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นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ สซิง จํากัด ("บริษัท") เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที
นิยามไว้ ข้างล่างนี @)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @ ("นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล") ใช้ บงั คับกับข้ อมูลส่วนบุคคล (ตามที
นิยามไว้ ในข้ อ 1 ข้ างล่างนี @) ของ (1) ลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การ ผู้ให้ บริ การ ผู้จดั หาวัตถุดิบ ผู้ขาย หรื อบุคคลอืนใดทีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริ ษัท ทีเป็ นบุคคลธรรมดา ทังที
@ เป็ นกลุม่ เป้าหมาย ทีมีความสัมพันธ์ อยู่ปัจจุบนั และทีเคยมีความสัมพันธ์ ในอดีต
(2) พนักงาน บุคลากร เจ้ าหน้ าที ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอํานาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอืน ๆ ที
เกียวข้ องกับลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การ ผู้ให้ บริ การ ผู้จดั หาวัตถุดิบ ผู้ขาย หรื อบุคคลอืนใดทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ที
เป็ นนิติบคุ คล ทังที
@ เป็ นกลุม่ เป้าหมาย ทีมีความสัมพันธ์อยูป่ ั จจุบนั และทีเคยมีความสัมพันธ์ในอดีต
บุค คลธรรมดาจะรวมเรี ย กว่า "คุ ณ" ส่ว นลูก ค้ า ผู้ใ ช้ บ ริ การ ผู้ให้ บ ริ ก าร ผู้จัด หาวัตถุดิ บ ผู้ข าย หรื อ บุค คลอื น ใดที มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ทังที
@ เป็ นบุคคลธรรมดาและทีเป็ นนิติบคุ คลจะรวมเรี ยกว่า "คู่สัญญา"
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @อธิบายถึงวิธีการทีบริ ษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของ
คุณไปยังต่างประเทศ นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนีใ@ ช้ บังคับกับธุรกิ จ เว็บไซต์ แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลือ นที กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ สถานทีอืน ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ทีบริ ษัทเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ
1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวม
"ข้ อมูลส่ วนบุคคล" หมายถึง ข้ อมูลเกียวกับคุณซึงระบุถึงตัวคุณหรื อทําให้ สามารถระบุตวั คุณได้ ตามทีระบุไว้
ข้ างล่างนี @ เพือทีบริ ษัทจะให้ บริ การแก่คู่สญ
ั ญา หรื อเพือการรับสินค้ าหรื อบริ การจากคู่สญ
ั ญา บริ ษัทอาจเก็บ
รวบรวมข้ อมูลของคุณด้ วยวิธีการต่าง ๆ โดยบริ ษัทอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง
(เช่น ผ่านทางผู้จัดการฝ่ ายความสัมพันธ์ พนักงานขาย เป็ นต้ น) หรื อจากแหล่งอืน ๆ โดยอ้ อม (เช่น สือสังคม
แพลตฟอร์ มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรื อแหล่งข้ อมูลสาธารณะอืน ๆ) และผ่านบริ ษัทในเครื อ ผู้ให้ บริ การ
พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรื อบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินทีเป็ นบุคคลภายนอก ผู้รับ
ฝากทรั พ ย์ สิ น ช่ ว ง และนายหน้ าซื อ@ ขายหลัก ทรั พ ย์ ) ประเภทของข้ อมู ล ที บ ริ ษั ท เก็ บ รวบรวมขึ น@ อยู่ กั บ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัท และบริ การหรื อสินค้ าทีคสู่ ญ
ั ญาต้ องการจากบริ ษัท หรื อทีจะให้ แก่บริ ษัท
"ข้ อมูลทีละเอียดอ่ อน" หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลทีกฎหมายจัดประเภทเป็ นข้ อมูลทีละเอียดอ่อน บริ ษัทจะเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลทีละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมือได้ รับความยินยอมโดยชัดแจ้ ง
จากคุณ หรื อกฎหมายอนุญาตให้ กระทําได้
บุคคลธรรมดา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง บริ ษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี @

1

นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สําหรับลูกค้ าและผู้ทตี ิดต่ อทางธุรกิจกับบริษทั
(ก)

ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น คํานําหน้ าชื อ ชื อ เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน่งงาน เงินเดือน ทีทํางาน ตําแหน่ง
การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้ อมูลบนบัตรทีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขทีบตั ร
ประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร ข้ อมูลใบอนุญาตขับขีรถยนต์
เป็ นต้ น) ลายมือชือ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รู ปถ่าย การบันทึกภาพจาก
กล้ องวงจรปิ ด ทะเบียนบ้ าน และข้ อมูลประจําตัวอืน ๆ

(ข)

ข้ อมูลเพือการติดต่ อ เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลือนที หมายเลขโทรสาร ที
อยูอ่ ีเมล และรหัสประจําตัวสําหรับการติดต่อสือ สารทางอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ

(ค)

ข้ อมูลบัญชีและข้ อมูลทางการเงิน เช่น ข้ อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภท
ของบัญชี ข้ อมูลพร้ อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ตลอดจนข้ อมูลการชําระเงิน และ
ข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การและสินค้ า

(ง)

ข้ อมูลการทําธุรกรรม เช่น ประเภทของสินค้ า (อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์ ราคาและปริ มาณ
หมายเลขคําสัง ซื @อ หมายเลขนายหน้ าซื @อขายหลักทรัพย์ เงือนไข (ถ้ ามี) ประวัติการซื @อขายและยอด
คงเหลือ ประวัติการชําระเงินและการทําธุรกรรมทีเกียวข้ องกับสินทรัพย์ของคุณ งบการเงิ น หนี @สิน
ภาษี รายได้ กําไรและเงินลงทุน แหล่งทีมาของความมัง คัง และเงินทุน การเป็ นตัวแทน ข้ อมูลการซื @อ
ขาย ประวัติการผิดนัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) และข้ อมูลเงินกู้ยืมเพือซื @อหลักทรัพย์
(margin loan)

(จ)

ข้ อมูลทางเทคนิ ค เช่น เลขทีอยู่ไอพีหรื ออินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web
beacon) ล็อก (Log) ไอดีอปุ กรณ์ (Device ID) รุ่ นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครื อข่าย ข้ อมูล
การเชือมต่อ ข้ อมูลการเข้ าถึง ข้ อมูลการเข้ าใช้ งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้ าสูร่ ะบบ (Login
log) เวลาทีเข้ าถึง ระยะเวลาทีใช้ บนหน้ าเพจของบริ ษัท คุกกี @ ข้ อมูลการเข้ าสูร่ ะบบ ประวัติการค้ นหา
ข้ อมูลการเรี ยกดู ประเภทและเวอร์ ชนั ของเบราว์เซอร์ การตังค่
@ าเขตเวลา (Time zone setting) และ
สถานที ตัง@ ประเภทและเวอร์ ชัน ของปลัfก อิ น เบราว์ เ ซอร์ ระบบปฏิ บัติ ก ารและแพลตฟอร์ ม และ
เทคโนโลยีอืน ๆ บนอุปกรณ์ทีคณ
ุ ใช้ ในการเข้ าถึงแพลตฟอร์ ม

(ฉ)

รายละเอียดข้ อมูลส่ วนตัว เช่น ชือบัญชี (account identifiers) ชือผู้ใช้ และรหัสผ่าน รหัสประจําตัว
(PIN ID code) สําหรับการซือ@ ขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิ จกรรม เป้าหมายการลงทุน
ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสีย งทียอมรับได้ (risk tolerance)

(ช)

ข้ อมูลการใช้ งาน เช่น ข้ อมูลเกียวกับการใช้ งานของคุณบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ ม การใช้ สินค้ าและ
บริ การ และ

นิติบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง บริ ษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี @

2

นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สําหรับลูกค้ าและผู้ทตี ิดต่ อทางธุรกิจกับบริษทั
(ก)

ข้ อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชือ นามสกุล คํานําหน้ าชือ อายุ เพศ รู ปถ่าย ข้ อมูลในประวัติส่วนบุคคล
การศึกษา ข้ อมูลเกียวกับงาน (เช่น สถานะ หน้ าที อาชีพ ตําแหน่งงาน บริ ษัททีคณ
ุ ทํางานให้ หรื อเป็ น
พนักงาน หรื อถื อหุ้นอยู่) ข้ อมูลบนบัตรทีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขทีบัตรประจํ าตัวประชาชน เลข
หนังสือเดินทาง) อัตราส่วนการถือหุ้น ลายมือชือ และข้ อมูลประจําตัวอืน ๆ ของคุณ

(ข)

ข้ อมูลเพือการติดต่ อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยู่ ประเทศ ทีอยู่อีเมล และข้ อมูลอืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน

(ค)

ข้ อมูลส่ วนตัวทีสร้ างขึน, เกียวกับความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับบริ ษัท เช่น การเปิ ดบัญชี การ
บริ หารจัดการ การดําเนินงาน การชําระเงิน การชําระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของ
คูส่ ญ
ั ญา ข้ อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชือและหนังสือติดต่อกับบริ ษัท

(ง)

ข้ อมูลอืน ๆ ทีมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยเกียวข้ องกับความสัมพันธ์กบั บริ ษัท เช่น ข้ อมูลที
คุณให้ แก่บริ ษัทในสัญญา แบบฟอร์ มหรื อการสํารวจ หรื อข้ อมูลทีเก็บรวบรวมในเวลาทีคุณเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรื อกิจกรรมทางสังคมของบริ ษัท และ

ข้ อมูลทีละเอียดอ่อนของคุณซึง บริ ษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ ได้ แก่

2.

