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เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”) จึง
จัดทาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ผู้สมัครฝึกงานและผู้ฝึกงาน
นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด
เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตทางาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเ จ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในทานองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
“ผู้ฝึกงาน” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งทางบริษัทได้รับเข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้ฝึกงานภายใต้ระยะเวลาที่จากัด
“ผู้สมัครฝึกงาน” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งแสดงความประสงค์โดยการสมัครเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานกับทางบริษัท
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามความจาเป็นเพื่อการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของบริษัทที่แจ้งในประกาศฉบับนี้
“ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อทั่วไป” ได้แก่ คานาหน้า 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
“ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม” ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา เป็นต้น
“ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด” ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่บันทึกด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัท
“ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกงาน” ได้แก่ ข้อมูลของบุคคลที่ผู้ฝึกงานนามาอ้างอิง อาทิเช่น ข้อมูลของบิดามารดา หรือสมาชิกใน
ครอบครัว อาจารย์ อันได้แก่ข้อมูลจาพวกชื่อ อาชีพ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น
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“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้าหนักและส่วนสูง โรคประจาตัว ผลการตรวจสุขภาพ
ประจาปี อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น
หมายเหตุ กรณีที่ท่านให้รายละเอียดของบุคคลที่สามอื่นใด หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัท
เก็บรวบรวมจากท่านตามประกาศฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงกรณีที่ท่านนาข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวมาเปิดเผยต่อบริษัท รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปนี้
 จากตัวท่านเอง โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
o ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
o ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ จดหมายแนะนาตัว ประวัติส่วนบุคคลโดยย่อ (Curriculum Vitae / Resume)
แบบฟอร์มใบสมัครฝึกงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน เป็นต้น
o ผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น ผ่านทางมหาวิทยาลัย
ช่องทางเว็บไซต์จัดหาการฝึกงานที่ท่านได้ฝากข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้สาหรับการสมัครฝึกงานในตาแหน่งที่
บริษัทเปิดรับสมัคร เป็นต้น
 จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย บุคคลที่ผฝู้ ึกงานอ้างอิงถึงใน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนาไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
ตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้เท่านั้น หากบริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ บริษัทจะแจ้ง ให้ท่านทราบถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
1. เพื่อขั้นตอนการรับเข้าฝึกงาน รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือก
สัมภาษณ์ การทาสัญญาฝึกงาน แก้ไขและยกเลิกสัญญา

ฐานทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
2. เพื่อการจ่ายค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ท่านได้ออกไปก่อนเพื่อ
ทางานให้แก่บริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้หน่วยงาน
ของรัฐ เช่น กรมสรรพากร รวมถึงหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคาร
พาณิชย์

ฐานทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
สมัครงานในตาแหน่งที่อาจเหมาะสมกับท่าน
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
4. การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท เช่น การสอดส่อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
การเข้า-ออกบริษัทด้วยระบบแสกนบัตร เป็นต้น
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพื่อใช้
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
เชื้อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล
สุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
สุขภาพของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
- เพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
6. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการดาเนินการอื่น ๆ
- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
3. เพื่อการบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาและการติดต่อท่านในกรณีที่บริษัทเปิดรับ
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
เพื่อปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามที่มีกฎหมายอนุญาต

ฐานทางกฎหมาย
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกงาน
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาฝึกงาน รวมถึงเพื่อประโยชน์โดยชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และบุคคลที่สามที่มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจกับบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในฐานะนายจ้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการฝึกงานของท่านกับบริษัทได้
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทซึ่งจาเป็นต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครฝึกงาน ดังนั้นบริษัทอาจ
ไม่สามารถดาเนินการพิจารณาคุณสมบัติของท่านได้อย่างเหมาะสมและไม่อาจดาเนินการจ้างงานกับท่านได้
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปนี้
 ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
บริษัทที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพของบริษัท หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
อื่นภายนอกบริษัท
 บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มในเครือบริษัท ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจและตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง
 บุคคลที่ท่านได้อ้างอิงไว้ในเอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร สานักงานตารวจแห่งชาติ สถานีตารวจ เป็นต้น
 หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์
 พนักงานตารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการ
ระงับข้อพิพาท
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ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกงาน
บริษัทจะเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุค คลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาฝึกงาน และอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไว้ต่อหลังจากท่านพ้นสถานะการเป็นผู้ฝึกงานกับบริษัทแล้ว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน
ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับท่านเข้าฝึกงานด้วยเหตุผลใด ๆ บริษัทจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ ระบุไว้ข้างต้นสาหรับการนาไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อ
บริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินการตามวัต ถุประสงค์ดังกล่าว
และหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
สิทธิของท่านในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้
1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทาก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น
2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
3. สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็น ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
7. สิท ธิใ นการขอให้แ ก้ไขข้อ มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อ ง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูล ที่ ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ได้
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง
ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างนี้
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบางกรณีที่บริษัทอาจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือคาขอ และ/หรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือคาสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยบริษัทจะ
ทาบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้ วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทกาหนด
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด
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