบรวม
ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวรรคก่อนแล้ว ผูค้ วบคุมข้อมูลอาจเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
(Sensitive Data) ของผูใ้ ช้งานได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้งานก่อนล่วงหน้า
ทัง้ นีเ้ ท่าที่จาเป็ นและตราบเท่าที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และในกรณีดงั ต่อไปนีเ้ ท่านัน้
(ก) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
(ข) เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
(ค) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการก่อตัง้ การปฏิบตั ิตาม การใช้หรือการยกขึน้ ต่อสูซ้ ง่ึ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(ง) เป็ นการจาเป็ นในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์อนั เกี่ยวกับ
(1) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทางานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์
การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ
หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
(2) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณะสุข เช่น
การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร
หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์
ซึ่งได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษา
ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(3) การคุม้ ครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูม้ ีสิทธิตามกฎหมาย การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถหรือการคุม้ ครองทางสังคม
ซึ่งการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานนัน้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิตามสิทธิหรือหน้าที่ของผูค้ วบคุมข้อมูลหรือผูใ้ ช้ง
านเจ้าของข้อมูล
โดยได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์ของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
(4) การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น ทัง้ นี ้ ด้วยการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผยเพียงเท่าที่จาเป็ นและได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์ของผูใ้ ช้งานเจ้า
ของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กาหนด
(5) ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคัญ
โดยได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์ของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
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ทัง้ นี ้ ผูค้ วบคุมข้อมูลจะบันทึกการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานตามวรรคก่อนหน้าไว้เป็ นสาคัญ
ข้อ 12 การใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลซึ่งอยู่ในความปกครอง อนุบาล หรือพิพักษ์ของผู้ใช้งาน
ผูใ้ ช้งานรับรองว่าจะตนไม่ใช่และจะไม่ยินยอมให้บคุ คลซึ่งเป็ นบุคคลบกพร่องความสามารถตามกฎหมายดังต่อไปนี ้ เยี่ยมชม ใช้งาน
หรือเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์
(ก) ผูเ้ ยาว์ซ่งึ ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งอยู่ในความปกครองของผูใ้ ช้งาน เว้นแต่ในกรณีที่ผเู้ ยาว์นนั้ มีอายุตงั้ แต่ 10 (สิบ) ปี
ขึน้ ไปและได้เยี่ยมชม ใช้งาน หรือเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึ่งเป็ นการกระทาที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) การกระทาการที่เป็ นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอนั ใดอันหนึ่งหรือเป็ นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อนั ใดอันหนึ่ง
(2) การกระทาการซึ่งเป็ นการต้องทาเองเฉพาะตัว
(3) การกระทาการซึ่งเป็ นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็ นการอันจาเป็ นในการดารงชีพตามสมควร
(ข) คนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอนุบาลของผูใ้ ช้งาน
(ค) คนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความพิทกั ษ์ของผูใ้ ช้งาน
ในกรณีที่ผใู้ ช้งานยินยอมให้บคุ คลดังกล่าวข้างต้นเยี่ยมชม ใช้งาน หรือเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์
ผูใ้ ช้งานตกลงให้ถือว่าผูใ้ ช้งานได้ใช้อานาจปกครอง อนุบาล หรือพิพกั ษ์ของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ในการตกลงและให้ความยินยอมตามนโยบายฉบับนีท้ งั้ สิน้ เพื่อและในนามของบุคคลดังกล่าวด้วย
ข้อ 13 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ผูค้ วบคุมข้อมูลอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานไปยังต่างประเทศได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รบั ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(ข) ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่ผใู้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รบั แจ้งและรับทราบถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลาย
ทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รบั ข้อมูลนัน้ แล้ว
(ค) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(ง)เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึ่งผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญานัน้ หรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอ
ของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้าทาสัญญานัน้
(จ) เป็ นการกระทาการตามสัญญาระหว่างผูค้ วบคุมข้อมูลกับบุคคลอื่นโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
