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นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับการใช้งานเว็บไซต ์

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า "นโยบาย" บงัคบัใชค้รัง้แรกเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

ข้อ 1 ค านิยาม 

ภายในนโยบายฉบบันี ้

(ก) "เว็บไซต"์ หมายความว่า เว็บไซต ์ช่ือว่า www.prtr.com และมีที่อยู่เว็บไซตท์ี่ https://prtr.com   
(ข) "ผูค้วบคมุขอ้มลู" หมายความว่า ผูใ้หบ้ริการหรือเจา้ของเว็บไซต ์ตามนโยบายฉบบันี ้อนัไดแ้ก่ PRTR Group Co., Ltd. และ บริษัท

ในเครือ ส านกังานตัง้อยู่ที่ 2034/82 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
ติดต่อ +66 (0) 2716 0000   
(ค) "ผูป้ระมวลผลขอ้มลู" หมายความวา่ บคุคลภายนอกซึ่งประมวลขอ้มลูเพ่ือประโยนชห์รือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลู   
(ง) "ขอ้มลู" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้ร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มลู หรือสิ่งใดๆ 
ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้จะท าไดโ้ดยสภาพของสิ่งนัน้เองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะไดจ้ดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม 
รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร ์
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือวิธีอ่ืนใดที่ท  าใหส้ิ่งที่บนัทึกไวป้รากฏได ้   
(จ) "ขอ้มลูส่วนบคุคล" หมายความว่า ขอ้มลูเกี่ยวกบับคุคลธรรมดาใดๆ 
ซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวัของบคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม   
(ฉ) "ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)" หมายความว่า ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านที่เกี่ยวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธ ์
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนา หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ 
พนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้ ม่านตา หรือลายนิว้มือ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน 
หรือขอ้มลูอ่ืนใดซึ่งคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดป้ระกาศตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดป้ระกาศใหเ้ป็นขอ้มลูข้
อมลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว   
(ช) "ผูใ้ชง้าน" หมายความว่า ท่าน ผูเ้ยี่ยมชม ผูใ้ช ้ผูเ้ป็นสมาชิกของเว็บไซต ์ซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามนโยบายฉบบันี ้  
(ซ) "เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล" หมายความว่า 
เจา้หนา้ที่ที่ผูค้วบคมุขอ้มลูจดัใหมี้เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ข้อ 2 ความยินยอมของผู้ใช้งาน 

ในการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ผูใ้ชง้านตกลงและใหค้วามยินยอมเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ดงัต่อไปนี ้

(ก) วัตถุประสงคแ์ห่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูใ้ชง้านรบัทราบ ตกลง และยินยอมใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
เพ่ือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนีเ้ท่านัน้ 

ขอ้มลูซึ่งคณุส่งใหบ้นเวบ็ไซตป์ระกาศรบัสมคัรงานหรือที่แจง้ไวแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสรรหาผูมี้ความรูค้วามสามารถของเราจะถกูใช้ 

- เพ่ือวตัถปุระสงคก์ารสรรหา การจดัการ และการ วางแผนดา้นบคุลากร 

- เพ่ือประมวลผลใบสมคัรของคณุ 

- เพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถและคณุสมบตัขิองคณุ 
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- เพ่ือการตรวจสอบจากแหล่งอา้งอิง 

- เพ่ือสนองตอบค าถามของคณุและเพ่ือสื่อสารกบั  คณุเกี่ยวกบัใบสมคัรงาน และเพ่ือส่งขอ้มลูเกี่ยวกบัเว็บไซตส์มคัรงานใหก้บัคณุ และ
เปลี่ยน     เง่ือนไข และนโยบาย 

- เพ่ือปฏิบตัิตามหรือตรวจทานการปฏบิตัิตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบ้งัคบั 

- เพ่ือด าเนินการตรวจสอบประวตัิเท่าที่กฎหมายที่ใชบ้งัคบัอนญุาตใหท้ าได ้หากเราเสนอต าแหน่งใหก้บัคณุ และ ขอ้มลูใด ๆ ที่เกี่ยวกบั
คณุจะถกูเพ่ิมเขา้ยงัระบบหรือฐานขอ้มลูงานอาชีพของเรา และจะถกูเก็บรกัษาและใชเ้พ่ือพิจารณาโอกาสการท างานที่ PRTR  GROUP 
LTD. และบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงองคก์รที่เป็นบคุคลที่สามผ่านการใชบ้ริการของ PRTR GROUP LTD. เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ประเมินความเหมาะสมตามที่องคก์รที่เป็นบคุคลที่สามรอ้งขอขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านบางส่วนหรือขอ้มลูส่วนบคุลทัง้หมดที่คณุไดใ้ห้
ไวก้บัเรา  

  นอกเหนือจากต าแหน่งที่คณุสมคัร เราอาจติดต่อกบัคณุทางอีเมลหรือทางโทรศพัทเ์พ่ือแจง้โอกาสงานอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเหมาะสมกบั
ความตอ้งการและความสนใจของคณุ หากคณุไม่ประสงคใ์หเ้ราท าเช่นนัน้ โปรดติดต่อกบัเราที่ DPO@PRTR.COM 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย 

