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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เข้ ำงำนมหกรรมสินค้ ำ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน) มุ่งมัน่ และให้ควำมสำคัญในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน จำก
กำรเข้ำงำนมหกรรมสิ นค้ำ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทำกำรเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กำหนดมำตรกำรที่
เหมำะสมสำหรับกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทำงในกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผเู ้ ข้ำงำนมหกรรมได้ทรำบ และเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ในกำรใช้ขอ้ มูลแล ะสิ ทธิตำมกฎหมำยดังนี้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ ได้เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลพื้นฐำน ได้แก่ คำนำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล อำยุ วันเดือนปี เกิด ที่อยู่ รหัสบัตรประชำชน เบอร์ โทรศัพท์
อีเมล
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้ำจำกกล้องวงจรปิ ดที่ติดตั้งภำยในบริ เวณงำนมหกรรมสิ นค้ำ
วัตถุประสงค์ และฐำนในกำรประมวลผลข้ อมูล
ฐำนสัญญำ และฐำนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
1. บริ ษทั ฯ เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลพื้นฐำนของท่ำน เพื่อบันทึกลงในระบบเก็บข้อมูลลูกค้ำของบริ ษทั ฯ อันเป็ นกำรอำนวย
สะดวกให้แก่ท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บประวัติกำรซื้ อสิ นค้ำกับบริ ษทั ฯ และเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำคำขอเคลม
สิ นค้ำ ซ่อมแซม แลกเปลี่ยน หรื อกำรคืนสิ นค้ำกรณี สินค้ำไม่เป็ นไปตำมคุณภำพที่บริ ษทั ฯได้รับประกันไว้
2. เพื่อออกใบกำกับภำษี เมื่อท่ำนยื่นบัตรประชำชนให้กบั เจ้ำหน้ำที่ ภำยในงำนมหกรรมสิ นค้ำ บริ ษทั ฯ อำจเก็บข้อมูล
ของท่ำนไว้ในระบบ เพื่อควำมรวดเร็ วในกำรให้บริ กำรออกใบกำกับภำษีในครั้งต่อไป
ฐำนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย และฐำนควำมยินยอม (กรณี เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหว)
3. บริ ษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรมำงำนมหกรรมสิ นค้ำของท่ำน โดยกำรบันทึกเวลำเข้ำ-ออกงำน
ผ่ำนกำร Check-in จำกกำรแสกน QR Code บริ เวณหน้ำทำงเข้ำงำนมหกรรมสิ นค้ำ เพื่อปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรป้ องกัน
โรค Covid-19 ของรัฐบำลและกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมโรค
4. บริ ษทั ฯ มีกำรบันทึ กภำพและวีดีโอจำกกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ซึ่ งได้ติดตั้งตำมจุดต่ำงๆบริ เวณงำน เพื่อรักษำควำม
ปลอดภัยในทรัพย์สินของท่ำนในตลอดระยะเวลำที่ท่ำนอยูภ่ ำยในบริ เวณงำน และอำจเก็บรวบรวมภำพถ่ำย หรื อภำพ
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วีดีโอของท่ ำนไว้ เพื่อคุ ม้ ครองและป้ องกันสถำนที่ สิ่ งอำนวยควำมสะดวก และสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จำกควำม
เสี ยหำย กำรถูกรบกวน กำรถูกทำลำย และอำชญำกรรมอื่น ๆ และ สนับสนุ นหน่ วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำร
ป้ องกัน สื บสวน และดำเนินคดีต่ออำชญำกรรม และกำรดำเนิ นกำรเพื่อกำรยับยั้งอำชญำกรรม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ติดตั้ง
ป้ ำยที่เหมำะสมไว้ในพื้นที่ภำยใต้กำรสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรใช้กล้องวงจรปิ ดและกำร บันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน
5. เพื่อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำนมหกรรมสิ นค้ำ บริ ษทั ฯ อำจเผยแพร่ ภำพถ่ำย หรื อวีดีโอที่มีท่ำนปรำกฏอยู่

สิทธิของท่ ำนในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูล
ภำยใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมำยและข้อยกเว้นตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง ท่ำนมีสิทธิ ในกำรขอเข้ำถึง ขอรับสำเนำกำร
โอนย้ำย แก้ไข ลบ ท ำลำย จ ำกัด กำรประมวลผล ถอนควำมยิน ยอม หรื อ ท ำให้ ข ้อ มู ล กลำยเป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ร ะบุ ต ัวตนใน
ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อำจไม่สำมำรถให้บริ กำร หรื ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำนได้อย่ำงเต็มสิ ทธิดว้ ย
เหตุจำกกำรขอให้ลบ หรื อทำลำยข้อมูลดังกล่ำวได้
หำกท่ำนไม่ตอ้ งกำรให้บริ ษทั ฯ เผยแพร่ ภำพถ่ำย หรื อวีดีโอที่มีท่ำนปรำกฏอยู่ ท่ำนสำมำรถแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั
ฯ ในวันเข้ำงำนมหกรรมสิ นค้ำ หรื อแจ้งมำยังช่องทำงกำรติดต่อด้ำนล่ำง เพื่อขอให้ระงับไม่เผยแพร่ ภำพ หรื อวีดีโอที่มีท่ำนปรำกฏ
อยูไ่ ด้
ทั้งนี้ ท่ำนไม่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยใดๆในกำรดำเนินกำรตำมสิ ทธิขำ้ งต้น โดยบริ ษทั ฯ จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ตำมคำร้องของท่ำนภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับคำร้องดังกล่ำว
กำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่ จำเป็ นเท่ ำนั้น โดยระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่ วน
บุคคลอำจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ที่กำหนดในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำ
ข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คลเป็ นระยะเวลำตำมที่ กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องก ำหนด (ถ้ำมี ) โดยค ำนึ งถึ งอำยุควำมตำมกฎหมำยส ำหรั บ กำร
ดำเนิ นคดี ที่อำจเกิ ด ขึ้ นจำกหรื อเกี่ ยวข้อ งกับ เอกสำรหรื อ ข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ บ ริ ษ ัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรำยกำร โดย
คำนึงถึงแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และของภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสำคัญ
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ช่ องทำงกำรติดต่อ
กรณี ที่ท่ำนต้องกำรใช้สิทธิในฐำนะเจ้ำของข้อมูลเพื่อยืน่ คำร้องขอดำเนินกำรตำมสิ ทธิขำ้ งต้น หรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
กำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยเรื่ องกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้โดยตรงที่
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหำนคร 10140
โทร 02 4270088 ต่อ 2203
อีเมล : dpo@srithaisuperware.com

*เอกสำรแจ้งกำรประมวลผลข้อมูลฉบับนี้ ประกำศเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2565

