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เรื่อง “ส าหรับผูส้มัครฝึกงานและผู้ฝึกงาน” 

 
วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า (“บริษัท”) จึง

จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน โดยประกาศฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ผู้สมัครฝึกงานและผู้ฝึกงาน 

นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ วันเดือนปีเกิด 
เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตท างาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ทั้งน้ี ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเ จ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งน้ี ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
“ผู้ฝึกงาน” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งทางบริษัทได้รับเข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้ฝึกงานภายใต้ระยะเวลาท่ีจ ากัด 
“ผู้สมัครฝึกงาน” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งแสดงความประสงค์โดยการสมัครเพ่ือเข้าฝึกปฏิบัติงานกับทางบริษัท 
 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ตามความจ าเป็นเพ่ือการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ของบริษัทที่แจ้งในประกาศฉบับน้ี 
“ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อทั่วไป” ได้แก่ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ อยู่ปัจจุบันและ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปภาพ ลายมือชื่อ สถานะความเป็นอยู่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล
ส่วนตัว ชื่อบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น 
“ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง” ได้แก่ ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน ใบแสดงผลการเรียน ข้อมูลใบรับรอง
การศึกษา วุฒิบัตร เอกสารรับรองคุณวุฒิ รายงานผลการสอบประวัติบุคคล หนังสือขอความอนุเคราะห์รับเข้าฝึกงาน ข้อมูลเอกสารอื่น ๆ 
ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท เป็นต้น 
“ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาและการฝึกอบรม” ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา เป็นต้น 
“ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด” ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพน่ิงที่บันทึกด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัท 
“ข้อมูลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ฝึกงาน” ได้แก่ ข้อมูลของบุคคลที่ผู้ฝึกงานน ามาอ้างอิง อาทิเช่น ข้อมูลของบิดามารดา หรือสมาชิกใน
ครอบครัว อาจารย์ อันได้แก่ข้อมูลจ าพวกชื่อ อาชีพ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น 
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“ข้อมลูส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว” ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ าหนักและส่วนสูง โรคประจ าตัว ผลการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น 

หมายเหตุ กรณีที่ท่านให้รายละเอียดของบุคคลที่สามอ่ืนใด หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัท

เก็บรวบรวมจากท่านตามประกาศฉบับน้ี ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงกรณีที่ท่านน าข้อมูลของบุคคล

ดังกล่าวมาเปิดเผยต่อบริษัท รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบับน้ีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปน้ี 

 จากตัวท่านเอง โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงดังต่อไปน้ี 
o ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
o ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ จดหมายแนะน าตัว ประวัติส่วนบุคคลโดยย่อ (Curriculum Vitae / Resume) 

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกงาน เป็นต้น 
o ผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น ผ่านทางมหาวิทยาลัย 

ช่องทางเว็บไซต์จัดหาการฝึกงานที่ท่านได้ฝากข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ส าหรับการสมัครฝึกงานในต าแหน่งที่
บริษัทเปิดรับสมคัร เป็นต้น 

 จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย บุคคลที่ผูฝ้ึกงานอ้างอิงถึงใน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือน าไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
ตามท่ีปรากฏในประกาศฉบับน้ีเท่าน้ัน หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์
อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศน้ี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. เพ่ือข้ันตอนการรับเข้าฝึกงาน รวมถึงข้ันตอนการคัดเลือก 

สัมภาษณ์ การท าสัญญาฝึกงาน แก้ไขและยกเลิกสัญญา 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าท าสัญญา 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

2. เพ่ือการจ่ายค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีท่านได้ออกไปก่อนเพ่ือ

ท างานให้แก่บริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้หน่วยงาน

ของรัฐ เช่น กรมสรรพากร รวมถึงหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคาร

พาณิชย์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าท าสัญญา 

- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท  
 

3. เพ่ือการบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาและการติดต่อท่านในกรณีที่บริษัทเปิดรับ

สมัครงานในต าแหน่งที่อาจเหมาะสมกับท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

4.  การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท เช่น การสอดส่อง

ดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การตรวจสอบ

การเข้า-ออกบริษัทด้วยระบบแสกนบัตร เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน 

เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพ่ือใช้

เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย

เชื้อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้งน้ียังรวมไปถึงการเปิดเผย

ข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่

กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท  

- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
สุขภาพของบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว 

- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น 
กฎหมายเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) 

6. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ

กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี 

การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการด าเนินการอื่น ๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว 

- เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ

กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 
ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกงาน 

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาฝึกงาน รวมถึงเพ่ือประโยชน์โดยชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัท

และบุคคลที่สามท่ีมีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจกับบริษัท ดังน้ัน ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัทในฐานะนายจ้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการฝึกงานของท่านกับบริษัทได้  

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน 

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทซึ่งจ าเป็นต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครฝึกงาน ดังน้ันบริษัทอาจ

ไม่สามารถด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของท่านได้อย่างเหมาะสมและไม่อาจด าเนินการจ้างงานกับท่านได้ 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับน้ี บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปน้ี  

 ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 

บริษัทที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพของบริษัท หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

อื่นภายนอกบริษัท  

 บริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มในเครือบริษัท ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจและตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง 

 บุคคลที่ท่านได้อ้างอิงไว้ในเอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถานีต ารวจ เป็นต้น  

 หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ 

 พนักงานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการ

ระงับข้อพิพาท 
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ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกงาน 

บริษัทจะเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาฝึกงาน และอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านไว้ต่อหลังจากท่านพ้นสถานะการเป็นผู้ฝึกงานกับบริษัทแล้ว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน 

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับท่านเข้าฝึกงานด้วยเหตุผลใด ๆ บริษัทจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นระยะเวลาไม่

เกิน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 

ทั้งน้ี ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ ระบุไว้ข้างต้นส าหรับการน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อ
บริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวัต ถุประสงค์ดังกล่าว 
และหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 
สิทธิของท่านในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสว่นบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังน้ี  

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระท าก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมน้ัน 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้ 

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 

6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง หรือ เพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่

สมบูรณ์ได้ 
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง

ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ทั้งน้ี ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างน้ี  
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบางกรณีที่บริษัทอาจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือค าขอ และ/หรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือค าสั่งศาล  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น  โดยบริษัทจะ
ท าบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทก าหนด 

 
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ  

 
 

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด  
ที่อยู่ : 48 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9243 - 4 
E-mail: privacy@berichthailand.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