ผูใ้ชง้านรบัทราบ ตกลง และยินยอมใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
ดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ 

ขอ้มลูที่เราเก็บรวบรวมประกอบดว้ย 

• ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ที่อยู่อีเมล และขอ้มลูการตดิต่ออ่ืน ๆ 

• ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน 

• สถานะการอนญุาตท างาน 

• CV เรซูเม่ จดหมายน า ประสบการณท์ างานในอดีต และขอ้มลูดา้นการศกึษา 

• ความรู ้ทกัษะ และความสามารถ 

• ใบอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพหรือใบอนญุาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบังาน ใบอนญุาต หรือประกาศนียบตัรที่มีอยู่ 

• ขอ้มลูการอา้งอิงเกี่ยวกบัอปุนิสยัและการท างาน และ ขอ้มลูอ่ืนใดที่คณุเลือกจะมอบใหเ้รา (อาทิ ลกัษณะการท างานที่
ตอ้งการ ความพึงพอใจที่จะยา้ยงาน เงินเดือนปัจจบุนั เงินเดือนที่ตอ้งการ รางวลั หรือสมาชิกภาพสมาคมวิชาชีพ) 

        เราอาจมีค าถามเกี่ยวกบัเชือ้ชาติ/ชาติก าเนิด เพศ และความทพุพลภาพของผูส้มคัรซึ่งสอดคลอ้งกบักฎหมายที่บงัคบัใชอ่ื้นๆ เพื่อ
การตรวจทานระเบียบขอ้บงัคบัในเรื่องโอกาสการจา้งงานที่เท่าเทียม เรายงัอาจสอบถามประวตัิอาชญากรรมภายหลงัการเสนอจา้งงาน
อย่างมีเง่ือนไข โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั  

 เราขอใหค้ณุหลีกเลี่ยงไม่แจง้ขอ้มลูในใบสมคัรซึ่งขอ้มลูนัน้อาจเขา้ขา่ยขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ภายใต้
กฎหมายที่ใชบ้งัคบั เวน้แต่มีขอ้ก าหนดเฉพาะหรือขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 

      หากคณุใหข้อ้มลูส่วนตวัของบคุคลอา้งอิงหรือบคุคลใดก็ตามในใบสมคัร คณุตอ้งมีหนา้ที่ขอความยินยอมจากบคุคลดงักลา่วก่อน
จะมอบขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ใหเ้รา การมอบขอ้มลูส่วนบคุคล นั่นหมายถึงคณุยืนยนัว่าตนเองไดร้บัความยินยอมเหล่านัน้มาแลว้ 
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(ค) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูใ้ชง้านรบัทราบ ตกลง และยินยอมใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 10 (สิบ) ปีนบัจากวนัที่ไดมี้ความยินยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายฉบบันี ้

(ง) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลทีส่าม 

ผูใ้ชง้านรบัทราบ ตกลง 
และยินยอมใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลต่อบคุคลทีส่ามเพื่อประโยชนต์ามวตัถปุระสงคต์ามนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด อนัรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเปิดเผยต่อบคุคลและ/หรือหน่วยงานดงัต่อไปนี ้

ผูป้ระมวลผลขอ้มลู และ องคก์รที่เป็นบคุคลที่สามผา่นการใชบ้ริการของ PRTR GROUP LTD. และเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการ
ประเมินความเหมาะสมตามที่องคก์รที่เป็นบคุคลที่สามรอ้งขอขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านบางส่วนหรือขอ้มลูส่วนบคุลทัง้หมดที่
คณุไดใ้หไ้วก้บัเราเพื่อวตัถปุระสงคน์ี ้ซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุที่เราจะแบ่งปันหรือเปิดเผยใหก้บับคุคลทีส่ามนัน้ ก็จะใชเ้พื่อ
วตัถปุระสงคต์ามที่ไดก้ล่าวมาเท่านัน้ 

ข้อ 3 การเช่ือมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซตกั์บผู้ให้บริการบุคคลทีส่าม 

ผูใ้ชง้านรบัทราบ ตกลง และยินยอมใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูอาจการเชื่อมโยงขอ้มลูของผูใ้ชง้านเว็บไซตก์บัผูใ้หบ้ริการบคุคลที่สาม 
โดยในการเชื่อมโยงหรือแบ่งปันขอ้มลูต่อผูใ้หบ้ริการบคุคลที่สามในแตล่ะคราว 
ผูค้วบคมุขอ้มลูจะแจง้ใหผู้ใ้ชง้านทราบว่าขอ้มลูของผูใ้ชง้านใดที่จะถกูเช่ือมโยงหรือแบ่งปันแก่ผูใ้หบ้ริการบคุคลทีส่าม ทัง้นี ้
เม่ือผูใ้ชง้านไดแ้สดงเจตนาโดยชดัแจง้ในการอนญุาตใหมี้การเชื่อมโยงหรือแบ่งปันดงักล่าวนัน้ อนัรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การกดยอมรบั 
อนญุาต เช่ือมโยง แบ่งปันหรือการกระท าใดๆ 
อนัมีลกัษณะโดยชดัแจง้ว่าผูใ้ชง้านไดย้ินยอมในการเชื่อมโยงหรือแบ่งปันขอ้มลูต่อผูใ้หบ้ริการบคุคลที่สามนัน้ 

