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บริษัท พงษระวี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เนื่องจากถือเปนสวนหนึ่งของ
การรับผิดชอบตอสังคมและเปนรากฐานในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจที่นาเชื่อถือระหวางบริษัทฯกับบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎเกณฑทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
นโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจัดใหมีวิธีการจัดการขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม และมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกปองขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่บริษัทฯ ทำการรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมาย และกฎเกณฑทางการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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1. คำนิยาม
บริษัทฯ

หมายถึง บริษัท พงษระวี จำกัด

ผูใชบริการ

หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เขาใชบริการตางๆ ของบริษัท
พงษระวี จำกัด

ผูมีอำนาจอนุมัติ

หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ใหมีอำนาจในการอนุมัติใดๆ ภายใตขอบเขตอำนาจที่
ไดรับจากบริษัทฯ

ผูดูแลระบบงาน

หมายถึง หนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาของระบบงาน หรือเจาของขอมูลสวน
บุคคลใหทำหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบงานหนึ่งๆ

เจาของระบบงาน

หมายถึง ผูบริหารของฝายงานทางธุรกิจ หรือผูบริหารที่มีหนาที่ และความรับผิดชอบตอ
ระบบงานหนึ่งๆ

เจาของขอมูล
สวนบุคคล

หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนไดโดยขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ ไมวาโดยทางตรง หรือ
ทางออม มีความหมายในลักษณะที่เปนบุคคลซึ่งขอมูลนั้นชี้บงไปถึง
ไมใชเปนเจาของใน
ลักษณะทรัพยสิทธิ หรือเปนคนสรางขอมูลนั้นขึ้นมา

ผูเยาว

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุยังไมครบยี่สิบปบริบูรณ ยกเวนบุคคลธรรมดาที่มีอายุยังไมครบ
ยี่สิบปบริบูรณแตไดทำการสมรสตามกฎหมายอันมีผลใหเปนผูบรรลุนิติภาวะตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย

คนไรความสามารถ

หมายถึง บุคคลวิกลจริตที่ไมสามารถดูแลตัวเอง หรือผลประโยชนของตัวเองได ซึ่งศาลไดสั่งให
เปนคนไรความสามารถ

คนเสมือนไรความ
สามารถ

หมายถึง บุคคลที่มีกายพิการ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุรายเสเพล
เปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือเหตุอื่นใดทำนองเดียวกัน จนไมสามารถจัดทำการงานโดย
ตนเองได หรือจัดกิจการไปในทางที่เสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเอง หรือครอบครัว ซึ่งศาลได
สั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ และอยูในความดูแลของผูพิทักษที่ศาลแตงตั้ง
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ขอมูลสวนบุคคล

หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม
แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ (มาตรา 6 พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.
2562) เชน ชื่อ นามสกุล อีเมล รูป ลายนิ้วมือ รหัสประชาชนสามารถระบุตัวบุคคลไดใน
ทางตรง หรือหมายเลขบัตรตางๆ หรือ การเก็บ Location หรือ Cookie เปนการเก็บขอมูลซึ่ง
ทำใหสามารถระบุตัวบุคคลไดในทางออม นอกจากนี้ ขอมูลที่โดยพื้นฐานแลวไมสามารถนำไป
ระบุตัวบุคคลไดแตเมื่อนำไปใชรวมกับขอมูลอื่นแลวกอใหเกิดชุดขอมูลที่สามารถระบุขอมูล
สวนบุคคลได ก็ถือเปนขอมูลสวนบุคคล เชน ที่อยู เพศ และอายุ เมื่อนำมารวมกันแลวสามารถ
นำไประบุตัวบุคคลไดก็จะเกิดเปนขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหว

หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูล
สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวน
บุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด

ขอมูลชีวภาพ

หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่เกิดจากการใชเทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการนำลักษณะ
เดนทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใชทำใหสามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่
ไมเหมือนกับบุคคลอื่นได เชน ขอมูลจำลองภาพใบหนา (Face Recognition) ขอมูลจำลองมาน
ตา หรือขอมูลจำลองลายนิ้วมือ

ขอมูลสาธารณะ

หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดเปดเผยตอสาธารณชน เชน ขอมูลโปร
ไฟลสื่อสังคมออนไลน เมื่อมีการใชขอมูล และรหัสการเขาระบบของสื่อสังคมออนไลน (Social
Media Credential) เชน Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมตอ หรือเขาสูบริการใดๆ
ของบริษัทฯ เชน บัญชีสื่อสังคมออนไลน (Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests)
รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อเพื่อนของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเจาของขอมูลสวน
บุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเปนสวนตัวนี้ ผานการตั้งคาบัญชีสื่อสังคมออนไลนทีจ่ ัด
ทำไวใหโดยผูใหบริการสื่อสังคมออนไลนดังกลาว

