
นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้สมัครบริษัท พีอารท์อีาร ์กรุ๊ป จ ากัด 

 บริษัท พีอารท์ีอาร ์กรุ๊ป จ ากัดและ บริษัทในเครือ (ต่อไปเรียกว่า“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัร และเพื่อใหเ้กิดความ

มั่นใจว่าผูส้มคัรไดร้บัความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ัดท านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีข้ึน้ เพื่อขอการยินยอมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับ

การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย รวมตลอดถึงการลบ และท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรทัง้ช่องทางออนไลน ์และช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด ดงันี ้

1. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ผูส้มคัรรรบัทราบตกลงและยินยอมใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล เพ่ือวตัถปุระสงคต์่อไปนี ้
เท่านัน้ขอ้มลูซึ่งผูส้มคัรส่งใหบ้นเว็บไซตป์ระกาศรบัสมคัรงาน หรือ ขอ้มลูที่แจง้ไวแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสรรหาของบริษัทจะถกูใช ้

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหา การสัมภาษณ์ และประเมินคุณสมบัติ รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ทาง
ผูส้มคัรสนใจ 

- เพื่อใชใ้นการติดต่อกับผูส้มัครในการใหข้้อมูลของงาน การโฆษณา และขอ้มูลอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นงานที่ผูส้มัครมีความ
ตอ้งการและสนใจ 

- เพ่ือใชใ้นการติดต่อกบัผูส้มคัรในการใหข้อ้มลูของงาน การโฆษณา และขอ้มลูอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความเหมาะกบั
ผูส้มคัร 

- เพื่อใชใ้นการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกับผูส้มคัร เกี่ยวกับใบสมคัรงาน หรือ ประวตัิการท างาน ที่ส่งใหก้ับบริษัท เพื่อที่ทางบริษัท
จะส่งขอ้มลูเกี่ยวกบังานที่ทางผูส้มคัรสนใจ รวมถึงการใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบังานนัน้ใหผู้ส้มคัรรบัทราบอย่างถกูตอ้ง 

- เพ่ือการตรวจสอบประวตัิ และขอ้มลูจากแหล่งอา้งอิงที่ทางผูส้มคัรไดมี้การใหข้อ้มลูไว ้
- เพ่ือใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือ ระเบียบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง 
- เพ่ือพฒันาการใหบ้ริการของบริษัท และ เว็ปไซตใ์นการสมคัรงานของบริษัท อาทิ การจดัการในส่วนของผูใ้ชง้าน ความปลอดภยั 

การตรวจสอบฐานขอ้มลู และ ป้องกนัการจารกรรมขอ้มลู รวมถึงการประเมินความเสี่ยง 
- เพื่อใชเ้ป็นนโยบายบงัคบั ดูแลความเป็นส่วนตวั และ ก าหนดเงื่อนไขในการใชเ้ว็ปไซตใ์นการสมคัรงาน รวมถึงสญัญาระหว่าง

บริษัทกบัผูส้มคัร 
- เพ่ือเปิดเผยใหบ้ริษัทคู่คา้ของ บริษัท เพ่ือพิจารณาประวตัิการท างานของผูส้มคัร เพ่ือใชใ้นการคดัเลือก และ จา้งงานต่อไป 
- เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของพนกังานหรือบคุคลอ่ืน เช่น การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การควบคมุ

และป้องกนัโรคติดต่อ 
1.1. วตัถปุระสงคด์า้นการใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

- เพื่อใหบ้ริการผูใ้ชง้าน และผูใ้ชง้านที่ลงทะเบียนตามที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของบริษัท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดอยู่
เพียงการช่วยจดัหางาน การด าเนินการประการใด ๆ เพ่ือใหผู้ห้างานสามารถเขา้ถึงต าแหน่งงานได ้ 

- เพ่ือเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหผู้ล้งโฆษณาใชใ้นการเสนอต าแหน่งงานที่เหมาะสมใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 
- เพ่ือการยืนยนัตวัตนของผูใ้ชง้าน 
- เพื่อใหผู้ใ้ชง้านที่ลงทะเบียนไดร้บัสิทธิประโยชนต์่าง ๆ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษ ที่บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือ

บริษัทหุน้ส่วนเป็นผูจ้ดัขึน้ 
- เพ่ือการส่งจดหมายข่าวสารต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ต าแหน่งงานที่เปิดรบัสมคัรไปยงัขอ้มลูการติดต่อที่ท่านไดใ้หไ้ว้ 
- เพ่ือใชใ้นการแจง้เตือนขอ้มลูข่าวสารในระหว่างที่ท่านใชง้านเว็บไซต ์(Push Notification) 

  



1.2. วตัถปุระสงคด์า้นการตลาด 
- เพื่อใหบ้ริการดา้นการตลาด กิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาด และ/หรือใชใ้นการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัท และ/หรือบริษัทใน

เครือ 
- อาจใชคุ้กกีเ้พื่อวิเคราะหค์วามสนใจ และการคน้หาขอ้มูลของผูใ้ชง้านบนเว็บไซต ์ทัง้นี ้เพื่อน าไปใชใ้นการน าเสนอโฆษณาที่มี

ความเกี่ยวขอ้งแก่ผูใ้ชง้านมากยิ่งขึน้ เม่ือผูใ้ชง้านเขา้เยี่ยมชมเว็บไซตข์องเรา และเว็บไซตอ่ื์น รวมถึงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
บริหารจดัการโฆษณา การโฆษณาใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือการวิเคราะหแ์ละส ารวจตลาด 

- เพื่อระบุตวัตนผูใ้ชง้านที่ไดเ้ขา้ถึง และ/หรือไดอ่้านขอ้มูลหรือเนือ้หาที่โพสตล์งบนเว็บไซตข์องเรา ทัง้นี ้เพื่อที่ บริษัทจะสามารถ
น าเสนอขอ้มูลหรือเนือ้หาที่ตรงกับความสนใจของท่านใหแ้ก่ท่านได ้รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ใหท้่านสามารถเขา้ถึงงานที่ลง
ประกาศโฆษณาที่ตรงกบัความตอ้งการหรือเหมาะสมกบัท่าน 

- เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาด หรืออาจใชช้ื่อผูเ้ขา้ใชง้าน รหัสผ่าน ขอ้มูลที่ใชใ้นการติดต่อ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อ
ประเทศที่อาศยัอยู่ในปัจจุบนั สญัชาติ ระดบัการศกึษา และประสบการณก์ารท างานของผูใ้ชง้านซึ่งอยู่ในความครอบครองของ 
บริษัท เพื่อท าการตลาดแบบตรง 

- เพ่ือเสนอผลิตภณัฑ ์และบริการอื่น ๆ ใหแ้ก่ท่าน ดงันี ้
• เสนอหลักสูตรอบรม และการใชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วรต์่าง ๆ ส าหรบัผูใ้ช้งานที่มองหาต าแหน่ง และโอกาสทางดา้น

หนา้ที่การงาน 
• มหกรรม มหกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทอาจไม่ไดจ้ัดขึน้เอง รวมถึง 

แต่ไม่จ ากดัอยู่เพียง หลกัสตูร สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ และ การแข่งขนัต่าง ๆ 
- เพื่อแจง้ใหท้ราบถึงผลิตภณัฑ ์และบริการที่เสนอโดยบริษัทในเครือของบริษัท หรือผูล้งโฆษณา (ทัง้นี ้ชื่อบริษัทในเครือและชื่อผู้

ลงโฆษณาจะปรากฏในใบสมคัรของผลิตภณัฑ ์และบริการที่เกี่ยวขอ้ง ตามแต่กรณี) 
- เพ่ือส่งขอ้มลูข่าวสาร หรือชกัชวนใหท้่านบริจาค หรือสมทบทนุใหแ้ก่ หรือตามโครงการขององคก์รการกศุลหรือองคก์รไม่แสวงหา

ก าไร หรือเพ่ือใหอ้งคก์รดงักล่าวชกัชวนใหท้่านบริจาค หรือสมทบทนุ (ที่ไม่มีวตัถปุระสงคท์างการคา้ หรือทางพาณิชย)์ 
1.3. วตัถปุระสงคด์า้นอ่ืนๆ 

- เพื่อบริษัท ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอตัโนมตัิเพื่อวตัถุประสงคใ์นการประเมินจ านวนการเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต ์เพื่อวดัความ
นิยมขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต ์เพื่อติดตามการท ารายการบนเว็บไซต ์และจ านวนการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม และ
มหกรรมพิเศษที่ไดจ้ัดขึน้โดยบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ เพื่อวัดรูปแบบจราจร ( traffic patterns) ของ
ผูใ้ชง้าน และเพ่ือบริหารจดัการเว็บไซต ์