ข้อ 4 การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซตข์องผู้ใช้งาน 

ผูใ้ชง้านรบัทราบ ยินยอม 
และตกลงใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูอาจใชร้ะบบและ/หรือเทคโนโลยีดงัต่อไปนีใ้นการติดตามพฤติกรรมการใชง้านเว็บไซตข์องผูใ้ชง้าน 

   เช่น cookie จะสรา้งประวตัิการเขา้ใชบ้ริการโดยอตัโนมตัิ โดยทั่วไปแลว้ประวตัิจะบนัทึกที่อยู่ IP จ านวนครัง้ที่เขา้ใชบ้ริการ แหล่ง
การเชื่อมต่อไซต ์หนา้ (page) ที่เขา้ชม ลิงก ์เม่ือคณุหาขอ้มลูบนเว็บไซตห์างาน เราอาจมีการเก็บขอ้มลูบางอย่างโดยอตัโนมตัิ โปรดดนูโยบาย
เกี่ยวกบัคกุกีข้องเราเพ่ือรบัทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัคกุกีแ้ละเทคโนโลยีการติดตามอ่ืน ๆ ที่ถกูน ามาใชก้บับริการนี ้นโยบายเกี่ยวกบัคกุกีน้ีร้วม
ขอ้มลูวิธีที่คณุจะปิดการใชง้านเทคโนโลยีเหล่านี ้หากคณุไม่ไดปิ้ดใชง้านและยงัคงใชง้านเว็บไซตห์างานของเรา เราจะอนมุานว่าคณุใหค้วาม
เห็นชอบใหใ้ชเ้ทคโนโลยีเหล่านัน้ไดท้ัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงคด์งัระบตุ่อไปนีเ้ท่านัน้ 

ขอ้มลูบางอย่างที่มีการเก็บโดยเบราวเ์ซอรส์่วนใหญ่ อย่างเช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC) ของคณุ ประเภทของ
คอมพิวเตอร ์(Windows or Mac) ความละเอียดของหนา้จอ ชื่อและเวอรช์ั่นของระบบปฏิบตัิการ ประเภทและเวอรช์ั่นของอินเทอรเ์น็ต
เบราวเ์ซอร ์เราอาจเก็บขอ้มลูที่มีลกัษณะคลา้ยกนั อย่างเช่น ประเภทและตวัระบขุองอปุกรณซ์ึ่งเราจะใชข้อ้มลูนีเ้พ่ือตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า
เว็บไซตมี์การท างานที่เหมาะสม 

        ที่อยู่ IP ที่อยู่ IP ของคณุคือหมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอรข์องคณุ ซึ่งออกใหแ้บบอตัโนมตัิโดยผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ต เม่ือที่
อยู่ IP ถกูระบแุละมีการล็อกอินเขา้สู่แฟ้มบนัทึกของเซิรฟ์เวอรข์องเราโดยอตัโนมตัิแลว้ หลงัจากนัน้ทกุครัง้ที่ผูใ้ชเ้ขา้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประกาศ
งานของเรา การเก็บที่อยู่ IP คือการปฏิบตัิมาตรฐาน และเป็นสิ่งที่ท าโดยอตัโนมตัิส  าหรบับริการออนไลนห์ลายจ านวนมาก เราใชท้ี่อยู่ IP เพ่ือ
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วตัถปุระสงคอ์ย่างเช่น การค านวณระดบัการใชง้านเว็บไซต ์การวิเคราะหปั์ญหาของเซิรฟ์เวอร ์และการดแูลเวบ็ไซต ์เรายงัอาจคน้หาต าแหน่ง
ครา่ว ๆ ของคณุไดจ้ากที่อยู่ IP อีกดว้ย 

         ขอ้มลูอปุกรณ ์เราอาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัอปุกรณส์ื่อสารเคลื่อนที่ อย่างเช่น หมายเลขระบตุวัอปุกรณ ์เพื่อท าความเขา้ใจ
การใชบ้ริการของคณุ 

ข้อ 5 การถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน 

ผูใ้ชง้านรบัทราบว่าผูใ้ชง้านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมใดๆ ที่ผูใ้ชง้านไดใ้หไ้วแ้ก่ผูค้วบคมุขอ้มลูตามนโยบายฉบบันีไ้ด ้
ไม่ว่าเวลาใดโดยการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

หากคณุลงทะเบียนกบัเวบ็ไซตป์ระกาศรบัสมคัรงาน คณุย่อมมีสิทธิ์เขา้ถึง ทบทวน เปลี่ยนแปลง และขอยกเลิกใหค้วามยินยอม
ขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเองที่เก็บอยู่ในระบบ โดยการล็อกอินเขา้สู่เว็บไซต ์www.prtr.com หรือ https://job.prtr.com/candidate/login และ
สามารถถอนความยินยอมไดด้ว้ยตนเอง หรือ การเขียนค ารอ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือ ส่ง E-mail ใหก้บั เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูของ
บริษัท ไดท้ี่ DPO@PRTR.COM 