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ผูที่มีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
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ผูประมวลผลขอมูล

หมายถึง ผูซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่ง
หรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

การประมวลผลขอมูล

หมายถึง การดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำตอขอมูลสวนบุคคล หรือชุดขอมูลสวนบุคคลไมวาจะ
โดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม เชน การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสรางเก็บรักษา เปลี่ยนแปลง
หรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช เปดเผยดวยการสงตอ เผยแพร หรือการกระทำอื่นใดซึ่ง
ทำใหเกิดความพรอมใชงาน การจัดวาง หรือผสมเขาดวยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย

แอปพลิเคชัน

หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ใชควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ และอุปกรณ
ตอพวงตางๆ เพื่อใหทำงานตามคำสั่ง และตอบสนองความตองการของผูใช โดยแอปพลิเคชัน
(Application) ตองมีสิ่งที่เรียกวา สวนติดตอกับผูใช (User Interface หรือ UI) เพื่อเปน
ตัวกลางการใชงานตางๆ

IP Address

หมายถึง สัญลักษณเชิงหมายเลขที่กำหนดใหแกอุปกรณแตละชนิด เชนคอมพิวเตอร หรือ
เครื่องพิมพที่มีสวนรวมอยูยอยขายคอมพิวเตอรหนึ่งๆ
ที่ใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอลในการ
สื่อสาร

คุกกี้ (Cookie)

หมายถึง ขอมูลขนาดเล็กที่เว็บไซตของบริษัทฯ สงไปยังคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อเก็บขอมูลสวนบุคคล
โดยคุกกี้จะถูกสงกลับไปที่
เว็บไซตตนทางในแตละครั้งที่กลับเขามาดูที่เว็บไซตดังกลาว

