เอกสารแจ้งการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
บริ ษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีไทยซุ ป เปอร์แ วร์ จ ำกัด (มหำชน) ให้ค วำมสำคัญ และมุ่ งมัน่ ในกำรคุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุ ค คลของ
พนักงำน บริษัทฯ จึงได้กำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมสำหรับกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้เพื่อให้พนักงำนได้
ทรำบ และเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ในกำรเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่ำงๆตำม
กฎหมำยของพนักงำน ดังต่อไปนี้
ข้อมูลของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
Srithai Superware Public Company Limited
สถำนทีต่ ดิ ต่อ
15 ถนนสุขสวัสดิ ์ ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
ช่องทำงกำรติดต่อ: โทรศัพท์ +66 2427 0088 ต่อ 2203
Email: dpo@srithaisuperware.com
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวม
บริษทั ฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน และได้เก็บรวบรวมและประมวลผลตำมหนังสือให้ควำมยินยอมกำร
เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษทั ฯ ได้จ ัดเก็บเท่ำทีจ่ ำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บ
รวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้แจ้งไว้แก่พนักงำนเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ ได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคลดังต่อไปนี้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลพืน้ ฐำน

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหว
ข้อมูลบุคคลทีส่ ำม/บุคคลอ้ำงอิง

ข้อมูลด้ำนเทคนิค

รำยละเอียด
ได้แก่ ค ำน ำหน้ ำ ชื่อ นำมสกุล อำยุ วัน เดือ นปี เกิด ที่อ ยู่ รหัส บัต รประชำชน เบอร์โทรศัพ ท์
ลำยมือชื่อ อีเมล สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงทหำร ประวัติกำรทำงำน ประวัตกิ ำรศึกษำ
ข้อมูลเครดิต
ข้อมูลสุขภำพ ข้อมูลควำมพิกำร ข้อมูลประวัตอิ ำชญำกรรม หมูโ่ ลหิต ลำยนิ้วมือ ข้อมูลภำพใบหน้ำ
เงินเดือน
คู่ส มรส สมำชิกในครอบครัว บุค คลติดต่ อ กรณีฉุ กเฉิน บุค คลผู้รบั ผลประโยชน์ ต ำมกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ของพนั ก งำน โดยจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น ได้ แ ก่ ชื่ อ นำมสกุ ล
ควำมสัมพันธ์ ทีอ่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
ข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์และระบบต่ำงๆ จำกคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ข้อมูลกำรติดต่อและ
สื่อ สำรระหว่ำงเจ้ำของข้อ มูล และผู้ใช้งำนรำยอื่น ข้อ มูลจำกกำรบัน ทึกกำรใช้งำน เช่น ตัว ระบุ
อุปกรณ์ หมำยเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลบันทึกประวัตกิ ำรเข้ำออกใน
บริษัทฯ เพื่อบันทึกกำรขำดลำมำสำย สถิติกำรเข้ำระบบ เวลำที่เยีย่ มชมระบบ ที่ได้เก็บรวบรวม
ผ่ำนคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีค่ ล้ำยกัน

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

กิ จกรรม

ฐานทางกฎหมาย

1. เพื่อรับสมัครงำน คัดเลือกผู้สมัครงำน รับสมัครงำนหรือดำเนินกำรภำยหลังกำรรับสมัครงำนของพนักงำน เช่น ฐำนประโยชน์ โ ดยชอบ
สั ม ภ ำษ ณ์ แ ล ะด ำเนิ น ก ำรใด ๆ ที่ กำรพิจ ำรณำคัด เลือ ก และกำรตรวจสอบคุ ณ สมบัติข องผู้ส มัค รงำน ด้วยกฎหมำย
เกีย่ วข้องกับกำรรับพนักงำนเข้ำทำงำน
จนกระทังบรรจุ
่
เป็ นพนักงำนในบริษทั ฯ
ประมวลผลส่วนบุคคลของพนักงำนเมือ่ มำสมัครงำน เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อ ฐำนสัญญำ
ใช้ในกำรพิจำรณำคำขอของผูส้ มัครงำน ทีไ่ ด้แสดงเจตนำสมัครงำนเพื่อ
เข้ำสู่กระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรของบริษทั ฯ