         หลงัจากที่ทางบริษัทไดร้บัค ารอ้งขอการขอถอนความยินยอมของท่าน ทางบริษัทจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาระยะหนึ่งเพ่ือใหเ้ราสามารถ
วิเคราะหผ์ลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัทางบริษัท และ ความสมัพนัธร์ะหวา่งทางบริษัทกบัตวัท่าน  โดยทางบรษิัทจะชีแ้จง้ขอ้มลูต่างๆที่เราวิเคราะห์
ไดก้บัตวัทา่นเองดว้ย โดยสรุปทางบริษัทจะท าการถอนความยินยอมของท่านภายในระยะเวลา 30 วนัหลงัจากไดร้บัค ารอ้งขอ 

          ทางบริษัทเคารพการตดัสินใจในการขอถอนความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตามอาจมีบางสถานการณท์ี่ทางบริษทัจะไม่สามารถมี
อ านาจในการท าตามค ารอ้งขอที่ท่านใหม้าได ้ซึ่งหากเกิดเหตกุารณด์งันีข้ึน้ ทางบริษัทจะรีบชีแ้จงท่านใหไ้วทีส่ดุ
โดยผูใ้ชง้านยงัรบัทราบอีกว่าเม่ือผูใ้ชง้านไดด้ าเนินการถอนความยินยอมแลว้ ผูใ้ชง้านจะไดร้บัผลกระทบ ดงัต่อไปนี ้ 

ท่านอาจจะเสียโอกาสจากต าแหน่งงานที่เหมาะสมเพราะผูเ้ช่ียวชาญขอเราจะไม่สามารถติดต่อท่านโดยตรงได ้และ ท่านจะไม่ไดร้บั
ขอ้มลูข่าวสารจากเรา สถานะของท่านจะเป็นเพียงผูเ้ขา้ชม Website  

โดยที่ผูใ้ชง้านยงัไดต้กลงยอมรบัซึ่งผลแห่งการถอนความยินยอมนัน้ทัง้สิน้ 

ข้อ 6 บัญชีผู้ใช้ 

ในการใชง้านเว็บไซต ์ผูค้วบคมุขอ้มลูอาจจดัใหมี้บญัชีผูใ้ชข้องแตล่ะผูใ้ชง้านเพ่ือการใชง้านเว็บไซต ์
โดยที่ผูค้วบคมุขอ้มลูมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการอนมุตัิเปิดบญัชีผูใ้ช ้ก าหนดประเภทบญัชีผูใ้ช ้
ก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูของแตล่ะประเภทบญัชีผูใ้ช ้สทิธิการใชง้านเว็บไซต ์ค่าใชจ้่ายใดๆ เกี่ยวกบับญัชผีูใ้ช ้
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้านซึ่งเป็นเจา้ของบญัชีผูใ้ชน้ัน้ๆ 

ทัง้นี ้ผูใ้ชง้านตกลงจะเก็บรกัษาชื่อบญัชีผูใ้ช ้รหสัผ่าน และขอ้มลูใดๆ ของตนไวเ้ป็นความลบัอย่างเครง่ครดั 
และตกลงจะไม่ยินยอมให ้รวมถึงใชค้วามพยายามอย่างที่สดุในการป้องกนัไม่ใหบ้คุคลอ่ืนใชง้านบญัชีผูใ้ชข้องผูใ้ชง้าน 

ในกรณีที่มีการใชบ้ญัชีผูใ้ชข้องผูใ้ชง้านโดยบคุคลอ่ืน 
ผูใ้ชง้านตกลงและรบัรองว่าการใชง้านโดยบคุคลอ่ืนดงักล่าวไดก้ระท าในฐานะตวัแทนของผูใ้ชง้านและมีผลผกูพนัเสมือนหนึ่งผูใ้ชง้านเป็นผู้กระ
ท าการเองทิง้สิน้ 
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ข้อ 7 สิทธิของผู้ใช้งาน 

ในการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตต์ามนโยบายฉบบันีแ้ละการใหค้วามยินยอมใดๆ ตามนโยบายฉบบันี ้
ผูใ้ชง้านไดร้บัทราบถึงสิทธิของตนในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นอย่างดีแลว้ 
อนัรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสิทธิของผูใ้ชง้าน ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูใ้ชง้านอาจถอนความยินยอมที่ใหไ้วต้ามนโยบายฉบบันีเ้ม่ือใดก็ได ้
โดยการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ผูค้วบคมุขอ้มลูตามวิธีและช่องทางที่ก าหนดในนโยบายฉบบันี ้ 
(ข)ผูใ้ชง้านมีสทิธิการเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลของตนหรือที่เกี่ยวขอ้งกบัตนที่ผูค้วบคมุขอ้มลูไดเ้ก็บรวบรวมเอาไวต้าม  

