นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสําหรับกลุ่มผู้สมัครงานและพนักงาน
กลุ่มบริษัท พุทธรักษามันคง จํากัด
กลุ่มบริษัท พุทธรักษามันคง จํากัด (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ทําและเผยแพร่ นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี
(“นโยบาย”) เพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน ผูส้ มัครฝึ กงาน
พนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน อดีตพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอ้างอิง รวมถึงวิธีการในการปกป้ องคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายนีตามความเหมาะสมอยูเ่ ป็ นระยะเพือให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนีมีการแก้ไขเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเผยแพร่ ผา่ นช่องทางทีเหมาะสม
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบริษัทฯ เก็บรวบรวม
1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลธรรมดาซึงทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่
ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
1.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี
– ข้อมูลทีใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชือ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง วัน เดือน ปี
เกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รู ปถ่าย และในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจประมวลผลข้อมูลทีมีความอ่อนไหว เช่น
ศาสนา เชือชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลจําลองลายนิวมือ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมจาก
ท่านหรื อตามทีกฎหมายกําหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคําร เงินเดือน
– ข้อมูลเกียวกับการทํางาน เช่น ข้อมูลการทํางานของท่าน ข้อมูลใบอนุญาตทํางาน ข้อมูลเกียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่ วย ข้อมูลเกียวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ
– ข้อมูลส่วนตัวอืน ๆ เช่น ประวัติการทํางานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว ซึงในบางกรณี
บริ ษทั ฯ อาจประมวลผลข้อมูลทีมีความอ่อนไหวของสมาชิกในครอบครัว เช่น ประวัติการเจ็บป่ วย โดยได้รับความยินยอม
จํากสมาชิกในครอบครัว
– ข้อมูลการบันทึกภาพหรื อเสี ยงระหว่างการปฏิบตั ิงาน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิ ด

– ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เช่น การบันทึกภาพนิง หรื อวิดีโอ
1.3 แหล่ งทีมาของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขันตอนการสมัครเข้าทํางานหรื อสมัครฝึ กงานกับบริ ษทั ฯ กรอกและลงนามในใบสมัครงาน แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาและคัดเลือกเข้าทํางานหรื อเข้าฝึ กงาน ทําแบบสอบถาม หรื อลงทะเบียนต่าง ๆ
– ขันตอนการดําเนินการตามคําขอก่อนเข้าทําสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์มทําสัญญา แนบเอกสาร
ประกอบการทําสัญญา ทําแบบสอบถาม หรื อลงทะเบียนต่าง ๆ หรื อขันตอนการยืนข้อเรี ยกร้องหรื อคําร้องขอใช้สิทธิตา่ ง ๆ
– การติดต่อบริ ษทั ฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
– การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เช่น การบันทึกภาพนิง หรื อวิดีโอ
– บริ ษทั ฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมือท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ
บริ ษทั ฯ หรื อแอปพลิเคชันของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอืน เช่น
– บุคคลอ้างอิงทีท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบริ ษทั ฯ
– เว็บไซต์สมัครงาน
– โรงพยาบาล เมือท่านทําการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน และตรวจสุขภาพประจําปี
– หน่วยงานราชการ หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอืน ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เว็บไซต์สมัครงานอืน ข้อมูลทีค้นหาได้ทาง
อินเตอร์เน็ต หรื อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพือวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึนอยูก่ บั
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี
2.1 สําหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึ กงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้ างอิง
2.1.1 เพือดําเนินการทีจําเป็ นในการพิจารณาและคัดเลือกผูส้ มัครงานหรื อผูส้ มัครฝึ กงานในขันตอนต่าง ๆ เช่น
ขันตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอืน หรื อสมัครผ่านทางบริ ษทั ฯ โดยตรง
ขันตอนการสัมภาษณ์ ขันตอนการประเมิน และคัดเลือก และ/หรื อ ขันตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน
2.1.2 เพือดําเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงทีท่านระบุ

