บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
ประกำศควำมเป็ นส่วนตัวของผูเ้ ข้ำงำนมหกรรมสินค้ำ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นและให้ ควำมสำคัญในกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน จำก
กำรเข้ ำงำนมหกรรมสินค้ ำ ซึ่งบริษัทฯ ได้ ทำกำรเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ดัง นั้น บริษัทฯ จึงได้ กำหนดมำตรกำรที่
เหมำะสมสำหรับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทำงในกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำงำนมหกรรมได้ ทรำบ และเข้ ำใจถึงวัตถุประสงค์ในกำรใช้ ข้อมูลแล ะสิทธิตำมกฎหมำยดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ ได้ เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/
หรือ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล โดยได้ จำแนกประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลส่วนบุ คคลพื้ นฐำน ได้ แก่ คำนำหน้ ำ ชื่อ นำมสกุล อำยุ วันเดือนปี เกิด ที่อยู่ รหั สบัตรประชำชน เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล
2. ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มคี วำมอ่อนไหว ได้ แก่ ข้ อมูลใบหน้ ำจำกกล้ องวงจรปิ ดที่ตดิ ตั้งภำยในบริเวณงำนมหกรรมสินค้ ำ
วัตถุประสงค์และฐำนในกำรประมวลผลข้อมูล
ฐำนสัญญำ และฐำนประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมำย
1. บริษัทฯ เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลพื้นฐำนของท่ำน เพื่อบันทึกลงในระบบเก็บข้ อมูลลูกค้ ำของบริษัทฯ อันเป็ นกำรอำนวย
สะดวกให้ แก่ท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บประวัติกำรซื้อสินค้ ำกับบริษัทฯ และเพื่อใช้ ในกำรพิจำรณำคำขอเคลม
สินค้ ำ ซ่อมแซม แลกเปลี่ยน หรือกำรคืนสินค้ ำกรณีสนิ ค้ ำไม่เป็ นไปตำมคุณภำพที่บริษัทฯได้ รับประกันไว้
2. เพื่อออกใบกำกับภำษี เมื่อท่ำนยื่นบัตรประชำชนให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ภำยในงำนมหกรรมสินค้ ำ บริษัทฯ อำจเก็บข้ อมูล
ของท่ำนไว้ ในระบบ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรให้ บริกำรออกใบกำกับภำษีในครั้งต่อไป
ฐำนประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมำย และฐำนควำมยินยอม (กรณีเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลอ่อนไหว)
3. บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับกำรมำงำนมหกรรมสินค้ ำของท่ำน โดยกำรบันทึกเวลำเข้ ำ-ออกงำน
ผ่ำนกำร Check-in จำกกำรแสกน QR Code บริเวณหน้ ำทำงเข้ ำงำนมหกรรมสินค้ ำ เพื่อปฏิบัติตำมแนวทำงกำร
ป้ องกันโรค Covid-19 ของรัฐบำลและกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับกำรควบคุมโรค
4. บริษัทฯ มีกำรบันทึกภำพและวีดโี อจำกกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ซึ่งได้ ตดิ ตั้งตำมจุดต่ำงๆบริเวณงำน เพื่อรักษำควำม
ปลอดภัยในทรัพย์สนิ ของท่ำนในตลอดระยะเวลำที่ท่ำนอยู่ภำยในบริเวณงำน และอำจเก็บรวบรวมภำพถ่ำย หรือ
ภำพวีดโี อของท่ำนไว้ เพื่อคุ้มครองและป้ องกันสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทฯ จำกควำม
เสียหำย กำรถูกรบกวน กำรถูกทำลำย และอำชญำกรรมอื่น ๆ และ สนับสนุ นหน่ วยงำนบังคับใช้ กฎหมำยในกำร

ป้ องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออำชญำกรรม และกำรดำเนินกำรเพื่ อกำรยับยั้งอำชญำกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ติดตั้งป้ ำยที่เหมำะสมไว้ ในพื้ นที่ภำยใต้ กำรสอดส่องดูแล เพื่ อแจ้ งให้ ท่ำนทรำบถึงกำรใช้ กล้ องวงจรปิ ดและกำร
บันทึกข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
5. เพื่อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำนมหกรรมสินค้ ำ บริษัทฯ อำจเผยแพร่ภำพถ่ำย หรือวีดโี อที่มที ่ำนปรำกฏอยู่
สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูล
ภำยใต้ บทบัญญัติแห่ งกฎหมำยและข้ อยกเว้ นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอเข้ ำถึง ขอรับสำเนำกำร
โอนย้ ำย แก้ ไข ลบ ทำลำย จำกัดกำรประมวลผล ถอนควำมยินยอม หรือท ำให้ ข้อมู ลกลำยเป็ นข้ อ มูล ที่ไม่ ระบุตัวตนใน
ส่วนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ทั้งนี้ บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถให้ บริกำร หรืออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ท่ำนได้ อย่ ำงเต็มสิทธิ
ด้ วยเหตุจำกกำรขอให้ ลบ หรือทำลำยข้ อมูลดังกล่ำวได้
หำกท่ำนไม่ต้องกำรให้ บริษัทฯ เผยแพร่ ภำพถ่ำย หรือวีดีโอที่มีท่ำนปรำกฏอยู่ ท่ำนสำมำรถแจ้ งต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ของ
บริษัทฯ ในวันเข้ ำงำนมหกรรมสินค้ ำ หรือแจ้ งมำยังช่องทำงกำรติดต่อด้ ำนล่ำง เพื่อขอให้ ระงับไม่เผยแพร่ภำพ หรือวีดโี อที่มี
ท่ำนปรำกฏอยู่ได้
ทั้งนี้ ท่ำนไม่ ต้ องเสีย ค่ ำใช้ จ่ ำยใดๆในกำรด ำเนิน กำรตำมสิทธิข้ำงต้ น โดยบริษั ทฯ จะพิ จ ำรณำและแจ้ งผลกำร
พิจำรณำตำมคำร้ องของท่ำนภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ รับคำร้ องดังกล่ำว
กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่จำเป็ นเท่ำนั้น โดยระยะเวลำเก็บรักษำข้ อมูลส่วน
บุคคลอำจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ท่กี ำหนดในกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษำ
ข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นระยะเวลำตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด (ถ้ ำมี) โดยคำนึงถึงอำยุควำมตำมกฎหมำยสำหรับกำร
ดำเนินคดีท่ีอำจเกิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวข้ องกับเอกสำรหรือข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ในแต่ ละรำยกำร โดย
คำนึงถึงแนวปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ และของภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้ องสำหรับข้ อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสำคัญ
ช่องทำงกำรติดต่อ
กรณีท่ที ่ำนต้ องกำรใช้ สทิ ธิในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูลเพื่อยื่นคำร้ องขอดำเนินกำรตำมสิทธิข้ำงต้ น หรือร้ องเรียนเกี่ยวกับ
กำรไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้ วยเรื่องกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ ได้ โดยตรงที่
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
โทร 02 4270088 ต่อ 2203
อีเมล : dpo@srithaisuperware.com

*ประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ประกำศเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2565