นโยบายฉบบันี ้  
(ค)ผูใ้ชง้านมีสิทธิไดร้บัการเปิดเผยจากผูค้วบคมุขอ้มลูถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของตนหรือที่เกี่ยวขอ้งกบัตนซึ่งตนไม่ไดใ้หค้วาม
ยินยอม หากว่ามีกรณีเช่นว่า   
(ง) ผูใ้ชง้านอาจใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของตนหรือที่เกี่ยวขอ้งกบัตนไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอ่ืน 
รวมถึงการขอรบัขอ้มลูที่ไดส้่งหรือโอนดงักล่าวโดยตรงจากผูค้วบคมุขอ้มลูทีส่่งหรือโอนขอ้มลูนัน้ดว้ย   
(จ) ผูใ้ชง้านอาจคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของตนหรือที่เกี่ยวขอ้งกบัตนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี  ้

(1) ผูค้วบคมุขอ้มลูเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านดว้ยความจ าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูหรือของบคุคล
อ่ืนซึ่งผูใ้ชง้านอาจพิสจูนไ์ดว้่าตนมีสิทธิดีกว่าผูค้วบคมุขอ้มลู   
(2) ผูค้วบคมุขอ้มลูเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านเพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูซึ่งผูใ้ชง้านอาจพิสจูนไ์ดว้่าตนมีสิท
ธิดีกว่าผูค้วบคมุขอ้มลู   
(3) ผูค้วบคมุขอ้มลูเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไปเพ่ือวตัถปุระสงคเ์กี่ยวกบัการตลาดแบบตรง   
(4) ผูค้วบคมุขอ้มลูเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไปเพ่ือวตัถปุระสงคเ์กี่ยวกบัการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์
ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ โดยที่การศกึษาวิจยันัน้ไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์าธารณะ 

(ฉ) ผูใ้ชง้านอาจใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบตุวับคุคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูได ้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) เม่ือขอ้มลูส่วนบคุคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้   
(2) เม่ือผูใ้ชง้านซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดถ้อนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้และผูค้วบคมุขอ้มลูนัน้ไม่มีอ านาจอื่นตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไดอี้กต่อไป   
(3) เม่ือผูใ้ชง้านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูนัน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย   
(4) เม่ือขอ้มลูส่วนบคุคลไดถ้กูเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

(ช) ผูใ้ชง้านอาจใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้โดยยงัคงเก็บรกัษาเอาไวไ้ดอ้ยู่ ในกรณีดงัต่อไปนี  ้

(1)ผูค้วบคมุขอ้มลูอยู่ในระหว่างการถกูตรวจสอบโดยคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งผูใ้ชง้า
นไดร้อ้งเรียนใหมี้การตรวจสอบดงักล่าว   
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(2) ขอ้มลูส่วนบคุคลไดถ้กูเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล   
(3)ในกรณีที่ผูใ้ชง้านมีความจ าเป็นตอ้งการใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเอาไวเ้พ่ือประโยชนใ์นสิทธิเรียกร้
องของผูใ้ชง้านเอง อนัไดแ้ก่ การก่อสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายของผูใ้ชง้าน การปฏิบตัติามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย ผูใ้ชง้านอาจใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูเพียงระงบัการใชข้อ้มลูแทนการด าเนนิการลบ 
ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบตุวับคุคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูได  ้   
(4) ผูค้วบคมุขอ้มลูอยู่ในระหวา่งการพิสจูนห์รือตรวจสอบเพ่ือปฏิเสธการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเผยแพรข่อ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งผูใ้ชง้านไดค้ดัคา้นโดยชอบดว้ยกฎหมายนัน้ 

(ซ) เม่ือผูใ้ชง้านพบเห็นว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านผิด ลา้หลงั ไม่ชดัเชน 
ผูใ้ชง้านมีสิทธิใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิได้
   
(ฌ)ผูใ้ชง้านอาจรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในกรณีที่เกี่ยวกบัการกระท าการฝ่าฝืนหรื
อการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูค้วบคมุขอ้มลูและ/หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลู 

ข้อ 8 การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 ในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามนโยบายฉบบันี ้
ผูค้วบคมุขอ้มลูจะจดัใหมี้มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัที่เหมาะสมเพ่ือป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข 
หรือการเปิดเผยขอ้มลูที่ไม่เป็นไปตามกฎมหาย ดว้ยมาตรการ มาตรฐาน เทคโนโลยีและ/หรือดว้ยระบบ ดงัต่อไปนี ้