(ฉ) เพื่อป้องกับหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หรือบุคคลใดๆ
เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนัน้ ได้
(ช) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
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ข้อ 14 การแจ้งเตือนเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ผคู้ วบคุมข้อมูลทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะมีการละเมิดโดยบุคคลใด ผูค้ วบคุมข้อมูลจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ
ผูค้ วบคุมข้อมูลจะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ชกั ช้าเท่าที่จะสามารถกระทาได้ภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ
(ข) ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบอย่างสูงต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ
ผูค้ วบคุมข้อมูลจะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและแนวทางการเยียวยาต่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุ
คคลและต่อผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยไม่ชกั ช้าเท่าที่จะสามารถกระทาได้ภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ
ข้อ 15 การร้องเรียนและการแจ้งปั ญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ผูใ้ ช้งานอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั และ/หรือให้ถกู ต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ขอ้ มู ล ได้ที่
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้ dpo@prtr.com
ข้อ 16 การบันทึกรายการสาคัญ
เว้นแต่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกาหนดให้สิทธิผคู้ วบคุมข้อมูลไว้เป็ นเป็ นอย่างอื่น
ผูค้ วบคุมข้อมูลจะบันทึกรายการสาคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้
หรือการเปิ ดเผิยข้อมูลเป็ นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบจากผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูลหรือจากหน่วยงานของรัฐ
อันรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี ้
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
(ข) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ วบคุมข้อมูล
(ง) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
(จ) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทัง้ เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
(ฉ) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผูใ้ ช้งานเจ้าของข้อมูล
(ช) การปฏิเสธคาขอและการคัดค้านต่างๆ
(ซ) รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ผูค้ วบคุมข้อมูลอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนีไ้ ด้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
โดยผูค้ วบคุมข้อมูลจะแจ้งให้ผใู้ ช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผใู้ ช้งานได้พิจารณาและดาเนินการยอมรับด้วยวิธี การทา
งอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด
และหากว่าผูใ้ ช้งานได้ดาเนินการเพื่อยอมรับนัน้ แล้วให้ถือว่านโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนีด้ ว้ ย
อนึ่งผูใ้ ช้งานอาจเข้าถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่มีแก้ไขและเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้จากแหล่งทีผ่ คู้ วบคุมข้อมูลจัดแสดงไว้จากช่อง
ทาง ดังต่อไปนี ้ https://prtr.com/privacypolicy
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ข้อ 18 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
โดยที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายเข้าใจและทราบดีว่า
การเข้าทานโยบายฉบับนีไ้ ม่ทาให้ค่สู ญ
ั ญาและพนักงานของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็ นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือเป็
นหุน้ ส่วนกันตามกฎหมายหุน้ ส่วนและบริษัทแต่อย่างใด
ข้อ 19 การโอนสิทธิ
เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในนโยบายฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่
และ/หรือความรับผิดตามนโยบายฉบับนีใ้ ห้แก่บคุ คลใดโดยมิได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นการล่ วง
หน้าก่อน
ข้อ 20 การสละสิทธิ
การที่ผคู้ วบคุมข้อมูลไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิลา่ ช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าผูค้ วบคุมข้อมูลสละสิ ทธิในเรื่องดังกล่าว
และการทีผ่ คู้ วบคุมข้อมูลใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด
ก็มิให้ถือว่าเป็ นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย
ข้อ 21 การแยกส่วนของนโยบาย
หากมีขอ้ ความหรือข้อตกลงใดในนโยบายฉบับนีท้ ี่ตกเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ขอ้ ความและข้อตกลงอื่นๆ ในนโยบายฉบับนีย้ งั คงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคูส่ ญ
ั ญาอยู่เสมือนหนึง่ ว่าไม่มีส่วนที่เป็ นโมฆะ
ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นนั้ อยู่ในนโยบายฉบับนี ้
ข้อ 22 กฎหมายทีใ่ ช้บังคับ
นโยบายฉบับนีใ้ ห้อยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายของประเทศไทย
ข้อ 23 การระงับข้อพิพาท
หากมีขอ้ โต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากนโยบายฉบับนี ้ หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้
คู่สญ
ั ญาตกลงจะนาข้อพิพาทดังกล่าวขึน้ ฟ้องต่อศาลในประเทศไทย
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