2. เพื่ อ กำรจั ด กำรด้ ำ น ค่ ำ ต อบแท น
ผลประโยชน์ และสวัส ดิก ำรพนั ก งำน
(ทัง้ ทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินกำรด้วยตนเอง และ
ที่บริษัทฯ ดำเนิน กำรผ่ ำนผู้ให้บริกำรซึ่ง
เป็ นบุคคลภำยนอก)

3. เพื่อ ด ำเนิ น กำรอื่น ใดที่เกี่ย วข้อ งกับ
กำรจ้ำงงำน อำทิ กำรตรวจร่ำงกำย กำร
ขึ้น ทะเบี ย นผู้ ป ระกั น ตน กำรเข้ ำ ท ำ
สัญ ญำจ้ำ ง และกำรเข้ำ ท ำสัญ ญำผู้ค้ ำ
ประกันกำรทำงำน เป็ นต้น

ประมวลผลข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลของพนักงำน สัมภำษณ์ งำน ตรวจสอบ ฐำนควำมยินยอม
ประวัติกำรศึกษำหรือประวัติกำรท ำงำนย้อ นหลังจำกแหล่ งข้อ มูล อื่น
วิเครำะห์ขอ้ มูล เปรียบเทียบ คัดเลือก จัดทำสัญญำ ตรวจสอบประวัติ
อำชญำกรรม จะดำเนินกำรโดยอำศัยควำมยินยอมทีไ่ ด้รบั จำกผูส้ มัครงำน
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์ ฐำนประโยชน์ โ ดยชอบ
โดยชอบด้ ว ยกฎหมำยของบริษั ท ฯ เนื่ อ งจำกข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ด้วยกฎหมำย
ประมวลผลมี ค วำมจ ำเป็ นต่ อ กำรพิ จ ำรณ ำอนุ มัติ เ งิน เดื อ นและ
ผลประโยชน์สำหรับพนักงำนของบริษทั ฯ
บริห ำรจัดกำรเรื่อ งเงิน เดือ น ค่ ำตอบแทน ค่ ำจ้ำง โบนัส ค่ ำล่ ว งเวลำ
ค่ำที่พกั ค่ำเดินทำง รวมถึงผลประโยชน์ต่ำงๆให้กบั พนักงำน กองทุน
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน ภำษีอำกรของ
พนักงำน เช่น ภำษีเงิน ได้ห กั ณ ที่จ่ำย หรือให้พ นักงำนได้ใช้สทิ ธิล ำ
ป่ วย ลำทำหมัน หรือลำคลอด สิทธิในกำรเบิกงำนค่ำพยำบำล หรือเบิก
เงิน ประโยชน์ ท ดแทนจำกกรณี ป ระสบอัน ตรำยหรือ เจ็บ ป่ วย ตำม
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับพนักงำน
เป็ น กำรจำเป็ นในกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนทรัพ ยำกรบุค คลของบริษัทฯ
และกำรปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยที่ เกี่ย วข้อ ง เช่ น กำรตรวจสอบและ
พิจ ำรณำคุ ณ สมบัติข องพนั ก งำน เพื่อ บรรจุ พ นั ก งำนเข้ำ ท ำงำนใน
ตำแหน่งทีเ่ หมำะสม เป็ นต้น
บริษทั ฯ อำจส่งข้อมูลของพนักงำน หรือโอนข้อมูลของพนักงำนไปยัง คู่
ค้ำ บริษทั ในเครือทัง้ ในและต่ำงประเทศ กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ
ให้บริกำรกับคู่คำ้ หรือลูกค้ำ อันมีผลให้มกี ำรโยกย้ำยสถำนทีท่ ำงำนของ
พนักงำนไม่ว่ำชัวครำวหรื
่
อถำวร ในกรณีดงั กล่ำว บริษัทฯจะถ่ำยโอน
ข้อมูลต่อเมือ่ พนักงำนตกลงยินยอมปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำ และยินยอม
ย้ำ ยสถำนที่ท ำงำนอย่ ำงถู ก ต้อ งตำมกฎหมำยคุ้ม ครองแรงงำนแล้ ว
เท่ำนัน้

ฐ ำ น สั ญ ญ ำ ฐ ำ น
ประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ย
กฎหมำย และฐำนควำม
ยินยอม (กรณีเกี่ยวข้อ ง
กับข้อมูลอ่อนไหว)