เพ่ือปกป้องขอ้มลูส่วนตวัของท่านในการ เขา้ถึงขอ้มลูที่ไม่พึงประสงค ์จากการ จดัเก็บ แกไ้ขเปลี่ยนแปลงคดัลอก เปิดเผย ขอ้มลู
ส่วนบคุล หรือ เหตกุารณค์วามเสี่ยงอ่ืนๆที่คลา้ยขา้งตน้ ทางบริษัทไดมี้การจดัท ามาตราการที่เหมาะสม ทัง้ ทาง physical control  และทาง
เทคนิค เช่น อพัเดทโปรแกรม Anti-Virus ใหท้นัสมยัตลอดเวลา,การเขา้รหสั File ต่างๆ  ,การใชต้วักรองความเป็นสว่นตวัเพื่อรกัษาความ
ปลอดภยั จากการจดัเก็บและการส่งขอ้มลูส่วนบคุคลโดยเรา(PRTR) ,การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้ภายในและตอ่ผูใ้หบ้ริการบคุคลทีส่ามที่
ไดร้บัอนญุาตของเราและตวัแทนเท่านั ้   
รวมถึงการควบคมุใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูมีการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่นอ้ยไปกว่าที่ก าหนดในนโยบายฉบบันีด้ว้ย 

ข้อ 9 การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูค้วบคมุขอ้มลูจะจดัใหมี้ระบบและมาตรการการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด   
(ข) ลบ ท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลที่เกินระยะเวลาเก็บรวบรวมที่ผูใ้ชง้านไดใ้หค้วามยินยอมเอาไว ้และ   
(ค) ลบ ท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวตามที่ผูใ้ชง้านไดใ้หค้วามยินยอมเอาไว ้

ข้อ 10 การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูใ้ชง้านรบัทราบและตกลงวา่ผูค้วบคมุขอ้มลูอาจเก็บรวบรวมใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจา
กผูใ้ชง้านก่อนล่วงหนา้ ทัง้นีเ้ท่าที่จ  าเป็นและตราบเท่าที่เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละในกรณีดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ 

(ก) เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่เกี่ยวกบัการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตรห์รือจดหมายเหตเุพ่ือประโยชนส์าธารณะ 
หรือเกี่ยวกบัการศกึษาวิจยัหรือสถิติซึ่งไดจ้ดัใหมี้มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ช้
งาน   
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(ข) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคลใดๆ   
(ค)เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้เป็นคู่สญัญาหรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ
ของผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลกอ่นเขา้ท าสญัญาดงักลา่วนัน้   
(ง)เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัิหนา้ทีใ่นการด าเนินการเพื่อประโยชนส์าธารณะของผูค้วบคมุขอ้มลูหรือปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้ านาจรฐั
ที่ไดม้อบใหแ้ก่ผูค้วบคมุขอ้มลูนัน้   
(จ)เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูหรอืของบคุคลอ่ืนซึ่งประโยชนด์งักล่าวมคีวามส าคญัมากกว่า
สิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านนัน้   
(ฉ) เป็นการปฏิบตัติามกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลู 

ทัง้นี ้ผูค้วบคมุขอ้มลูจะบนัทึกการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านตามวรรคก่อนหนา้ไวเ้ป็นส าคญั 

ข้อ 11 การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่ความอ่อนไหว (Sensitive Data) 

ผูใ้ชง้านรบัทราบและตกลงวา่นอกจากการเก็บรวบรวม 
ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งผูใ้ชง้านไดใ้หค้วามยินยอมไวโ้ดยชดัแจง้ใหเ้ก็บรวบรวม 
ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลในวรรคก่อนแลว้ ผูค้วบคมุขอ้มลูอาจเก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหว 
(Sensitive Data) ของผูใ้ชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชง้านก่อนล่วงหนา้ 
ทัง้นีเ้ท่าที่จ  าเป็นและตราบเท่าที่เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละในกรณีดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ 

(ก) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งไม่สามารถใหค้วามยินยอมได ้
ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม   
(ข) เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้   
(ค) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตัง้ การปฏิบตัิตาม การใชห้รือการยกขึน้ต่อสูซ้ึง่สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย   
(ง) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัติามกฎหมายเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์นัเกี่ยวกบั 

(1) เวชศาสตรป์้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร ์การประเมินความสามารถในการท างานของลกูจา้ง การวินิจฉยัโรคทางการแพทย ์
การใหบ้ริการดา้นสขุภาพหรือดา้นสงัคม การรกัษาทางการแพทย ์การจดัการดา้นสขุภาพ 
หรือระบบและการใหบ้ริการดา้นสงัคมสงเคราะห ์   
(2) ประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารณะสขุ เช่น 
การป้องกนัดา้นสขุภาพจากโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรอืแพรเ่ขา้มาในราชอาณาจกัร 
หรือการควบคมุมาตรฐานหรือคณุภาพของยา เวชภณัฑ ์หรือเครื่องมือแพทย ์
ซึ่งไดจ้ดัใหมี้มาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลโดยเฉพาะการรกัษา
ความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลตามหนา้ที่หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ   
(3) การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสงัคม หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
สวสัดิการเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลของผูมี้สิทธิตามกฎหมาย การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถหรือการคุม้ครองทางสงัคม 
ซึ่งการเก็บรวมรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านนัน้เป็นสิ่งที่จ  าเป็นในการปฏบิตัิตามสิทธิหรือหนา้ที่ของผูค้วบคมุขอ้มลูหรือผูใ้ชง้
านเจา้ของขอ้มลู 
โดยไดจ้ดัใหมี้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้   
(4) การศกึษาวิจยัทางวทิยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ หรือประโยชนส์าธารณะอื่น ทัง้นี ้ดว้ยการเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยเพียงเท่าที่จ  าเป็นและไดจ้ดัใหมี้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องผูใ้ชง้านเจา้
ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดก้ าหนด   
(5) ประโยชนส์าธารณะทีส่  าคญั 
โดยไดจ้ดัใหมี้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 
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ทัง้นี ้ผูค้วบคมุขอ้มลูจะบนัทึกการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านตามวรรคก่อนหนา้ไวเ้ป็นส าคญั 