- เพ่ือจดัการ และติดตามขอ้สงสยั ขอ้ซกัถาม ค าขอ และขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ จากผูใ้ชง้าน 
- เพ่ือส ารวจตลาด และส่งเสริมพฒันาดา้นการตลาดของบริษัท 
- เพ่ือตรวจสอบ และยืนยนัตวัตนของผูใ้ชง้านที่ไดล้งโพสต ์โฆษณา ขอ้มลูส่วนบคุคล ถอ้ยแถลง ขอ้ความ มมุมอง ขอ้คิดเห็น หรือ

ขอ้มลูอ่ืนใดบนเว็บไซตข์องเรา 
- เพื่อเก็บขอ้มูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ส าหรบัวิเคราะหก์ารใช้งานของเว็บไซต ์และน าไปใชใ้นการพัฒนาการใช้งาน รูปแบบ 

โปรแกรม และซอฟตแ์วรข์องเว็บไซตใ์หด้ียิ่งขึน้ 
- เพ่ือใชใ้นการโพสตถ์อ้ยแถลงของผูใ้ชง้านบนเว็บไซตข์องเรา ซึ่งอาจประกอบไปดว้ยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เช่น ช่ือ เป็นตน้ 
- เพ่ือใชใ้นการคุม้ครอง และปกป้องสิทธิ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนใ์ดๆ ของผูส้มคัร 
- เพ่ือใชใ้นการปรบัปรุง และพฒันาการใหบ้ริการบนเว็บไซตข์องเรา 

1.4. วตัถปุระสงคด์า้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 



- เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย ค าสั่งของหน่วยงานรฐั หน่วยงานที่มีอ านาจ หรือเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานดงักล่าว รวมถึงเพื่อปฏิบัติ
ตามค าสั่งศาล 

  
 
1.5. ผูใ้ชง้านประสงคจ์ะยกเลิกการรบัข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ จากทาง บริษัท ผูใ้ชง้านสามารถท าการยกเลิกโดยการเขา้สู่ระบบ (login) ผูใ้ชง้าน หรือเขา้สู่
หนา้เว็บเพจการจดัการบญัชีของผูใ้ชง้าน หรือคลิกที่ลิงกซ์ึ่งปรากฏในจดหมายข่าว หรือขอ้ความแต่ละฉบบั หรือขอ้ความ 
 
1.6. ในกรณีที่การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนัน้กระท าโดยใชฐ้านการปฏิบตัิตามสญัญา หากท่านมิใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ บริษัท 
ตามที่ไดร้อ้งขอไม่ว่าทัง้หมด หรือแต่บางส่วน บริษัทอาจมิสามารถเขา้ท าสญัญากับท่าน หรืออาจมิสามารถปฏิบตัิภาระหนา้ที่ตามสญัญาไดอ้ย่าง
สมบรูณ ์
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม 
ในการใหบ้ริการเวบ็ไซตแ์ก่ทา่น บริษัท จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ดงันี ้

- ผูใ้ชง้านที่ไม่ไดท้ าการลงทะเบียนในเว็บไซต ์อาทิ ขอ้มูลเกี่ยวกับการเขา้ และเยี่ยมชมเว็บไซตข์องผูใ้ชง้าน หนา้เพจที่ผูใ้ชง้านได้
เขา้เยี่ยมชม การคน้ขอ้มูลบนเว็บไซตข์องผูใ้ชง้าน และการเขา้สู่ระบบบญัชีผูใ้ชง้าน อันไดแ้ก่ ชื่อโดเมน เซิรฟ์เวอร ์แอดเดรส 
รวมทัง้จดัเก็บ “คกุกี”้ หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดและรูปแบบเบราวเ์ซอร ์หนา้เพจอา้งอิง/ออก ระบบปฏิบตัิการ การประทบัวนัที/่
เวลา และ ขอ้มลูเสน้ทางการคลิก (clickstream data) ในบนัทึกขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอร ์(log files) (“ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก็บโดย
อตัโนมตัิ”)ขอ้มลูในการติดต่อกบัพนกังาน เช่น ชื่อ นามสกลุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ขอ้มลูโซเชียลมีเดีย และเว็ปไซตต์่างๆ 