ฐำนประโยชน์ โ ดยชอบ
ด้วยกฎหมำย

ฐำนประโยชน์ โ ดยชอบ
ด้ว ยกฎหมำย และฐำน
สัญญำ

ในกรณีของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วน ฐำนกฎหมำย
บุคคลของกรรมกำรและผู้บริห ำรของบริษัทฯ เป็ น กำรจำเป็ น เพื่อกำร
ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เช่น กำรจัดทำแบบฟอร์ม และเอกสำรต่ ำง ๆ เพื่อ ยื่น ต่ อหน่ ว ยงำนที่
เกีย่ วข้อง
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวของพนักงำน อำทิ ประวัติ ฐำนควำมยินยอม
อำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ และข้อมูลชีวภำพ จะกระทำโดยอำศัยควำม
ยินยอมทีไ่ ด้รบั จำกพนักงำน
4. เพื่ อ ก ำรบ ริ ห ำรจั ด ก ำรด้ ำ น ก ำร กำหนดเป้ ำหมำยในกำรทำงำน ประเมิน ผลกำรท ำงำนของพนัก งำน ฐำนสัญญำ
ฝึ ก อบรม และกำรประเมินผลงำน (ทัง้ ที่ พิจำรณำปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจำรณำเรือ่ งโบนัส
บริษทั ฯ ดำเนินกำรด้วยตนเอง และทีบ่ ริษทั
ฯ ด ำเนิ น กำรผ่ ำ นผู้ ให้ บ ริ ก ำรซึ่ ง เป็ น
บุคคลภำยนอก)
เข้ำรับกำรอบรม และสอบวัดควำมรูใ้ นด้ำนต่ำงๆ สำหรับพนักงำน
ฐำนประโยชน์ อ ัน ชอบ
ธรรม

5. เพือ่ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรบริห ำรจัดกำรทรัพ ยำกรบุค คล และ
ค ำสั ง่ โด ย ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม ำย ข อ ง
ห น่ ว ย งำน ข อ งรั ฐ แ ล ะ เจ้ ำ ห น้ ำที่ ที่
เกีย่ วข้อง

6. เพือ่ บริหำรจัดกำรเมือ่ สิน้ สุดสัญญำจ้ำง
(ทัง้ ทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินกำรด้วยตนเอง และ
ที่บริษัทฯ ดำเนิน กำรผ่ ำนผู้ให้บริกำรซึ่ง
เป็ นบุคคลภำยนอก)

ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหว กรณีพนักงำนระดับ 1 - 6.1 เพื่อ
บันทึกกำรเข้ำ-ออก และกำร ขำด ลำ มำสำย ของพนักงำน ผ่ำนเครื่อง
แสกน ลำยนิ้วมือ/ใบหน้ำ ดิจติ อล ณ ประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของบริษทั ฯ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลำกร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคลำกร
เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม กฎหมำยภำษีอำกร
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุ ค ลำกรให้แก่ ห น่ ว ยงำนของรัฐ ที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น กรมสรรพำกร
สำนักงำนประกันสังคม กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กองทุนเงิน
ให้กู้ย ืมเพื่อ กำรศึกษำ กรมส่ งเสริมและพัฒ นำคุ ณ ภำพชีว ิต คนพิกำร
กรมพัฒนำฝีมอื แรงงำน กรมบังคับคดี เป็ นต้น
บริห ำรจัดกำรกำรลำออก กำรเกษีย ณอำยุ กำรเลิกจ้ำงพนักงำน กำร
แจ้ง ข้อ มู ล ข้ำ งต้ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น กรมสรรพำกร
ธนำคำร สำนักงำนประกันสังคม สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง กองงำน
คนต่ำงด้ำว เป็ นต้น

ฐำนควำมยินยอม

ฐำนกฎหมำย

ฐำนกฎหมำยและฐำน
ประโยชน์อนั ชอบธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษทั ฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนโดยตรง ณ วันทีพ่ นักงำนได้ย่นื สมัครงำนเพื่อเข้ำมำร่วมทำงำนให้กบั
บริษัทฯ หรือจำกบริษัท จัดหำงำน แล้วแต่ กรณี รวมถึงได้รบั ข้อมูลจำกกำรตรวจสุขภำพประจำปี ตำมเกณฑ์ ท่ี
กฎหมำยกำหนด
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมจำกพนักงำนโดยอัตโนมัติ บริษทั ฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนโดยอัตโนมัติผ่ ำนช่อ งทำงต่ ำง ๆ เช่ น กำรใช้คุ กกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีอ่นื ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน
รำยละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูรำยละเอียดกำรใช้คุกกีท้ ห่ี น้ำเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