ข้อ 12 การใช้งานเว็บไซตข์องบุคคลซึ่งอยู่ในความปกครอง อนุบาล หรือพิพักษข์องผู้ใช้งาน 

ผูใ้ชง้านรบัรองว่าจะตนไม่ใช่และจะไม่ยินยอมใหบ้คุคลซึ่งเป็นบคุคลบกพรอ่งความสามารถตามกฎหมายดงัต่อไปนี ้เยี่ยมชม ใชง้าน 
หรือเป็นสมาชิกของเว็บไซต ์

(ก) ผูเ้ยาวซ์ึ่งยงัไม่บรรลนุิติภาวะซึ่งอยู่ในความปกครองของผูใ้ชง้าน เวน้แต่ในกรณีที่ผูเ้ยาวน์ัน้มีอายตุัง้แต่ 10 (สิบ) ปี 

ขึน้ไปและไดเ้ยี่ยมชม ใชง้าน หรือเป็นสมาชิกของเว็บไซต ์ซึ่งเป็นการกระท าที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(1) การกระท าการที่เป็นเพียงเพื่อจะไดไ้ปซึ่งสิทธิอนัใดอนัหนึ่งหรือเป็นการเพื่อใหห้ลดุพน้จากหนา้ที่อนัใดอนัหนึ่ง   
(2) การกระท าการซึ่งเป็นการตอ้งท าเองเฉพาะตวั   
(3) การกระท าการซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานรูุปแห่งตนและเป็นการอนัจ าเป็นในการด ารงชีพตามสมควร 

(ข) คนไรค้วามสามารถซึ่งอยู่ในความอนบุาลของผูใ้ชง้าน   
(ค) คนเสมือนไรค้วามสามารถซึ่งอยู่ในความพิทกัษ์ของผูใ้ชง้าน 

ในกรณีที่ผูใ้ชง้านยินยอมใหบ้คุคลดงักล่าวขา้งตน้เยี่ยมชม ใชง้าน หรือเป็นสมาชิกของเว็บไซต ์
ผูใ้ชง้านตกลงใหถ้ือวา่ผูใ้ชง้านไดใ้ชอ้ านาจปกครอง อนบุาล หรือพิพกัษ์ของบคุคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี 
ในการตกลงและใหค้วามยินยอมตามนโยบายฉบบันีท้ัง้สิน้เพ่ือและในนามของบคุคลดงักลา่วดว้ย 

ข้อ 13 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ผูค้วบคมุขอ้มลูอาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้านไปยงัต่างประเทศไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก)ประเทศปลายทางหรือองคก์ารระหว่างประเทศที่รบัขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เพียงพอตามที่ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล   
(ข) ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
โดยที่ผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดร้บัแจง้และรบัทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลาย  
ทางหรือองคก์ารระหว่างประเทศที่รบัขอ้มลูนัน้แลว้   
(ค) เป็นการปฏบิตัิตามกฎหมาย   
(ง)เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัติามสญัญาซึ่งผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นคูส่ญัญานัน้หรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ
ของผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลกอ่นการเขา้ท าสญัญานัน้   
(จ) เป็นการกระท าการตามสญัญาระหว่างผูค้วบคมุขอ้มลูกบับคุคลอ่ืนโดยเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

(ฉ) เพ่ือป้องกบัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้หรือบคุคลใดๆ 
เม่ือเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไม่สามารถใหค้วามยินยอมในขณะนัน้ได ้   
(ช) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 
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ข้อ 14 การแจ้งเตือนเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่ผูค้วบคมุขอ้มลูทราบถึงการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลไม่ว่าจะมีการละเมิดโดยบคุคลใด ผูค้วบคมุขอ้มลูจะด าเนินการดงัต่อไปนี  ้

(ก) ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลใดๆ 
ผูค้วบคมุขอ้มลูจะแจง้เหตกุารละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
โดยไม่ชกัชา้เท่าที่จะสามารถกระท าไดภ้ายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนบัแต่ทราบเหตุ   
(ข) ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบอย่างสงูต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลใดๆ 
ผูค้วบคมุขอ้มลูจะแจง้เหตกุารละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวและแนวทางการเยียวยาต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุ
คคลและต่อผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ โดยไม่ชกัชา้เท่าที่จะสามารถกระท าไดภ้ายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนบัแต่ทราบเหตุ 