สำนักงาน

หมายถึงสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ

2. บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
มีหนาที่กำกับดูแลใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑทางราชการ
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2.2 คณะกรรมการกำกับการจัดการขอมูล (Data Governance)
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีหนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
2.2.1 กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการขอมูลสวนบุคคล
2.2.2 กำหนดแนวทางการจัดทำและทบทวนนโยบายรวมถึงกรอบการดำเนินงานการจัดการขอมูลสวนบุคคล
2.2.3 ใหขอเสนอแนะ และพิจารณากลั่นกรองวัตถุประสงค นโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ กระบวนการและ
เอกสารที่เกี่ยวของดานการจัดการขอมูลสวนบุคคล
2.2.4 ควบคุมดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจัดการขอมูลสวนบุคคล
2.2.5 แตงตัง้ หรือปรับเปลี่ยนคณะทำงานการจัดการขอมูลสวนบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ
กรรมการฯ ไดตามความเหมาะสม
2.2.6 สามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมชี้แจง หรือใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานได
2.2.7 กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และมีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือทบทวนนโยบายนี้
2.3 ผูบริหารระดับสูง
มีหนาที่จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎเกณฑทางการ และนโยบายฉบับนี้ รวมถึงจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลที่มี
ประสิทธิผล
2.4 พนักงาน
มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ระเบียบปฏิบัติ และคำสั่งของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และกฎเกณฑทางการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
3. บททั่วไป
ขอกำหนดทั่วไป
3.1 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ครอบคลุมขอมูลสวนบุคคลของลูกคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
3.2 บริษัทฯ กำหนดใหเจาหนาที่คมครองขอมู
ุ
ลสวนบุคคลมีหนาที่ดำเนินการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1
ครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญตอการปฏิบัติงานและจะประกาศผานประกาศของบริษัทฯ
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3.3 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเมื่อไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
กอนหรือในขณะนั้น เวนแตบริษัทฯจะทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได หรือมี
ฐานที่ชอบดวยกฎหมายรองรับ ดังนี้
3.3.1 เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
3.3.2 เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
3.3.3 เปนการจำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมเกินขอบเขตที่เจาของขอมูลสวนบุคคล
สามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุผล
3.3.4 เปนการจำเปนเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะ
3.3.5 เพื่อปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิต
3.3.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชนสาธารณะ
3.4 บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพียงเทาที่จำเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย และแจง
รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหเจาของขอมูลทราบตามที่กฎหมายกำหนด
3.5 บริษัทฯ จะลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคล หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได
เมื่อพนกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือเกินความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคล หรือตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ หรือตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลถอนความยินยอม เวนแตมี
เหตุโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกฎเกณฑทางราชการที่ทำใหบริษัทฯ ตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลนั้นตอไป
3.6 บริษัทฯ มีการดูแลขอมูลสวนบุคคลอยางปลอดภัย รวมถึงคำนึงถึงความเปนสวนตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคล
และการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล
4. การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
4.1 การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ตอง
ดำเนินการอยางชัดแจงเปนหนังสือ หรือทำโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตโดยสภาพไมอาจขอความ
ยินยอมดวยวิธีดังกลาวได การขอความยินยอมดวยวิธีอื่นจะตองมีหลักฐานที่นาเชื่อถือไดวาเจาของขอมูล
สวนบุคคลไดแสดงเจตนาใหความยินยอม
4.2 เจาของขอมูลสวนบุคคลตองไดรับการแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลอยางชัดเจน เขาใจงาย ไมหลอกลวง หรือทำใหเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใจผิดในวัตถุประสงค และ
คำนึงอยางที่สุดในความเปนอิสระของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการใหความยินยอม
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4.3 กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไมมีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแลว ใหขอความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว
4.4 กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนไรความสามารถ ใหขอความยินยอมจากผูอนุบาลที่มีอำนาจการทำการแทน
คนไรความสามารถ
4.5 กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหขอความยินยอมจากผูพิทักษที่มีอำนาจกระทำ
การแทนคนเสมือนไรความสามารถ
4.6 กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือผูมีอำนาจตามขอ 4.3, 4.4, 4.5 ตองการถอนความยินยอมที่เคยใหไวให
ดำเนินการตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลขอโดยงายเชนเดียวกับการใหความยินยอม และหากการถอนความ
ยินยอมสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด ใหแจงถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้นให
เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ
4.7 บริษัทฯ ตองเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคที่ไดแจงแกเจาของขอมูลสวน
บุคคลเทานั้น การเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางจากวัตถุประสงคที่ไดแจงไวจะทำไมได
เวนแตไดแจงวัตถุประสงคใหมใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบโดยไดรับความยินยอมกอนเก็บ รวบรวม ใช หรือ
เปดเผยแลว
5. วัตถุประสงคการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ตองมีวัตถุประสงคเพื่อนำขอมูลสวนบุคคลมาใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในดานตางๆ ภายใตขอกำหนดของกฎหมาย หรือกฎเกณฑทางการ
5.2 ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ใหแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบกอน หรือในขณะรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลถึงรายละเอียดดังตอไปนี้
5.2.1 วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมเพื่อการนำขอมูลสวนบุคคลไปใช หรือเปดเผย
5.2.2 ความจำเปนที่เจาของขอมูลสวนบุคคลตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อเขา
ทำสัญญา และผลกระทบที่เปนไปไดจากการไมใหขอมูลสวนบุคคล
5.2.3 ขอมูลสวนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว
5.2.4 ประเภทของบุคคล หรือหนวยงานที่อาจไดรับการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงรายชื่อของบุคคล
หรือหนวยงานดังกลาว (ตามแตกรณี)
