หนังสื อให้ ความยินยอมการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทีบ่ ริษัทฯ ได้ รับ
บริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลของผูส้ มัครงานจากการกรอกใบสมัครงาน รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ ได้ยื่นให้แก่บริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาการสมัครงาน อันได้แก่ ชื่ อ นามสกุล ชื่ อเล่น รู ปถ่าย ที่ อยู่ที่สามารถติ ดต่อได้ เบอร์ โทรศัพ ท์ อี เมล หมายเลข
ประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทางาน หรื อข้อมูลใดๆที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสมัคร
งาน ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ผูต้ ิดต่อกรณี ฉุกเฉิ น บุคคลอ้างอิง ซึ่ งรวมถึงเบอร์โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือของบุคคล
ดังกล่าว เป็ นต้น ทั้งนี้ในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริ ษทั ฯ ผูส้ มัครงานรับรองและรับประกันว่า ผูส้ มัครงานมี
อานาจในการกระทาดังกล่าวและอนุ ญาตให้บริ ษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลได้ตามหนังสื อฉบับนี้ นอกจากนี้ ผูส้ มัครงานยังมี
หน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงเนื้ อหาในหนังสื อฉบับนี้ และ/หรื อขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น โดยบริ ษทั ฯ
จะเก็บในรู ปแบบเอกสารและไฟล์ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ที่ผสู ้ มัครงานยืน่ เอกสารที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิ ต ศาสนา อันเป็ นข้อมูล
ที่ ไม่จาเป็ นต่อบริ ษทั ฯ ที่ จะเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้ง ผูส้ มัครงาน
สามารถปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีใดก็ได้ก่อนยืน่ เอกสารให้บริ ษทั ฯ กรณี ที่ผสู ้ มัครงานไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะ
ทาการปกปิ ดข้อมูลนั้นบนเอกสารที่ ได้รับทันที และจะไม่ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวม หรื อใช้ในลักษณะใดๆต่อข้อมูลที่ มี
ความอ่อนไหวของผูส้ มัครงาน
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ ดงั ต่ อไปนี้
1 เพื่อใช้ในการดาเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ
2 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติและทักษะของผูส้ มัครงานว่าเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ได้สมัครหรื อไม่
3 เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ สื่ อสาร เพื่อการนัดหมายสัมภาษณ์งาน และการส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงาน
4 เพื่อใช้ประกอบในการอ้างอิงการยืนยันตัวตนของผูส้ มัครงาน และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อข้อมูล
อื่นๆ ที่ผสู ้ มัครงานได้ให้ไว้แก่บริ ษทั ฯ
5. เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายหรื อกฎระเบียบใดๆ ที่มีผลบังคับ
ใช้กบั บริ ษทั ฯ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุ คคลของผูส้ มัครงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ได้รับข้อมูล หรื อเมื่ อ สิ้ นสุ ด
ขั้นตอนการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย เว้นแต่กรณี ที่ผสู ้ มัครงานผ่านการคัดเลือกเข้าทางานเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานต่อไปในระยะเวลาที่จาเป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนิ นการลบ หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการ
เก็บรักษา หรื อที่ไม่เกี่ยวข้อง หรื อเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
สิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล ผู้สมัครงานสิทธิดงั ต่ อไปนี้
1. ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งอยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ ง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ผสู ้ มัครงานไม่ได้ให้ความยินยอม
2. แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ และดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3. คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผูส้ มัครงานที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความยินยอมจากผูส้ มัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้
4. ขอให้บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ตามที่กฎหมายกาหนด ในกรณี ที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลจากระบบนั้น ข้อมูล
ดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึ กหรื อทาสาเนาไว้ที่เซิ ร์ฟเวอร์ (Server) หรื อระบบสารอง (Backup System) ของ
บริ ษทั ฯเพื่อป้ องกันการเข้าสู่ ระบบภายหลังโดยบุคคลที่ ไม่ได้รับอนุญาต หรื อเพื่อเป็ นการสารองข้อมูลในกรณี ที่เกิ ด
ความผิดพลาด บกพร่ อง หรื อเกิดจากความขัดข้องของระบบหรื อในกรณี ที่เกิดจากการกระทาใดๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย
ของบุคคลหรื อซอฟต์แวร์อื่น
5. ขอให้บริ ษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ตามที่กฎหมายกาหนด
6. ถอนความยินยอมเสี ยเมื่อใดก็ได้
7. ร้องเรี ยนในกรณี ที่บริ ษทั ฯ หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงลูกจ้าง หรื อผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ฯ ฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การถอนความยินยอม
ความยินยอมที่ผสู ้ มัครงานให้ไว้เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นจะยังคง
มีผลบังคับใช้จนกว่าผูส้ มัครงานจะได้ถอนความยินยอมเป็ นหนังสื อแจ้งต่อบริ ษทั ฯ หรื อติดต่อ dpo@srithaisuperware.com ทั้งนี้
การถอนความยินยอมของผูส้ มัครงาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ที่
ผูส้ มัครงานได้เคยให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารเก็ บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ด าเนิ น การอย่ า งอื่ น
นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ บริ ษทั ฯ จะทาการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผสู ้ มัครงานทราบ และขอความยินยอม
จากผูส้ มัครงานก่อน ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งขอความยินยอม

ความปลอดภัยของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ มีมาตราการควบคุมเพื่อปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การ
เปลี่ยนแปลง การเปิ ดเผย และการใช้ที่ไม่ถูกต้อง บริ ษทั ฯ จะติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลอยูเ่ สมอ
ช่ องทางการติดต่อ
กรณี ที่ผสู ้ มัครงานต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล หรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยเรื่ อง
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้โดยตรงที่
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140
โทร 02 4270088 ต่อ 2203
อีเมล : dpo@srithaisuperware.com