(ก)

ข้ อมูลชีวมาตร (เช่น หมูโ่ ลหิต ลายนิ @วมือ เป็ นต้ น)

(ข)

ข้ อมูลสุขภาพ เช่น ข้ อมูลการรักษาพยาบาล

(ค)

ประวัติอาชญากรรม

(ง)

ศาสนา และ

(จ)

ข้ อมูลทีละเอียดอ่อนอืน ๆ ซึง แสดงอยูใ่ นเอกสารประจําตัว (เช่น เชื @อชาติและศาสนา)

วัตถุประสงค์ ท ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
บริ ษัท อาจเก็ บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้ อ มูลส่วนบุค คลและข้ อ มูลที ละเอี ย ดอ่อนของคุณ ไปยัง
ต่างประเทศ เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี @
2.1.

วัตถุประสงค์ ท ีบริษัทจําเป็ นต้ องได้ รับความยินยอม
บริ ษัทอาศัยความยินยอมของคุณเพือ
(ก)

การติดต่อสือสารทางการตลาด การเสนอข้ อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริ มการขายทีเกียวกับ
สินค้ าและบริ การของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ และบุคคลภายนอกซึงบริ ษัทไม่สามารถอาศัย
หลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอืน

(ข)

การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีละเอียดอ่อนของคุณ เพือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี @
(1)

ข้ อมูลชีวมาตร (ได้ แก่ [ระบบจดจําใบหน้ า ลายนิ @วมือ]) เพือ [*]
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(ค)

(2)

ข้ อมูลสุขภาพ เช่น [ข้ อมูลการรักษาพยาบาล] เพือ [*]

(3)

ประวัติอาชญากรรม [*]

(4)

ศาสนาเพือ [*]

(5)

ข้ อมูลทีละเอียดอ่อนซึงแสดงอยู่ในเอกสารประจําตัว (เช่น เชือ@ ชาติและศาสนา)
เพือการยืนยันและพิสจู น์ตวั บุคคล

[การโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังประเทศทีอ าจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้ อมูลที
เพียงพอ ซึง กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับความยินยอม]

ในกรณีทีหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิ ทีจะถอนความยินยอม
ของคุณ ณ เวลาใดก็ได้ โดยคุณสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าทีค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที
ระบุไว้ ในนโยบายฉบับนี @เพือถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้ วย
กฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลทีละเอียดอ่อนของ
คุณตามความยินยอมของคุณก่อนทีจะขอถอน
2.2.

วัตถุประสงค์ ท ีบริษัทอาจดําเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์ หรือฐานทางกฎหมายอืน ๆ ในการ
ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
บริ ษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี @เพือเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอน
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็ นการจําเป็ นเพือการปฏิบตั ิตามสัญญา
สําหรับการเข้ าทําสัญญาหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับคุณ (2) เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมาย (3)
เป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัทและของบุคคลภายนอก เพือให้ สมดุลกับ
ประโยชน์และสิทธิและเสรี ภาพขันพื
@ @นฐานทีเกียวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพือการ
ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ สําหรับ
การดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีในการใช้ อํานาจรัฐ
บริ ษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้ างต้ น เพือการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี @
บุคคลธรรมดา
(ก)

การติดต่อกับคุณก่อนทีคณ
ุ จะเข้ าทําสัญญากับบริ ษัท

(ข)

การประมวลผลคําขอเปิ ดบัญชี การดํารงบัญชี และการดําเนินการทีเกียวกับบัญชีของคุณ
รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กัด เพี ย ง การประมวลผลคํ า ขอหรื อ การร้ องขอบริ ก ารหรื อ สิ น ค้ า การ
ประมวลผลธุรกรรมของคุณ การออกรายงานแสดงความเคลือนไหวของบัญชี (account
statement) และการดําเนินการและการปิ ดบัญชีของคุณ
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(ค)

การให้ บริ การแก่คุณ หรื อการซื @อสินค้ าหรื อรับบริ ษัทจากคุณเป็ นครัง@ คราว และการจัดการ
เรื องทังปวงที
@
เกียวข้ องกับสินค้ าหรื อบริ การเหล่านี @

(ง)

การบริ หารความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับบริ ษัท และการบริ หารจัดการบัญชี ทีคุณมีอยู่กับ
บริ ษัท

(จ)

การดําเนินการตามคําสัง ของคุณ หรื อการตอบข้ อซักถามหรื อความคิดเห็นของคุณ และการ
แก้ ไขเรื องร้ องเรี ยนของคุณ

(ฉ)

การยืน ยัน ตัว บุค คลและการตรวจสอบข้ อมูลเครดิ ต กระบวนการทํ าความรู้ จัก คู่สัญญา
(know-your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะคู่สญ
ั ญา (customer due diligence
(CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอืน ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนืองทีอาจ
จําเป็ นตามกฎหมายทีใช้ บงั คับ

(ช)

การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้ อโกง การประพฤติมิชอบ หรื อกิจกรรมทีไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย ไม่วา่ จะได้ รับการร้ องขอจากหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานกํากับดูแลหรื อไม่ และ
การวิเคราะห์และบริ หารความเสีย ง

(ซ)

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสัง คําแนะนํา และการร้ องขอ
จากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษี อากร หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย หรื อหน่วยงานอืน ๆ
หรื อหน่วยงานกํ ากับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ) เช่น สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร เป็ นต้ น

(ฌ)

การจัดการโครงสร้ างพื @นฐานของบริ ษัท การควบคุภายใน การตรวจสอบ [ภายใน] และการ
ดําเนินธุรกิจ และการปฏิบตั ิตามนโยบายและขันตอนของบริ
@
ษัททีอาจจําเป็ นโดยกฎหมาย
และกฎระเบียบทีใช้ บงั คับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการควบคุมความ
เสีย ง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความ
ต่อเนืองทางธุรกิจ

(ญ)

การจัดการหรื อการสอบสวนเรื องร้ องเรี ยน ข้ อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อพิพาทใด ๆ

(ฎ)

การติดต่อสือสารทางการตลาด การให้ ข้อมูล ข้ อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริ มการขาย
เกี ย วกั บ สิ น ค้ าและบริ ก ารของบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ และบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท และ
บุคคลภายนอก

(ฏ)

การพัฒนาบริ การและสินค้ าใหม่ และการให้ ข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั แก่คณ
ุ เกียวกับบริ การและ
สินค้ าของบริ ษัทเป็ นครัง@ คราว

(ฐ)

การทําวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้ านวงเงินลงทุนและ
พฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริ การและสินค้ าของบริ ษัท

(ฑ)

การจัดโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยียมชมบริ ษัท
ของบริ ษัท
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(ฒ)

การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรื อตามสัญญาของบริ ษัท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การติดตาม
ทวงถามจํานวนเงินใด ๆ ทังหมดที
@
ติดค้ างต่อบริ ษัท

(ณ)

การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินทีจะดําเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรื อการ
รับบริ การทีปรึกษากฎหมายจากทีปรึกษากฎหมายทีแต่งตังโดยคุ
@
ณหรื อบริ ษัท

(ด)

การปฏิบตั ิตามภาระหน้ าทีของบริ ษัทภายใต้ สญ
ั ญาใด ๆ ทีบริ ษัทเป็ นคู่สญ
ั ญา เช่น สัญญา
กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัท ผู้ขาย หรื อบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์อืน ๆ หรื อภายใต้ สญ
ั ญาที
บริ ษัททําหน้ าทีเป็ นตัวแทน และ

(ต)

[โปรดระบุวตั ถุประสงค์เพิมเติม]

ถ้ า ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลที บ ริ ษั ท เก็ บ รวบรวมจากคุณ จํ า เป็ นสํา หรั บ การปฏิ บัติ ต ามภาระหน้ า ที ต าม
กฎหมายของบริ ษัท หรื อการเข้ าทําสัญญากับคุณ บริ ษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้ าและบริ การ
ให้ แก่คุณ (หรื อไม่สามารถจัดหาสินค้ าและบริ การให้ แก่คุณต่อไป) หรื ออาจไม่สามารถรับสินค้ าหรื อ
บริ การจากคุณได้ อีกต่อไป หากบริ ษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเมือมีการร้ องขอ
นิติบุคคล
(ก)

การติดต่ อสือสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสือสารกับคู่สญ
ั ญาเกียวกับสินค้ าหรื อบริ การ
ของบริ ษัท อาทิ ด้ วยการตอบข้ อซักถามหรื อการร้ องขอ

(ข)

การคัดเลือกคู่สัญญา เช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะคูส่ ญ
ั ญา การตรวจสอบ
สถานะหรื อการตรวจสอบภูมิหลังในรู ปแบบอืน ๆ หรื อการระบุความเสียงเกียวกับคุณและ
คู่สญ
ั ญา (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชือบุคคลทีถกู กําหนด (sanction lists) ของ
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายของรัฐและ/หรื อทีเป็ นทางการซึงเปิ ดเผยเป็ นการทัว ไป ตามที
กฎหมายกําหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและคูส่ ญ
ั ญา การออก
คําขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้ าทําสัญญากับคุณหรื อคูส่ ญ
ั ญา

(ค)

การจัดการข้ อมูลคู่สัญญา เช่น การดํารงและปรับปรุ งรายชือ/รายนามคู่สญ
ั ญา (รวมถึง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารทีเกียวข้ องซึง อาจมีการอ้ างถึงคุณ

(ง)