2.1.3 เพือประโยชน์ในการบริ หารจัดการภายในองค์กรเกียวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผูส้ มัคร
หรื อรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายทีเกียวข้องและผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพือจัดทําสัญญาจ้าง รวมถึง
กระบวนการบริ หารงานบุคคลอืน ๆ
2.1.4 เพือการเสนองานตําแหน่งอืนทีบริ ษทั ฯ เห็นว่าอาจเหมาะสมสําหรับคุณสมบัติของท่านต่อไป ในกรณี ทีท่าน
ไม่ได้เข้าทํางานกับบริ ษทั ฯ
2.1.5 เพือการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคารและสถานทีของบริ ษทั ฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า
บริ เวณพืนทีดังกล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคารและสถานทีของบริ ษทั ฯ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
2.2 สําหรับพนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้ างอิง
2.2.1 เพือดําเนินการตามกระบวนการและขันตอนตามสัญญาจ้างงานหรื อรับเข้าฝึ กงานระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ
รวมถึงสัญญาข้อตกลงอืนอันเกียวเนืองกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับ นโยบายและข้อบังคับ
การทํางาน เป็ นต้น ทังนี รวมถึงการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมสัญญาหรื อข้อตกลงดังกล่าวด้วย
2.2.2 เพือการสื อสารกับพนักงานและนักศึกษาฝึ กงาน การประเมินผลการปฎิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การรับรอง
ด้านความรู ้ต่าง ๆ การเชิญชวนให้เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับพนักงานรวมทังการดําเนินการใด ๆ และสื อสารเกียวกับ
กิจกรรมดังกล่าวซึงจะมีการบันทึกภาพและเสี ยงของท่านขณะเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว และการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงํานต่อบริ ษทั ฯ เพือวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการและนโยบายต่าง ๆ เกียวกับการทํางาน และการดําเนินการภายใน
ต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
2.2.3 เพือดําเนินการและบริ หารงานด้านบุคลากร ซึงหมายความรวมถึงการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิตาม
สัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ เช่น การบริ หารจัดการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การทําบัตรพนักงําน การตรวจสอบเวลาทํางาน และการบริ หารจัดการวันลา เป็ นต้น และเพือการปฏิบตั ิ
หน้าทีของท่านภายในขอบเขตงานตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ รวมทังเพือดําเนินการตามกระบวนการและ
ขันตอนต่าง ๆ เกียวกับการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที
เกียวข้อง
2.2.4 เพือการบริ หารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี
การทําประกันสุขภาพหรื อประกันภัย การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น
2.2.5 เพือติดตามดูแลการปฎิบตั ิงานผ่านระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) เพือเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยใน
ระหว่างการปฎิบตั ิงาน
2.2.6 เพือดําเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
2.2.7 เพือการบริ หารความเสี ยง การป้ องกันและตรวจสอบ และการบริ หารจัดการภายในองค์กร เช่น กระบวนการ
ตรวจสอบทุจริ ต ประพฤติผิดวินยั ของพนักงาน หรื อการกระทําอืนใดทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการตรวจสอบ

คุณสมบัติและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทีเกียวข้องสําหรับพนักงานบางตําแหน่ง การตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สําหรับผูบ้ ริ หารบางกรณี กระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานกํากับดูแล หรื อกระบวนการทางกฎหมายอืนใด
2.2.8 เพือการสื บสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอืนใด เพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และเพือรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรื อเมือได้รับหมายเรี ยก หมายอายัดจากเจ้าหน้าทีตํารวจ
หน่วยงานราชการ ศาล หรื อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอืน ๆ รวมทังเพือการก่อตังสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิ
ตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึนต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
2.2.9 เพือการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคาร สถานทีของบริ ษทั ฯ และการบันทึกภาพภายในอาคารและ
สถานทีของบริ ษทั ฯ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
2.2.10 เพือการโอนสิ ทธิ หน้าที และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาจ้างระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ เช่น การควบรวม
กิจการ หรื อการโอนการจ้าง ซึงได้กระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจําเป็ นเพือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึงได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี หลักเกณฑ์ทีใช้กาํ หนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาทีบริ ษทั ฯ ดําเนินความสัมพันธ์กบั ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจําเป็ นเพือการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
ตามอายุความทางกฎหมาย เพือการก่อตังสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึนต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเพือเหตุอืนตามนโยบายและข้อกําหนดภายในองค์กรของบริ ษทั ฯ
4. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ในนโยบายนี บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี
4.1 บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในกลุ่ม และบริ ษทั ในเครื อ เพือวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ การบริ หารงานภายใน รวมถึงดําเนิน
กิจกรรมอืนใดตามทีระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรื อหน่วยงานอืนตามทีกฎหมายกําหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึงใช้อาํ นาจตาม
กฎหมาย เช่น ศาล ตํารวจ กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เป็ นต้น
4.3 ตัวแทน ผูใ้ ห้บริ การ และ/หรื อผูร้ ับจ้างช่วง สําหรับการดําเนินงานใด ๆ เช่น ผูใ้ ห้บริ การขนส่ง ผูใ้ ห้บริ การเก็บและ
ทําลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผูร้ ับจ้างทํากิจกรรมทางการตลาด สื อโฆษณา ผูร้ ับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูร้ ับจ้างจัดหาทีพักและการเดินทาง ผูใ้ ห้บริ การด้านการชําระเงินและระบบชําระเงิน ผูใ้ ห้บริ การจัดทําเงินเดือน ผูต้ รวจสอบ
บัญชี ทนายความ ทีปรึ กษากฎหมายและภาษี ทีปรึ กษาใด ๆ
4.4 บริ ษทั ประกัน
4.5 โรงพยาบาล เพือการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทํางาน และตรวจสุขภาพประจําปี

