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วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัท”) จึงจัดทานโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) ขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากร
และพนั ก งานของบริ ษั ท หรื อ บุ ค ลากร และพนั ก งานของบุ ค คลภายนอกที่ เ ป็ น ผู้ ก ระท าการแทนหรื อ ในนามของบริ ษั ท
ในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
นิยามสาคัญ
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูล
ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึ ง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานอง
เดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้มาติดต่อ และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดานั้น
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษัท ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะต้องกระทาภายใต้ฐานทางกฎหมายที่กาหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งบริษัทได้กาหนดไว้ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเงื่อนไขของฐานทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1.1 ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ฐานความยินยอม)
ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยฐานทางกฎหมายอื่นตามที่ระบุในข้อ 1.2 – 1.7 บริษัทจาเป็นต้องมีการขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีรูปแบบ และข้อความที่บริษัทจัดทาขึ้น (หนังสือขอความยินยอม) หรือตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)ยกเว้นการขอความ
ยินยอมด้วยวิธีดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีนี้เจ้าของข้อมูลอาจให้ความยินยอมด้วยวาจาได้ บริษัทจะบันทึก
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ความยินยอมดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุรายละเอียดของวิธีการให้ความยินยอม และวันที่ให้ความยินยอมนั้น ทั้งนี้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะมีกฎหมาย หรือสัญญาที่เป็นคุณแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากัดสิทธิไว้
บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้า ของข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมโดยอิสระ และโดยความ
สมัครใจ
หมายเหตุ ถ้าบริษัทมีการขอความยินยอมจากผู้เยาว์ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บริษัท
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามลาดับ กรณีที่เป็นผู้เยาว์อายุ 10 ปี
ขึ้นไป ผู้เยาว์นั้นสามารถให้ความยินยอมเองได้โดยลาพัง ทั้งนี้การให้ความยินยอมต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์เท่านั้น
1.2 เพื่อการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ การทาวิจัยหรือสถิติ (ฐานจดหมาย
เหตุ/วิจัย/สถิต)ิ
ในกรณีที่บริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์การจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมาย
เหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยมีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ฐานประโยชน์สาคัญต่อชีวิต)
ในกรณีที่บริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของ
บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่จากัดเพียงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เช่น บริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิด
ขึ้นกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ บริษัทไม่ต้องขอความยินยอม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.4 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อใช้ดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูล
ก่อนเข้าทาสัญญากับบริษัท (ฐานสัญญา)
ในกรณีที่บริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับบริษัท หรือดาเนินการตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญากับบริษัท บริษัทไม่ต้องขอความยินยอมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
1.5 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ฐานประโยชน์สาธารณะ)
ในกรณีที่บริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท บริษัทไม่ต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
1.6 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
ในกรณีที่บริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้
ดาเนินการเกี่ยวกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยและ
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ปกป้องทรัพย์สินและบุค คลที่อยู่ภ ายในบริเวณของบริษัท ประโยชน์โ ดยชอบด้วยกฎหมายในการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท เป็นต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องระมัดระวังในการใช้ฐานทางกฎหมายนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และหากกรณีพบว่าประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่
บริษัทจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากบริษัทยังคงประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะต้องทาการประเมินว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลใด ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ทุกประการหรือไม่
(1) บริษัทหรือบุคคลที่สามมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจาเป็นต่อผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือไม่
(3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าบริษัทอาจมีความจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่
(4) การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมีความสาคัญไม่น้อยกว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ใช่เป็น
กรณีที่อาจกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมากหรือไม่
(5) บริษัทมีมาตรการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้วหรือไม่
1.7 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับบริษัท (ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย)
ในกรณีที่บริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทไม่
จาเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้อาจรวมถึงการดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐ
ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างไว้เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน การเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ เป็นระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น
2. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้ก็ ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (รายละเอียดในข้อ 1.1) เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ดังนี้:
 เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม (เป็นการใช้สาหรับกรณีฉุกเฉิน)
 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ :
— เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทางานของลูกจ้าง
— ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
— การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมาย ซึ่งการเก็บรวบรวมมีความจาเป็นต่อการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของบริษัทหรือของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
— การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น
— ประโยชน์ ส าธารณะอื่ น ที่ ส าคั ญ เช่ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหวเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการป้ อ งกั น
โรคติดต่อหรือโรคระบาด การเก็บรวบรวมและเปิดเผยต่อหน่วยงานรัฐซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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หมายเหตุ แนวทางการพิจารณาและการตีความคาว่า “ประโยชน์สาธารณะ” อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพิจารณา
และการให้ความหมายของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่ระบุในกฎหมายลาดับรองซึ่งอาจมีการประกาศใช้
บังคับเป็นการเพิ่มเติมในอนาคต
3. แนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้เท่าที่จาเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทกาหนดไว้เท่านั้น บริษัทจะพิจารณาและเลือกเก็บ
รวบรวมข้อมูลเท่าที่จาเป็นที่จะต้องใช้และทิ้งหรือทาลายข้อมูลที่อาจได้มาโดยไม่จาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความอ่อนไหว
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินความจาเป็น บริษัทต้องหาวิธีการทาให้บริษัทสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่
จาเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมนั้น เช่น ในกรณีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อระบุตัวตนของคู่ค้าหรือตัวแทนของคู่ ค้า
ของบริษัทจากสาเนาบัตรประชาชน ซึ่งโดยปกติบริษัทจาเป็นต้องใช้เพียงข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปในการระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าว (เช่น ชื่อ
และรูปภาพ) ดังนั้น กรณีที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏบนบัตรประชาชนอยู่ด้วย (เช่น ศาสนา หมู่โลหิต) บริษัท จะใช้วิธีการ
ทาให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏบนสาเนาบัตรเมื่ออยู่ในการครอบครองของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการขีดฆ่าข้อมูลที่ไม่จาเป็นในสาเนาบัตรประชาชน
ที่ตนได้รับมา เหลือเพียงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการระบุตัวตนเท่านั้น เป็นต้น
ประกาศความเป็นส่วนตัวสาหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะมีการดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดทา และแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy
Notice) ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูล คาจากัดความ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการ
เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมายของการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมหรือระยะเวลาที่คาดหมาย
ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อเกี่ยวกับบริษัท
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เข้าใจ และประกอบการพิจารณาให้
ความยินยอมในกรณีที่การเก็บรวบรวมนั้นไม่อยู่ในฐานทางกฎหมายที่สามารถเก็บรวบรวมโดยปราศจากความยินยอมได้
บริษัทจะต้องแจ้ง หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่เป็นกรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนมีนโยบายนี้ และบริษัทยังมีความจาเป็นต้องเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอยู่ต่อไป บริษัทจะต้องดาเนินการแจ้ง หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบโดยเร็วที่สุด
การแจ้ง หรือการส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวอาจไม่จาเป็นต้องกระทาซ้าในกรณีที่บริษัทได้เคยแจ้ง หรือส่งมอบประกาศความ
เป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว แต่ในกรณีที่บริ ษัทมีการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวในภายหลัง บริษัทจะต้องแจ้ง
หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขให้กับเจ้าของข้อมูลใหม่
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แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีนโยบายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองโดยตรง หากบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลจากแหล่งอื่น บริษัทจะดาเนินการแจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบ โดยไม่ชักช้าแต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้เก็บรวบรวม และบริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ในกรณี
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานความยินยอม ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทจะต้องนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้ในการติดต่อกับ
เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบเมื่อทาการติดต่อ ครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจะต้องนาข้อมูลส่วนบุค คลไป
เปิดเผย บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบก่อนการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก บางกรณีบริษัทอาจไม่ต้องแจ้ง
ข้อมูล การเก็บและประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุค คล หากบริษัทสามารถพิสูจ น์ได้ว่าการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไม่
สามารถทาได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ
นั้นอยู่แล้ว เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้รับประกาศความเป็นส่วนตัวสาหรับการทาธุรกรรมบางประการกับบริษัทแล้ว และประสงค์จะ
ทาธุรกรรมเช่นเดิมกับบริษัทอีกคราว
ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการกระทาการแทนตามคาสั่งของบริษัท บริษัทอาจกาหนดให้ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้แจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวแทนบริษัทได้ ซึ่งบริษัทจะควบคุมดูแลให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามนโยบาย
ฉบับนี้และถือเสมือนว่าบริษัทได้ดาเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ที่กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทพึงตระหนักว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ตามที่
กาหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงต้องจัดให้มีแบบคาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทมีเหตุจาเป็นต้องปฏิเสธก ารใช้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ
บันทึกเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมซึ่งได้เคยให้ไว้กับบริษัทผ่านหนังสือขอความ
ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนความยินยอมบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถกระทาได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
โดยบริษัทจะแจ้งถึงผลกระทบเมื่อมีการเพิกถอนให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบถึงการใดๆ ที่
บริษัทได้กระทาไปแล้วก่อนหน้าอันเนื่องมาจากการได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เหตุในการปฏิเสธ: กรณีที่มีข้อจากัดสิทธิในการถอนความยินยอมตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า
2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทอาจปฏิเสธคาขอบังคับตามสิทธินี้ได้ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:
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- เป็นการทาตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล หรือ
- เมื่อบริษัทเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น
ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถดาเนินการตาม คาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะทาการบันทึกการปฏิเสธ
คาขอพร้อมเหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป
ระยะเวลาการตอบสนอง: กรณีบริษัทไม่อาจปฏิเสธได้ บริษัทจะดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
3. สิทธิร้องขอรับและขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจาก
บริษัท หรือขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลไปให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านได้หรือใช้งานได้โดยทั่วไป รวมถึงมีสิทธิ ขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่บริษัทหรือบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ได้รับโอนไปเก็บรวบรวมไว้ การร้องขอนี้จะใช้ได้ในกรณีที่บริษัทได้เก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือคาร้องขอก่อนทาสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กับบริษัทเท่านั้น
เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทสามารถปฎิเสธคาร้องขอได้หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธินั้นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภ าพของบุค คลอื่น เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็น
ความลับทางการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้หากมีเหตุแห่งการปฏิเสธคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะทาการบันทึกการปฏิเสธคาขอพร้อมเหตุผลไว้ใน
บันทึกรายการของบริษัทต่อไป
ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า
4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ในกรณีต่อไปนี้:
(1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือสาธารณะประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
การปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
เหตุในการปฏิเสธ (สาหรับข้อ 4 (1)): บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ สิทธิ หรือ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้หากมีเหตุแห่งการปฏิเสธคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะทาการบันทึกการปฏิเสธคาขอพร้อม
เหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป
(2) กรณีการตลาดแบบตรง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านได้อย่างไม่มีเงื่อนไข
(3) เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ เว้นแต่เป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธ บริษัทจะดาเนินการแยกส่วนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้างต้นออกจากข้อมูลอื่นในทันทีนับแต่เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งการคัดค้านให้ทราบ
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5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือทาให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้ เมื่อ:
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ทัง้ นี้ ตามระยะเวลาที่อาจบอกกล่าวให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบในประกาศความเป็นส่วนตัว
(2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมและบริษัทไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บข้อมูลได้อีก
(3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่สามารถปฏิเสธคาคัดค้าน
ได้
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคาขอได้ ในกรณีต่อไปนี้
- เป็นการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
- เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในฐานเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารทางประวัติศ าสตร์ หรือจดหมายเหตุ การวิจัย สถิติหรือฐาน
ประโยชน์สาธารณะ
- เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งเป็นการจาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านเวช
ศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประเมินความสามารถในการทางานของลูกจ้าง ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข
- การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย
- การใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยการกระทาของบริษัท หรือถูกโอนให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้มีคาขอให้ลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ บริษัทต้องดาเนินการในการลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ และต้องแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามคาขอด้วย
ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า
6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อ:
(1) ได้มีการร้องขอให้บริษัทแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจ
พิจารณายกเลิกการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้หากบริษัทตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับการร้องขอให้แก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้ว
โดยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนการยกเลิกพร้อมเหตุผล