การบริ หารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดําเนินการ และการบริ หารความสัมพันธ์
(ทางสัญญา) กับคู่สญ
ั ญา อาทิ ด้ วยการทําธุรกรรมและดําเนินการตามคําสัง สําหรับสินค้ า
หรื อบริ การ การประมวลผลการชําระเงิน การดําเนินกิจกรรมด้ านการบัญชี การตรวจสอบ
การเรี ยกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้ านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้ บริ การ
สนับสนุน

(จ)

การวิเคราะห์ และปรั บปรุ งธุ รกิจ เช่น การทําวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การ
สํารวจและการรายงานเกียวกับสินค้ าและบริ การของบริ ษัท และผลการดําเนินงานของคุณ
หรื อของคูส่ ญ
ั ญา การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และสินค้ าและบริ การ
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(ฉ)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุ น เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสนับสนุนการใช้ งานระบบ (helpdesk supports) การสร้ างและดํารงรหัสและข้ อมูล
ส่วนตัวสําหรับคุณ การบริ หารจัดการการเข้ าถึงระบบใด ๆ ทีบริ ษัทได้ อนุญาตให้ คณ
ุ เข้ าถึงได้
การถอนบัญชีทีไม่มีการใช้ งาน (inactive accounts) การดําเนินการควบคุมธุรกิจ (business
controls) เพือให้ ธุรกิจของบริ ษัทสามารถดําเนินไปได้ และการช่วยให้ บริ ษัทสามารถระบุและ
แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท และการดูแลให้ ระบบของบริ ษัท
มีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดําเนินงาน และการบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(ช)

การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุม
และการบันทึกการเข้ าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์ เน็ต
การตรวจสอบความมัน คงปลอดภัย ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การป้ องกัน และแก้ ไข
อาชญากรรม ตลอดจนการบริ หารความเสีย งและการป้องกันการฉ้ อโกง

(ซ)

การจัดการข้ อพิพาท เช่น การแก้ ไขข้ อพิพาท การบังคับสัญญาของบริ ษัท การกําหนด การ
ใช้ หรื อการต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย

(ฌ)

การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้ องเรี ยนและ/หรื ออาชญากรรมหรื อการ
ฉ้ อโกง

(ญ)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์ กร เช่น การปฏิบตั ิตามนโยบายภายในองค์กร และ
กฎหมาย กฎระเบียบ คําสัง และแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลทีมีผลบังคับใช้

(ฎ)

การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่ วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสมั พันธ์ และ
การตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรื อศาล

(ฏ)

วัตถุประสงค์ ทางการตลาด เช่น การแจ้ งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัทซึงอาจ
เป็ นทีนา่ สนใจต่อคุณ กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริ การใหม่ การทําการสํารวจ

(ฐ)

การปฏิบัติตามข้ อกําหนดทางธุรกิจทีสมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึ กอบรม การ
ตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรื อการบริ หารความเสียง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ ม
และการวางแผน หรื อกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้ องหรื อคล้ ายคลึงกัน
[โปรดระบุวตั ถุประสงค์เพิ มเติ ม]

3.

วิธีการทีบริษัทอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
บริ ษัทอาจเปิ ดเผย หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของ
บุค คลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรื อ นอกประเทศไทยดังต่อ ไปนี @ ซึง ประมวลผลข้ อมูลส่ว นบุคคลเพื อ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @ โดยคุณสามารถอ่านนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วน

7

นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สําหรับลูกค้ าและผู้ทตี ิดต่ อทางธุรกิจกับบริษทั
บุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านันเพื
@ อศึกษาข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับวิธีการทีบคุ คลภายนอกดังกล่าวประมวลผล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
บุคคลธรรมดา
3.1.

ผู้ให้ บริการของบริษัท
บริ ษัทอาจใช้ บริ ษัท ตัวแทน หรื อผู้รับจ้ างเพือการให้ บริ การต่าง ๆ ในนามของบริ ษัท หรื อเพือช่วยเหลือ
ในการจัดหาสินค้ าและบริ การให้ แก่คุณ บริ ษัทอาจแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้ บริ การ
เหล่านี @ รวมถึ งแต่ไม่จํากัดเพียง (ก) ผู้ใ ห้ บริ การเทคโนโลยี สารสนเทศ (ข) ตัว แทนการวิจัย (ค) ผู้
ให้ บ ริ ก ารการวิ เ คราะห์ (ง) ตัว แทนการสํ า รวจ (จ) ตัว แทนด้ า นการตลาด สื อ โฆษณาและการ
ติดต่อสือ สาร (ฉ) ผู้ให้ บริ การชําระเงิน และ (ช) ผู้ให้ บริ การด้ านธุรการและการดําเนินงาน
ในการให้ บริ การเหล่านี @ ผู้ให้ บริ การอาจเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะให้
ข้ อมูลส่วนบุคคลแก่ผ้ ใู ห้ บริ การของบริ ษัทเพียงเท่าทีจําเป็ นในการให้ บริ การโดยผู้ให้ บริ การเหล่านี @ และ
บริ ษั ทจะขอให้ ผ้ ูให้ บริ ก ารเหล่า นีไ@ ม่ใ ช้ ข้อ มูลส่ว นบุคคลของคุณเพือ วัต ถุป ระสงค์ อืน ใด บริ ษั ทจะ
ดําเนินการให้ เป็ นทีมนั ใจว่าผู้ให้ บริ การทุกรายทีบริ ษัททํางานด้ วยจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ไว้ อย่างปลอดภัย

3.2.