3. บริษัทฯ อำจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนมำจำกบุคคลภำยนอก เช่น เว็บไซต์สมัครงำนของบุคคลทีส่ ำม
บุคคลอ้ำงอิงของพนักงำน บริษทั จัดหำงำน เป็ นต้น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษทั ฯ ได้เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน ตำมวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้
ข้ำงตน และบริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผย หรือโอนข้อมูลใดๆ ของพนักงำน ให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นใดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
โดยเด็ดขำด อย่ำงไรก็ดี หำกบริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นทีต่ อ้ งทำกำรดังกล่ำว บริษทั ฯ จะแจ้งและขอควำมยินยอมจำกพนักงำน
ล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อนทุกครัง้
2. บริษัทฯ ประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมำย เป็ นธรรม และโปร่งใส ประมวลผลตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด อยู่ใน
ควำมคำดหมำยของพนักงำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูล และจะเปิ ดเผยเกี่ยวกับกำรประมวลผลทัง้ หมด รวมถึงตั วตนของผู้
ควบคุมข้อมูล รำยละเอียดกำรประมวลผล รวมถึงประมวลผลภำยใต้วตั ถุประสงค์ท่จี ำกัดและภำยใต้ควำมจำเป็ นและได้
สัดส่วนเท่ำนัน้
3. บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอ่อนไหว โดยมีกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยส่ วนบุคคล เพื่อรักษำ
ควำมสมบูรณ์ของข้อมูลและกำรรักษำควำมลับ โดยจัดให้มมี ำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ ในเชิง
องค์กรและเทคนิค โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรป้ องกัน ไม่ให้มกี ำรประมวลข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุ ญำต กำรเข้ำถึง กำรใช้หรือ
เปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรป้ องกันมิให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลสูญหำย เสียหำย หรือถูกทำลำยด้วย
4. หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงภำยหลัง และ/หรือเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เป็ น
กำรดำเนิ น กำรให้ป ฏิบ ัติต ำมสัญ ญำหรือ เป็ น กรณี ท่ีก ฎหมำยก ำหนด เป็ น ต้น บริษัท ฯ จะแจ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ใหม่ ท่ีไ ด้
เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมให้พนักงำนทรำบผ่ำนทำงบอร์ดประชำสัมพันธ์ของบริษทั ติดประกำศ หรืออีเมลแจ้งให้พนักงำน
ทรำบ และจัด ให้มีบ ัน ทึกกำรแก้ไขเพิ่มเติม ไว้เป็ น หลักฐำน ทัง้ นี้ บริษัท ฯ อำจขอควำมยินยอมจำกพนัก งำนก่อ นกำร
ดำเนินกำรหรือทำกิจกรรมใด ๆ ตำมวัตถุประสงค์ใหม่นนั ้ (หำกกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งขอควำมยินยอม)
5. บริษทั ฯ อำจเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงำนทีไ่ ด้รบั มำจำกแหล่งอื่นเฉพำะในกรณีทม่ี คี วำม
จ ำเป็ นเท่ ำ นั น้ และอำจขอควำมยิน ยอมจำกพนั ก งำน (กรณี ท่ีก ฎหมำยก ำหนดให้ต้ อ งขอควำมยิน ยอม) ทัง้ นี้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้ขำ้ งต้น และเพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนให้เป็ นปั จจุบนั และเพื่อ
ปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้ดยี งิ่ ขึน้
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนตำมระยะเวลำที่จำเป็ น โดยระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่วน
บุคคลจะเปลีย่ นแปลงไปโดยขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะเก็บ
รักษำข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นระยะเวลำตำมทีก่ ฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด (ถ้ำมี) โดยคำนึงถึงอำยุควำมตำมกฎหมำยสำหรับ