(2) เป็นการใช้ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทนการลบ
(3) ข้อมูล ส่วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บ รักษาไว้แล้ว แต่เจ้าของข้อมูลได้เคยขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูล ไว้เพราะ
จาเป็นต่อการใช้ ก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง
(4) บริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์เพื่อปฏิเสธการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทอาจพิจารณายกเลิกการระงับการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้หากบริษัทเห็นว่าบริษัทมีสิทธิในการใช้ข้อมูลต่อไปตามเหตุแห่งการปฏิเสธสิทธิในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ก ล่าวไป
ข้างต้น
ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า
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7. สิท ธิขอให้แ ก้ไขข้อ มูลส่ว นบุคคล เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลอาจขอให้บริษัทดาเนินการให้ข้อมูล ส่วนบุค คลนั้น ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ทั้งนี้หากมีเหตุแห่งการปฏิเสธคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะทาการบันทึกการปฏิเสธคาขอพร้อม
เหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป
ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า
8. สิทธิการร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นว่าบริษัทหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
พนักงาน และบุค ลากรทุกคน รวมถึง บุคคลที่ได้รับการว่ าจ้าง และพนักงานของบุคคลที่บริษัทว่าจ้าง มีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และจะต้องรักษาความลับในข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และไม่นาข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่การงานไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจ
แบ่งหน้าที่ได้ตามลาดับขั้น ดังนี้
1. ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และบุคลากรระดับบริหาร
มีหน้าที่กากับดูแลกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษัท ดังนี้
—
กาหนดบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นศูนย์กลางของบริษัทในการดูแลและรับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท
—
มอบหมายงานให้แก่พนักงานในการกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีปฏิบัติในการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุค คลโดยบริษัท พร้อมทั้ง แนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นภายในบริษัท
—
จัดให้มีการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายหรือความเหมาะสมของนโยบายนี้อย่างสม่าเสมอ
—
เป็นผู้อนุมัติในการดาเนินงานเชิงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดให้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายนี้หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
—
พิจารณาและอนุมัติในการตอบสนองต่อคาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากการตอบสนองต่อการร้องขอ
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษัท เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใด
2. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
มีหน้าที่ให้คาแนะนาและตรวจสอบกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษัท ดังนี้
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วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมกิจ กรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คลของบริษัท และให้คาแนะนาแก่
บุคลากร หรือหน่วยงานอื่นภายในบริษัท เพื่อให้กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ตรวจสอบ และอนุมัติแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท รวมถึงวิธีปฏิบัติ
ในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท และแนวทางใน
การแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นภายในบริษัท
วิเคราะห์ ประเมิน และให้คาแนะนาแก่บุคลากร และหน่วยงานภายในบริษัทเกี่ยวกับการตอบสนองต่อคาร้องขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุค คลหากการตอบสนองต่อการร้องขอดัง กล่าวอาจมีผ ลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อบริษัท
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใด
รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทไปยัง กรรมการผู้จัดการ และบุคลากร
ระดับบริหาร
ติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแจ้งเหตุละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายในบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
ศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุค คล รวมถึง ติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และแจ้งให้บุคลากรของบริษัททราบ
อธิบาย สร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ตาแหน่งระดับผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก
มีหน้าที่กากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในหน่วยงานของตนซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละหน่วยงาน โดยอาจแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้
—
อนุญาตให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานในการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน
—
จัดให้มีแนวปฏิบัติ และการอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จาเป็นต้องเก็บ และข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ไม่จาเป็นต้องเก็บเพื่อการใช้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
—
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานให้มีมาตรฐานตามกฎหมาย และนโยบายนี้
—
อนุมัติในการตอบสนองคาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปรึกษาหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าว รวมถึงหารือกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติหากการตอบสนองต่อการร้ องขอดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะ
สาคัญต่อบริษัท เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใด
—
ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
—
จัดให้มีการบันทึกการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามรายการที่กาหนดในนโยบายนี้
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รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชากรณีได้รับแจ้งถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และพิจารณาว่าการละเมิดนั้นอาจมี