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทอาจโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลทีกระทําการในนามของคุณ หรื อเกียวข้ องในการ
จัดหาสินค้ าหรื อบริ การประเภทใดทีคณ
ุ ได้ รับจากบริ ษัท ซึงรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนใน
บัญชี (account nominees) ตัวกลาง ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจ
ร่วม (co-brand partners) คู่สญ
ั ญา (market counterparties) ผู้ออกสินค้ า หรื อระบบคลังข้ อมูลทาง
การค้ าโลก (global trade repositories) ทีบริ ษัททําการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ในการจัดหาสินค้ า
และบริ การให้ แก่คณ
ุ และทีคณ
ุ อนุญาตให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่ทงนี
ั @ @ผู้รับข้ อมูล
เหล่านี @ต้ องตกลงทีจะปฏิบตั ิตอ่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้ องกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลฉบับนี @

3.3.

บุคคลภายนอกตามทีกฎหมายอนุญาต
ในบางสถานการณ์ บริ ษัทอาจจะจํ าเป็ นทีจะต้ องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ
บุคคลภายนอก เพือปฏิบตั ิตามภาระหน้ าทีตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ ซึงรวมถึง การปฏิบตั ิตาม
หน่วยงานทีบงั คับใช้ กฎหมาย ศาล หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ใน
กรณีทีบริ ษัทเชือว่าการเปิ ดเผยหรื อการโอนนันจํ
@ าเป็ นเพือทีจะปฏิบตั ิตามภาระหน้ าทีตามกฎหมาย
หรื อกฎระเบียบ หรื อเพือการปกป้องสิทธิ ของบริ ษัท สิทธิ ของบุคคลอืน หรื อเพือความปลอดภัยของ
บุคคลหรื อบุคคลภายนอกใด ๆ หรื อเพือตรวจสอบ ป้องกัน หรื อจัดการเกียวกับปั ญหาการฉ้ อโกง หรื อ
ด้ านความมัน คงหรื อความปลอดภัย
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สําหรับลูกค้ าและผู้ทตี ิดต่ อทางธุรกิจกับบริษทั
3.4.

ทีปรึกษาวิชาชีพ
บริ ษัทอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังทีปรึ กษาวิชาชีพของบริ ษัททีเกียวกับบริ การ
ด้ านการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษี อากร ซึงช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ ต่าง หรื อ
จัดการเกียวกับข้ อเรี ยกร้ องทางกฎหมาย

3.5.

บุคคลภายนอก เช่ น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ,
บริ ษัทอาจมอบ โอน หรื อแปลงหนี @สิทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษัทให้ แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที
ได้ รับอนุญาตตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาใด ๆ ทีเข้ าทําระหว่างคุณกับบริ ษัท บริ ษัทอาจ
เปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี @ รวมถึงบุคคลที
อาจเป็ นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี @ แต่ทงนี
ั @ @ผู้รับข้ อมูลเหล่านี @ต้ องตกลงทีจะปฏิบตั ิต่อ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้ องกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @

3.6.