- ผูใ้ชง้านที่ลงทะเบียน นอกเหนือไปจากขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่ไดร้ะบไุวใ้น ขา้งตน้แลว้นัน้ บริษัท จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล
ที่ใชร้ะบตุวัตนของท่านซึ่งรวมถึงช่ือ นามสกลุ อาย ุเพศ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง ที่อยู่ 
ประเทศที่อาศยัอยู่ในปัจจบุนั อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ระดบัการศกึษา ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์
การท างาน เงินเดือน รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ชื่อบญัชีผูใ้ชง้าน (Username) รหสัผ่าน (Password) รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล
อ่ืนใดที่ท่านอาจไดใ้หไ้วใ้นเรซูเม่ และ/หรือ เน็กซม์ฟู โปรไฟลข์องท่าน 

- บุคคลภายนอก ผูใ้ชง้านที่ลงทะเบียนอาจระบถุึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกในเรซูเม่ เช่น บุคคลอา้งอิง ทัง้นี ้ผูใ้ชง้านที่
ลงทะเบียนมีหนา้ที่รบัรองและรบัประกันว่าบุคคลภายนอกดงักล่าวไดใ้หค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษัท และ/หรือ
ไดร้บัแจง้ใหท้ราบถึงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีแ้ลว้ 

- ผูเ้ยาว ์บริษัท พยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลเท่าที่จ  าเป็น เกี่ยวขอ้ง และเหมาะสมต่อการด าเนินการตามวตัถปุระสงค์
ที่ไดร้ะบไุวใ้นนโยบายฉบบันีเ้ท่านัน้ ในกรณีที่ผูใ้ชง้านมีอายุต ่ากว่า 10 (สิบ) ปี ท่านรบัรองและรบัประกนัว่าท่านไดด้ าเนินการขอ
ความยินยอมจากผูมี้อ านาจปกครองของท่าน ไดแ้ก่ บิดามารดา หรือ ผูป้กครองตามกฎหมาย เพ่ือใชง้านเว็บไซตข์องเราแลว้ ทัง้นี ้
ท่านเขา้ใจและรบัทราบว่า บริษัท อาจขอตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใหค้วามยินยอมดงักล่าวไดท้กุเม่ือ 

- ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว บริษัท มิไดมี้เจตนาที่จะประมวลผล หรือเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน
แต่อย่างใด หากท่านไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลอ่ืนใด รวมถึงผูล้งโฆษณา โปรดตรวจสอบขอ้มูลที่ท่านจะ
อปัโหลดเขา้สู่ระบบเว็บไซตข์องบริษัทใหถ้ี่ถว้น  

 
3. การขอความยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 



3.1. ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลโดยอาศยัความยินยอมของผูส้มคัร ผูส้มคัรมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของผูส้มคัรที่
ใหไ้วก้บับริษัทไดต้ลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ผูส้มคัรได้
ใหค้วามยินยอมไปแลว้ 
3.2. หากผูส้มคัรถอนความยินยอมที่ไดใ้หไ้วก้บับริษัทหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถด าเนินการเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์
บางส่วนหรือทัง้หมดตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด ้
 
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
4.1. บริษัทจะจัดเก็บขอ้มูลของท่านตราบเท่าที่ท่านยังเป็นสมาชิกบนเว็บไซต ์โดยจะท าลายขอ้มูลของท่านภายใน 1 ปีหลงัจากท่านยกเลิกการเป็น
สมาชิก 
4.2. บริษัทจัดใหมี้ระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบคุคลเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษาหรือที่ไม่เกี่ยวขอ้งหรือเกิน
ความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  
 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ่ืน  
5.1. บริษัทเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มัครกับ บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ไดเ้ป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท (“บุคคลอ่ืน”) เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้เช่น ผูใ้หบ้ริการเกี่ยวกับกระบวนกา รสรรหา
และคดัเลือกบคุคลากร การจา้งงาน การรกัษาความปลอดภยั การตรวจสอบประวตัิ การทดสอบคณุสมบตัิและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบนั
การเงิน คู่ธุรกิจ ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรฐั และบุคคลอ่ืนที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจและใหบ้ริการแก่ ผูส้มคัร รวมถึง
ด าเนินการใด ๆ ตามวตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้ 
5.2. บริษัทจะก าหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มลูมีมาตรการปกป้องขอ้มลูของผูส้มคัรอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวเท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ 
และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ  
 