กำรดำเนินคดีทอ่ี ำจเกิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วข้องกับเอกสำรหรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรำยกำร และ
คำนึงถึงแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และของภำคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสำคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ทีน่ ิตสิ มั พันธ์ระหว่ำง
พนักงำนกับบริษัทฯ สิน้ สุดลง อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ อำจเก็บรักษำข้อมูล นัน้ เป็ นระยะเวลำเกินกว่ำระยะเวลำดังกล่ำวหำก
กฎหมำยกำหนดไว้ หรือกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจำเป็ นต่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำยของบริษทั ฯ
สิ ทธิ ของพนักงานในฐานะเจ้าของข้อมูล
1. สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม : พนักงำนมีสทิ ธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมได้ตลอดระยะเวลำทีข่ อ้ มูลส่วน
บุคคลของพนักงำนอยู่กบั บริษทั ฯ เว้นแต่มขี อ้ จำกัดสิทธินนั ้ โดยกฎหมำยหรือมีสญ
ั ญำทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ พนักงำน
อยู่ ทัง้ นี้กำรเพิกถอนควำมยินยอมอำจส่งผลกระทบต่อ พนักงำน โปรดศึกษำหรือสอบถำมถึงผลกระทบก่อนเพิก
ถอนควำมยินยอม เพื่อประโยชน์ของพนักงำนเอง
2. สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล : พนักงำนมีสทิ ธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และขอให้บริษัทฯ
ทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้กบั พนักงำน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิ ดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่
พนักงำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมไว้กบั บริษทั ฯได้
3. สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล : พนักงำนมีสทิ ธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูป แบบ
ดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทีส่ ำมำรถทำได้ดว้ ยวิธกี ำรอัตโนมัติ และมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษทั ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
4. สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล : พนักงำนมีสทิ ธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หำกกำร
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนนัน้ ทำขึน้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ
บริษัท ฯ โดยไม่ เกิน ขอบเขตที่ พ นัก งำนสำมำรถคำดหมำยได้อ ย่ ำงสมเหตุ สมผล เว้น แต่ เป็ น กรณี ท่ีบ ริษัท ฯ
สำมำรถแสดงเหตุผลตำมกฎหมำยได้ว่ ำมีควำมสำคัญยิง่ กว่ำสิทธิขนั ้ พื้นฐำนของพนักงำน หรือเป็ นไปเพื่อกำร
ยืนยันกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย หรือกำรต่อสูใ้ นกำรฟ้ องร้องตำมกฎหมำยตำมแต่กรณี
5. สิทธิในกำรขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล : พนักงำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษทั ฯ ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงำน หรือทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนได้ หำกพนักงำนเชื่อว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเห็นว่ำบริษทั ฯ หมดควำมจำเป็ นในกำร
เก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องในนโยบำยฉบับนี้
6. สิทธิในกำรขอระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล : พนักงำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษทั ฯ ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนชัวครำว
่
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบคำร้องขอใช้สทิ ธิแก้ไขหรือขอคัดค้ำนกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน หรือกรณีทบ่ี ริษทั ฯ หมดควำมจำเป็ นและต้องลบหรือทำลำยข้อมูล ส่วนบุคคลของ
พนักงำนตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
7. สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : พนักงำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด

8. สิทธิในกำรร้องเรียน : พนักงำนมีสทิ ธิทจ่ี ะร้องเรียนต่อผูม้ อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง หำกพนักงำนเชื่อว่ำกำร
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นกำรกระทำในลักษณะทีฝ่ ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
กำรใช้สทิ ธิของพนักงำนตำมข้ำงต้นอำจถูกจำกัดภำยใต้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และมีบำงกรณีทม่ี เี หตุจำเป็ นที่
บริษทั ฯ อำจปฏิเสธหรือไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำขอใช้สทิ ธิได้ เช่น บริษทั ฯ จำเป็ นต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยหรือคำสัง่
ศำล หรือกำรใช้สทิ ธินนั ้ ๆ อำจละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอื่น หรือบริษทั ฯ จำเป็ นต้องใช้สทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรเก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งเหตุผลของกำรปฏิเสธให้พนักงำนทรำบ
ติ ดต่อบริษทั
พนักงำนสำมำรถติดต่อมำยัง เจ้าหน้ าที่ ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกำรยื่นคำ
ร้องขอดำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตำมที่อยู่ทร่ี ะบุไว้ขำ้ งต้น ทัง้ นี้ พนักงำนไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆใน
กำรดำเนินกำรตำมสิทธิดงั กล่ำว โดยบริษทั ฯ จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำตำมคำร้องของพนักงำนภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯได้รบั คำร้อง

เอกสำรแจ้งกำรประมวลผลข้อมูลฉบับนี้ ประกำศเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2565