ข้อ 15 การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูใ้ชง้านอาจรอ้งเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล อนัรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียง 
การขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูแกไ้ขปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัและ/หรือใหถ้กูตอ้ง การคดัคา้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู หรือระงบัการใชข้อ้มูล ไดท้ี่ 
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ผา่นช่องทางดงัต่อไปนี ้dpo@prtr.com 

ข้อ 16 การบันทกึรายการส าคัญ 

เวน้แต่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลจะก าหนดใหส้ิทธิผูค้วบคมุขอ้มลูไวเ้ป็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผูค้วบคมุขอ้มลูจะบนัทึกรายการส าคญัเกี่ยวกบัการจดัเก็บ การใช ้
หรือการเปิดเผิยขอ้มลูเป็นหนงัสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการตรวจสอบจากผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลูหรือจากหน่วยงานของรฐั 
อนัรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรายการ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีการเก็บรวบรวม   
(ข) วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลแต่ละประเภท   
(ค) ขอ้มลูเกี่ยวกบัผูค้วบคมุขอ้มลู    
(ง) ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล   
(จ) สิทธิและวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 
รวมทัง้เงื่อนไขเกี่ยวกบับคุคลที่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลและเง่ือนไขในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้    
(ฉ) การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูใ้ชง้านเจา้ของขอ้มลู   
(ช) การปฏิเสธค าขอและการคดัคา้นตา่งๆ    
(ซ) รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในขอ้มลูส่วนบคุคล 

ข้อ 17 การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบาย 

ผูค้วบคมุขอ้มลูอาจแกไ้ขและเปลี่ยนแปลงขอ้ความในนโยบายฉบบันีไ้ด ้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
โดยผูค้วบคมุขอ้มลูจะแจง้ใหผู้ใ้ชง้านทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในแตล่ะคราวเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านไดพ้ิจารณาและด าเนินการยอมรบัดว้ยวิธีการทา
งอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอ่ืนใด 
และหากว่าผูใ้ชง้านไดด้ าเนนิการเพื่อยอมรบันัน้แลว้ใหถ้ือว่านโยบายที่แกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบบันีด้ว้ย 

อนึ่งผูใ้ชง้านอาจเขา้ถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัที่มีแกไ้ขและเปลี่ยนแปลงลา่สดุไดจ้ากแหล่งทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูจดัแสดงไวจ้ากช่อง 
ทาง ดงัต่อไปนี ้https://prtr.com/privacypolicy 
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ข้อ 18 ความสัมพันธข์องคู่สัญญา 

โดยที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเขา้ใจและทราบดีว่า 
การเขา้ท านโยบายฉบบันีไ้ม่ท าใหคู้่สญัญาและพนกังานของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีความสมัพนัธใ์นฐานะเป็นลกูจา้งตามกฎหมายแรงงานหรือเป็
นหุน้ส่วนกนัตามกฎหมายหุน้สว่นและบริษัทแต่อย่างใด 

ข้อ 19 การโอนสิทธิ 

เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนอย่างชดัแจง้ในนโยบายฉบบันี ้คูส่ญัญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หนา้ที่ 
และ/หรือความรบัผิดตามนโยบายฉบบันีใ้หแ้กบ่คุคลใดโดยมิไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วง  
หนา้ก่อน 

ข้อ 20 การสละสิทธิ 

การที่ผูค้วบคมุขอ้มลูไม่ใชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิลา่ชา้ในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิใหถ้ือว่าผูค้วบคมุขอ้มลูสละสิทธิในเรื่องดงักล่าว 
และการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูใชส้ิทธิแต่เพยีงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือคราวหนึ่งคราวใด 
ก็มิใหถ้ือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอ่ืนหรือในคราวอ่ืนดว้ย 

ข้อ 21 การแยกส่วนของนโยบาย 

หากมีขอ้ความหรือขอ้ตกลงใดในนโยบายฉบบันีท้ี่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบรูณ ์หรือไม่มีผลบงัคบัใช ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม 
คู่สญัญาตกลงใหข้อ้ความและขอ้ตกลงอ่ืนๆ ในนโยบายฉบบันีย้งัคงมีผลสมบรูณแ์ละผกูพนัคูส่ญัญาอยู่เสมือนหนึง่ว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ 
ไม่สมบรูณ ์หรือไม่มีผลบงัคบัใชน้ัน้อยู่ในนโยบายฉบบันี ้

ข้อ 22 กฎหมายทีใ่ช้บังคับ 

นโยบายฉบบันีใ้หอ้ยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายของประเทศไทย 

ข้อ 23 การระงับข้อพิพาท 

หากมีขอ้โตเ้ถียง ขอ้ขดัแยง้ใดๆ เกิดขึน้อนัเนื่องมาจากนโยบายฉบบันี ้หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได ้
คู่สญัญาตกลงจะน าขอ้พิพาทดงักล่าวขึน้ฟ้องต่อศาลในประเทศไทย 