6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
6.1. บริษัทอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรไปยงับริษัทในเครือหรือบุคคลอ่ืนในต่างประเทศในกรณีที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่ง
ผูส้มคัรเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระท าตามสญัญาระหว่างบริษัทกบับคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชนข์องผูส้มคัรหรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตาม
ค าขอของผูส้มคัรก่อนเขา้ท าสญัญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผูส้มคัรหรือบคุคลอ่ืน เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย 
หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั  
6.2. บริษัทอาจเก็บขอ้มลูของผูส้มคัรบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรห์รือคลาวดท์ี่ใหบ้ริการโดยบคุคลอ่ืน และอาจใชโ้ปรแกรมหรือแอปพลิเคชนัของบคุคลอ่ืน
ในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วรส์  าเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอรม์ส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัร แต่
บริษัทจะไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคลไดแ้ละจะก าหนดใหบ้คุคลอ่ืนเหล่านัน้ตอ้งมีมาตรการคุม้ครองค วามมั่นคง
ปลอดภยัที่เหมาะสม  
6.3. ในกรณีที่มีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มัครไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่

เหมาะสมเพื่อท าใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลส่วนบคุคลของผูส้มคัรจะไดร้บัการคุม้ครองและผูส้มคัรสามารถใชส้ิทธิที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบคุคลของผูส้มคัร

ไดต้ามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะก าหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มลูมีมาตรการปกป้องขอ้มลูของผูส้มคัรอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว

เท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหบ้คุคลอ่ืนใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 

7. มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 



7.1. ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรเป็นสิ่งส าคญัส าหรบับริษัทและบริษัทไดน้ ามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่

เหมาะสมมาใชเ้พ่ือปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลจากการสญูหาย การเขา้ถึงการใชห้รือการเปิดเผยโดยไม่ได้รบัอนญุาต การใชง้านในทางที่ผิด การดดัแปลง

เปลี่ยนแปลง และการท าลายโดยใชเ้ทคโนโลยีและขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภัย เช่น การเขา้รหสัและการจ ากัดการเขา้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุ คคลที่

ไดร้บัอนญุาตเท่านัน้ที่เขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรและบคุคลเหล่านีไ้ดร้บัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัความส าคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

7.2. บริษัทจดัใหมี้มาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลจากผูท้ี่ไม่

มีสิทธิหรือหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบคุคลนัน้ และจะจัดใหมี้การทบทวนมาตรการดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป

เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสม  
 
8. สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร 

8.1. ผูส้มคัรมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล สรุปดงันี ้

- ถอนความยินยอมที่ผูส้มคัรไดใ้หไ้วก้บับริษัทเพ่ือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัร 

- ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัร หรือขอใหเ้ปิดเผยที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัร 

- ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลก าหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลู

ส่วนบคุคลอ่ืน 

- คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เกี่ยวกบัผูส้มคัร  

- ลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนของผูส้มคัรได้  

- ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัร 

- แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

 ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของผูส้มคัรโดยเรว็ นบัแต่วนัที่บริษัทไดร้บัค ารอ้งขอดงักล่าว และสิทธิ

ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด โดยค ารอ้งขอใชส้ิทธิจะตอ้งไม่ขัดต่อการปฏิบตัิตามบทบญัญัติข อง

กฎหมาย  กฎระเบียบ   และค าสั่งของผูท้ี่มีอ านาจตามกฎหมาย  เพ่ือรกัษาประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของผูส้มคัรและบริษัท 

8.2 ผูส้มคัรสามารถใชส้ิทธิตามกฎหมาย ผ่านทาง Request form (โดยจะเริ่มใชส้ิทธิไดเ้ม่ือกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลมีผลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุ

ขอ้มลูส่วนบคุคล) 

 

9. ขอ้มลูเกี่ยวกบัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลและเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

9.1 ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล: บริษัท พีอารท์ีอาร ์กรุ๊ป จ ากดั สถานที่ติดต่อ: 2034/83 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. 10320 

9.2 กรณีที่ท่านมีขอ้สอบถามเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โปรดติดต่อเบอร ์0-2716 0000 หรือ https://www.prtr.com/contact-us/ 

 

 กรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้บริษัทจะส่งนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่ใหท้่าน โดยนโยบายความเป็น

ส่วนตวัฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัที่ประกาศ 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bSIxskUUak6H3jI-lCneoa_jkk9Iuw9Ejbzd8lK9G3xUQ0hVN1cwRkYxTU1HS0ZPVkxLSE4xODcwOS4u