ความเสี่ยงที่จ ะมีผ ลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภ าพของเจ้ าของข้อมูล ส่วนบุค คลหรือไม่ รวมถึง การปรึก ษาหารือกั บ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาให้มีคาสั่งให้ดาเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ต่อไป

4. ตาแหน่งระดับพนักงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นขั้นตอนในระดับการ
ปฏิบัติการ ดังนี้
—
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายนี้ รวมถึงเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
—
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคล ทั้งนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความปลอดภัย การส่ง โอนเปิดเผย หรือ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น
—
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีที่เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในบริษัท หรือคาสั่งให้
กระทาการใด ๆ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
—
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่ออนุมัติในกรณีได้รับคาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
—
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีในกรณีทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการละเมิดนั้นจะเกิดจากการจง
ใจ หรือประมาทเลินเล่อของบุคคลใดก็ตาม และไม่ว่าการละเมิดนั้นอาจจะมี หรือไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5. ผู้รับจ้างและผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
มีหน้าที่ดังนี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังต้องอยู่
ภายใต้บังคับของสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาไว้กับบริษัท (ถ้ามี) โดยมีหน้าที่ดังนี้
—
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และนโยบายนี้ รวมถึงเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเมื่อมีการร้องขอ
—
แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ทราบถึง
การละเมิดนั้น
—
สนับสนุน และช่วยเหลือบริษัทในการตอบสนองคาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การฝ่าฝืนกฎหมาย และนโยบายนี้ของพนักงานอาจถือเป็นเหตุลงโทษทางวินัยได้ และการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือนโยบายนี้ของผู้รับ
จ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่ง เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุค คลของบริษัท อาจถือว่าเป็นการผิดสัญญาที่มีกับบริษัทด้วยเช่นกัน หากการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวส่งผลกระทบทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจถือให้เป็นเหตุเลิกจ้างหรือเลิกสัญญาได้ นอกจากนี้ยังอาจมี
โทษทางอาญาซึ่งเป็นโทษปรับ และจาคุกสาหรับผู้กระทาการแทนบริษัทที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้อง
ศึกษากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายนี้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงนโยบาย และเชิง เทคนิค ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจ หรือโดยมิชอบ และมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็น
หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
การบันทึก การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะต้องจัดให้มีการบันทึกการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมโดยมีรายการอย่างน้อย ดังนี้
—
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม รวมถึงวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
—
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เก็บข้อมูลส่วนบุค คลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ฐานขอความ
ยินยอม
—
สิทธิ และวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
—
การปฏิเสธ หรือการคัดค้านคาขอการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ พร้อมเหตุผลตามที่ระบุในนโยบายนี้
—
คาอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบได้ และสามารถบังคับตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งหรือร้องขอแก่บริษัท
การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
1. บริษัทสามารถโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คลที่เพียงพอ ตาม
หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
2. กรณีประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้จะต้องเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
 เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย
 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับรู้ถึงมาตรฐานที่ไม่เพียงพอของประเทศ หรือองค์กรปลายทางแล้ว
 เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดาเนินการตามคาร้องขอก่อนเข้าทา
สัญญา
 เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
 เป็นการจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
3. กรณีที่เป็นการส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งอยู่ในเครือกิจการเดียวกัน บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลระหว่างกัน โดยไม่ต้องดาเนินการตามที่กาหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะต้องจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการ
ส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างกันในเครือธุรกิจเดียวกันที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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การดาเนินการเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นภายในบริษัท โดยที่เหตุละเมิดนั้นมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานกันเพื่อดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทจะแจ้งการละเมิด
ดังกล่าวแก่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้ทราบเหตุเท่าที่สามารถจะกระทาได้
ในกรณีที่การละเมิดนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุแห่งการละเมิดให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมแนวทางเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และความเหมาะสมทาง
ธุรกิจ
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และการแจ้งเหตุแห่งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีมีข้อสงสัยหรือคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีมีความประสงค์จะแจ้งเหตุแห่งการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล โปรดติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด
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