บุคลภายนอกทีเกียวข้ องกับการโอนธุรกิจ
บริ ษัทอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิ จ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นราย
สําคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลทีอาจเป็ นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรื อบุคคลทีอาจเป็ นผู้รับโอนของบริ ษัท ใน
กรณีทีมีการฟื น@ ฟูกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้ าซื @อกิจการ การขาย การ
ซื @อ กิจการร่ วมค้ า การโอน การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์ใดในทํานองเดียวกันทีเกียวข้ องกับการโอน
หรื อการจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรื อหุ้นทังหมดหรื
@
อส่วนใด ๆ ของบริ ษัท ถ้ ามีเหตุการณ์ใด ๆ
ดังกล่าวข้ างต้ นเกิ ดขึน@ ผู้รับข้ อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @ในส่วนที
เกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คู่สัญญานิติบุคคล
บริ ษัทอาจแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอืน ๆ เพือวัตถุประสงค์ ตามทีระบุในข้ อ 3 ข้ างต้ น เช่น
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ อื น ๆ ของบริ ษั ท ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารบุค คลภายนอกที บ ริ ษั ท จ้ าง (เช่ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ การศึกษาวิจยั วิเคราะห์ สํารวจ การตลาด การโฆษณา การสือสาร การชําระเงิน การบริ หารและ
การปฏิ บัติ ก าร เป็ นต้ น ) ในบางสถานการณ์ บริ ษั ท แบ่ง ปั น ข้ อ มูลส่ว นบุค คลของคุณ กับ หน่ว ยงานของรั ฐ
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย ศาล หน่วยงานกํากับดูแล หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ในกรณีทีบริ ษัทเชือว่าการ
แบ่งปั นนันจํ
@ าเป็ นเพือทีจะปฏิบตั ิตามภาระหน้ าทีตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ หรื อเพือการปกป้องสิทธิ ของ
บริ ษัท สิทธิของบุคคลอืน หรื อเพือความปลอดภัยของบุคคลหรื อบุคคลภายนอกใด ๆ หรื อเพือตรวจสอบ ป้องกัน
หรื อจัดการเกียวกับปั ญหาการฉ้ อโกง หรื อด้ านความมัน คงหรื อความปลอดภัย
เมือบริ ษัทโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บริ ษัทจะดําเนินการเพือให้ มนั ใจถึงการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของคุณ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรื อมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมอืน ๆ
ตามทีกฎหมายกําหนด
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4.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณระหว่ างประเทศ
บริ ษัทอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกทีตัง@ อยู่ในต่างประเทศซึงประเทศ
ปลายทางอาจมี หรื ออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทังนี
@ @ บริ ษัทได้
ดําเนินการตามขันตอนและมาตรการต่
@
าง ๆ เพือทําให้ คุณมัน ใจได้ ว่าการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณจะโอน
อย่างปลอดภัยและบุคคลทีรับโอนข้ อมูลนันมี
@ มาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม และการโอน
ข้ อมูลนันชอบด้
@
วยกฎหมายโดยอาศัยข้ อยกเว้ นตามทีได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย

5.

ระยะเวลาในการทีบริษัทเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
บริ ษัทจะเก็ บรั กษาข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าทีจําเป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพือให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทีบริ ษัทได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลนันมาตามที
@
ระบุไว้ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @ และ
เพือปฏิบตั ิตามภาระหน้ าทีทางกฎหมายและกฎข้ อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล
ของคุณนานขึ @นหากจําเป็ นตามกฎหมายทีใช้ บงั คับ

6.

ข้ อมูลทีสาํ คัญอืน ๆ เกียวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
6.1.

คุกกีแ, ละวิธีการใช้ คุกกี ,
หากคุณเยียมชมเว็บไซต์ของบริ ษัท บริ ษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากคุณโดย
การใช้ คุกกี @ คุกกีค@ ือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึงซึงนํามาใช้ ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม
(trend) การบริ หารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลือนไหวการใช้ เว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อเพือจดจําการ
ตังค่
@ าของผู้ใช้ บริ การ
อินเตอร์ เน็ตเบราว์ เซอร์ ส่วนใหญ่จะให้ คุณควบคุมได้ ว่าจะยอมรั บคุกกีห@ รื อไม่ หากคุณปฏิเสธการ
ติดตามโดยคุกกี @ ความสามารถของคุณในการใช้ งานคุณลักษณะหรื อพื @นทีทงหมดหรื
ั@
อบางส่วนของ
เว็บไซต์อาจถูกจํากัด

6.2.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีใช้ โดยผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ และคนไร้ ความสามารถ
[โดยทัว ไป กิจกรรมของบริ ษัทไม่ได้ มีเป้าหมายทีผ้ เู ยาว์ และบริ ษัทจะไม่เจตนาเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วน
บุคคลจากคู่สญ
ั ญาซึงเป็ นผู้เยาว์ (บุคคลซึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยอายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์หรื อโดย
การสมรส) โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ อํานาจปกครองในกรณีทีจําเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้
ความสามารถหรื อ คนไร้ ความสามารถ โดยไม่ได้ รับ ความยิ มยอมจากผู้อนุบาลหรื อ ผู้พิ ทักษ์ ตาม
กฎหมาย ถ้ าคุณเป็ นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อคนไร้ ความสามารถซึงประสงค์ จะมี
ความสัมพันธ์ ทางสัญญากับบริ ษัท คุณต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ อํานาจปกครองหรื อผู้อนุบาล
หรื อผู้พิทกั ษ์ ตามกฎหมายของคุณก่อนทีจะติดต่อบริ ษัทหรื อให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริ ษัท หาก
บริ ษัททราบว่าบริ ษัทได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้เยาว์โดยไม่ได้ รับความยินยอม
จากผู้ใช้ อํานาจปกครองในกรณีทีจําเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถ
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โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย บริ ษัทจะลบข้ อมูลส่วนบุคคลนันทั
@ นที หรื อยังคง
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนันต่
@ อไปถ้ าบริ ษัทสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอืน
นอกจากการขอความยินยอม]
6.3.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเกียวกับบุคคลภายนอก
หากคุณให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีสามใด ๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของคุณ ผู้ถือหุ้น กรรมการ
ผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาเร่ งด่วน) เช่น ชือ
นามสกุล ทีอยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านัน@ คุณควรมัน ใจว่าคุณมีอํานาจทีจะให้
ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้ บริ ษัทใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครอง
ข้ อ มูลส่ว นบุค คลฉบับ นี ไ@ ด้ อี ก ทัง@ คุณ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการแจ้ ง ให้ บุค คลที สามเหล่า นัน@ ทราบถึ ง
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @ และขอรับความยินยอมจากบุคคลทีสามทีเกียวข้ อง หาก
จําเป็ น หรื ออาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอืน

7.