4.6 กลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ฯ ลูกค้า คู่คา้ หรื อบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรื อตามข้อกําหนดของสัญญา หรื อ
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
4.7 ผูร้ ับโอนสิ ทธิ หน้าที และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริ ษทั ฯ รวมถึงผูท้ ีได้รับมอบหมายจากผูร้ ับโอนดังกล่าวให้ดาํ เนินการ
แทน เช่น กรณี ปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรื อซือกิจการ โอนพนักงาน เป็ นต้น
5. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ
ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจมีการส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังฐานข้อมูลของบริ ษทั ฯ ซึงดําเนินการและ
บริ หารงานบน Cloud Servers ในต่างประเทศ ทังนี ในการส่งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการการ
คุม้ ครองและรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสม และจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
6. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจําเป็ นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ในกรณี
ต่อไปนี
– เมือบริ ษทั ฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน สําหรับกรณี ทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งขอความยินยอม
– เพือดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรื อเพือการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
– เป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอืน เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าว มีความสําคัญน้อยกว่าสิ ทธิขนพื
ั นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
– เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ
– เพือป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
– เพือการปฏิบตั ิหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั ฯ หรื อปฏิบตั ิหน้าทีในการใช้อาํ นาจรัฐทีได้
มอบให้แก่บริ ษทั ฯ (ถ้ามี)
ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของท่าน บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่เป็ นกรณี ทีกฎหมายกําหนดให้ไม่ตอ้ งขอความยินยอม ในกรณี ทีข้อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษทั
ฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็ นข้อมูลทีจําเป็ นต่อบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ ทีใช้บงั คับหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญา
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีจําเป็ นดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย และ/หรื อไม่สามารถบริ หาร หรื อ
จัดการสัญญา หรื ออํานวยความสะดวกให้กบั ท่านได้
7. สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินการ ดังต่อไปนี
7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมทีให้ไว้แก่บริ ษทั ฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเมือใดก็ได้ เว้นแต่
การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จํากัดโดยกฎหมายหรื อสัญญาทีให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทังนี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านได้ให้ความยินยอมแก่
บริ ษทั ฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
7.2 สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ รวมถึงขอให้บริ ษทั ฯ
เปิ ดเผยถึงการได้มาซึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
7.3 สิทธิในการให้ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนันอยูใ่ นรู ปแบบทีสํามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัวไปได้ดว้ ยเครื องมือหรื อ
อุปกรณ์ทีทํางานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริ ษทั ฯ ได้ รวมทังมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืนได้ตามทีกฎหมายกําหนด
7.4 สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลทีเกียวกับท่านสําหรับกรณี การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้ตามทีกฎหมายกําหนด
7.5 สิทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ลบหรื อทําลายหรื อทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยเหตุตามที
กฎหมายกําหนด
7.6 สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านด้วยเหตุตามทีกฎหมายกําหนด
7.7 สิทธิในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง
ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.8 สิทธิในการร้ องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรี ยนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมือ
บริ ษทั ฯ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้
8. มาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยทีเหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมันคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพือป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจหรื อโดยมิชอบ
กรณี ทีบริ ษทั ฯ มอบหมายให้บุคคลอืนดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสังหรื อในนามของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะกํากับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพือให้มนใจได้
ั
วา่ บุคคลดังกล่าวจะรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณี ทีมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี
บริษัท พุทธรักษามันคง จํากัด
สถานทีติดต่อ: 14, 16 ซอยพระรามที ซอย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์: (6634)110-555
อีเมล: int_sale@preservefood.net
. การเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ อืนผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
เนืองจากนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีใช้สาํ หรับการขายผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การและการใช้งานเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ เท่านัน หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อืนแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์บริ ษทั ฯ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ
จะเป็ นไปตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์นนซึ
ั งไม่มีส่วนเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ
[ประกาศ ณ วันที พฤษภาคม

]