สิทธิในข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้ อยกเว้ นตามกฎหมายทีเกียวข้ อง คุณอาจมีสิทธิ ตามทีระบุไว้ ดงั ต่อไปนี @
เกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ
(ก)

การเข้ าถึง: คุณอาจมีสิทธิ ในการขอเข้ าถึงหรื อขอรั บสํา เนาข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัทประมวลผล
เกียวกับคุณ

(ข)

การโอนย้ ายข้ อมูล: คุณอาจมีสทิ ธิขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัทมีเกียวกับคุณในรู ปแบบทีมีการจัด
ระเบียบแล้ วและสามารถอ่านได้ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพือส่งหรื อโอนข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้
ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลอืน

(ค)

การคัดค้ าน: ในบางกรณี คุณอาจมีสทิ ธิคดั ค้ านวิธีการทีบริ ษัทประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณใน
บางกิจกรรมซึง ระบุในนโยบายฉบับนี @

(ง)

การลบหรือทําลายข้ อมูล: คุณอาจมีสทิ ธิขอให้ บริ ษัทดําเนินการลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณทีบริ ษัทประมวลผลเกี ยวกับคุณ เป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเป็ นเจ้ าของ
ข้ อมูล เช่น หากข้ อมูลนันไม่
@ จําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลอีกต่อไป

(จ)

การจํากัด: คุณอาจมีสิทธิจํากัดการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชือว่าข้ อมูลนันไม่
@
ถูกต้ อง หรื อการประมวลผลของบริ ษัทไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อบริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูล
นันเพื
@ อวัตถุประสงค์อย่างหนึง อย่างใดอีกต่อไป

(ฉ)

การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง: คุณอาจมีสิทธิ ขอให้ มีการดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลทีไม่สมบูรณ์ ไม่
ถูกต้ อง ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อไม่เป็ นปั จจุบนั
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สําหรับลูกค้ าและผู้ทตี ิดต่ อทางธุรกิจกับบริษทั

8.

(ช)

การถอนความยินยอม: คุณอาจมีสทิ ธิทีจะถอนความยินยอมทีคณ
ุ ได้ ให้ แก่บริ ษัทเพือการประมวผล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้ นแต่มีข้อจํากัดเกียวกับสิทธิทีจะถอนความยินยอมตามทีกฎหมายกําหนด
หรื อมีสญ
ั ญาทีให้ ประโยชน์แก่คณ
ุ

(ซ)

การยืนเรืองร้ องเรียน: คุณอาจมีสทิ ธิยืนเรื องร้ องเรี ยนไปยังหน่วยงานทีมีอํานาจในกรณีทีคณ
ุ เชือว่า
บริ ษั ททํ าการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อ ไม่สอดคล้ อ งกับ
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลทีบงั คับใช้

การเปลียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี ,
บริ ษัทอาจเปลีย นแปลงหรื อปรับปรุ งนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @เป็ นครัง@ คราว บริ ษัทขอแนะนําให้
คุณอ่านนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลียนแปลงใด ๆ ที
อาจเกิดขึ @นตามข้ อกําหนดของนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @ที
https://www.generaloutsourcing.co.th เป็ นระยะ ๆ โดยบริ ษัทจะแจ้ งเตือนให้ คณ
ุ ทราบหรื อขอความยินยอม
จากคุณอีกครัง@ หากมีการเปลีย นแปลงทีมีนยั สําคัญในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @ หรื อหากบริ ษัทมี
ความจําเป็ นโดยกฎหมายทีจะต้ องทําการเปลีย นแปลงทีมีนยั สําคัญในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @

9.

รายละเอียดการติดต่ อบริษัท
หากคุณมีความประสงค์ทีจะใช้ สทิ ธิของคุณทีเ กียวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรื อหากคุณมีข้อสงสัยหรื อ
เรื องร้ องเรี ยนเกียงกับข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี @ โปรดติดต่อ
บริ ษัทหรื อเจ้ าหน้ าทีค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที
(ก)

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ ซอร์ สซิง จํากัด
• 161/1 ชัน@ 8 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
• โทรศัพท์ 026519575
• Toungporn.p@generaloutsourcing.co.th

(ข)

เจ้ าหน้ าทีค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
•

คุณตวงพร เพียงประสิทธิพร

**********
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