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5.2.5 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย
5.2.6 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และเจาหนาที่คมครองขอมู
ุ
ลสวนบุคคล สถานที่ติดตอ และวิธีการติดตอ
5.3 ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมตองถูกตองครบถวนตามขอเท็จจริงที่ไดรับแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล หาก
ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงใหดำเนินการแกไขใหถูกตอง และเปนปจจุบัน
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว ใหดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล เวนแตมีฐานที่ชอบดวยกฎหมายรองรับ และตองขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติทุกครั้งกอนทำการ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว
5.5 การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่นที่ไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง ตองแจงเจาของขอมูล
สวนบุคคลใหทราบภายใน 30 วัน นับแตเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล และตองขอความยินยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล เวนแตมีฐานที่ชอบดวยกฎหมายรองรับ โดยขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ
5.6 การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ตองมีการบันทึกรายละเอียดวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแต
ละประเภท ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ระยะเวลาเก็บรักษาขอมูล สิทธิ และวิธีการเขาถึงขอมูล
สวนบุคคล และเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคล รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กำหนด เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือสำนักงานสามารถตรวจสอบได
6. การเขาถึง และการใชขอมูลสวนบุคคล
6.1 พนักงานของบริษัทฯ สามารถเขาถึง หรือใชขอมูลสวนบุคคลไดเทาที่จำเปนเพื่อการปฏิบัติงาน และตามสิทธิที่
บริษัทฯ กำหนด หากพนักงานของบริษัทฯ มีความจำเปนในการปฏิบัติงานที่ตองเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเกินกวา
สิทธิที่บริษัทฯ กำหนด ตองดำเนินการขออนุมัติจากผูมีอำนาจ
6.2 พนักงานของบริษัทฯ ตองใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคที่เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล หรือตามที่เจาของ
ขอมูลสวนบุคคลใหความยินยอมเทานั้น เวนแตมีฐานที่ชอบดวยกฎหมายรองรับ
6.3 ผูดูแลระบบงาน และเจาของระบบงานตองอนุญาตใหพนักงานของบริษัทฯ เขาถึงขอมูลสวนบุคคลไดเฉพาะ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีสิทธิตามที่กำหนด หรือไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ
7. วิธีที่ไดมา
บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดวยกระบวนการตอไปนี้
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7.1 ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง
7.2 ขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลที่สาม เชน ตัวแทน รานคา หรือบริษัทที่ใหการบริการจัดเก็บรวบรวมขอมูล คูคา
พันธมิตร เปนตน
7.3 ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เชน ชื่อของผูใหบริการอินเทอรเน็ต และที่อยูไอพี (IP
Address) ผานการเขาใชอินเทอรเน็ต วันที่ และเวลาของการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต หนาเพจที่เขาเยี่ยมชม
ขณะเขาเว็บไซต และที่อยูของเว็บไซตซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซตของบริษัทฯ
7.4 ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากขอมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไมใชสาธารณะ (Non-Public Records)
ที่บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมไดตามกฎหมาย
7.5 ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานกำกับดูแลที่ใชอำนาจตามกฎหมาย
8. การเปดเผย และการรับขอมูลสวนบุคคล
8.1 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคล หรือองคกรภายนอกบริษัทฯ ตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล และตองไดรับอนุมัติจากเจาหนาที่คมครองขอมู
ุ
ลสวนบุคคล เวนแตเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
กฎเกณฑทางการบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัทในเครือ บุคคลภายนอก และ/หรือองคกร หรือ
หนวยงานภายนอกเฉพาะในกรณี ดังตอไปนี้
8.1.1 ผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนคนกลาง ไดแก บริษัทขนสง บริษัทที่ใหบริการในการจัดเก็บขอมูล และรวบรวม
ขอมูล บริษัทรับพัฒนา และบำรุงรักษาระบบในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ
8.1.2 คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ และ/หรือผูใหบริการภายนอกเพื่อใหบริการในการนำเสนอ
สิทธิประโยชน และบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ แกเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ หรือบริการของบริษัทฯ เชน การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลขอมูล การใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ การพัฒนาแพลตฟอรมบริการ
ลูกคา การสงอีเมล/SMS การพัฒนาเว็บไซต การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ การสำรวจความพึง
พอใจ และการทำวิจัย การบริหารความสัมพันธกับลูกคาโดยจะมีการทำสัญญารักษาขอมูลสวนบุคคลไว
เปนความลับ กรณีนิติบุคคลจะตองมีมาตรฐานดานความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ
8.1.3 หนวยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองคกรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำรองขอ
เพื่อการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
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8.2 การรับขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลหรือองคกรภายนอกบริษัทฯตองตรวจสอบใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับ
มีฐานที่ชอบดวยกฎหมายรองรับ และตองไดรับอนุมัติจากเจาหนาที่คมครองขอมู
ุ
ลสวนบุคคล เวนแตเปนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑทางการ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมขอมูลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดให
ไวกับบริษัทฯ โดยตรง หรือขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ ไดรับจากการใหบริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
ผานทุกชองทาง ซึ่งรวมถึงชองทางตอไปนี้
8.2.1 ขอมูลที่ไดรับเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลทำการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเขารวมกิจกรรมของ
บริษัทฯ หรือการใชบริการอื่นๆ เชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
อื่นๆ หมายเลขโทรศัพท วันเดือนปเกิด ที่อยู อีเมล วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน เปนตน
8.2.2 ขอมูลจากการสมัครสมาชิกหรือเขารวมกิจกรรม ขอมูลในการสรางบัญชีผใชงานที
ู
่ถูกสรางโปรไฟลที่
ประกอบดวยรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลที่ใหไวกับบริษัทฯ
เพื่อการเขาใชบริการในชองทางการ
ใหบริการของบริษัทฯ อาทิ แอปพลิเคชันการใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่ และ/หรือผานเว็บไซตของ
บริษัทฯ ไดแก บัญชีออนไลน หรือบัญชีของแอปพลิเคชันที่ใหบริการของบริษัทฯ ตลอดจนขอมูลสวน
บุคคลที่ใหไวเพื่อทำการสมัครตางๆ ไดแก สมัครเขารวมกิจกรรม และ/หรือติดตอกับบริษัทฯ ผานทาง
เว็บไซต หรือทางชองทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
8.2.3 ขอมูลการสมัครรับขาวสารตางๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือขอมูลการรวมกิจกรรมตางๆ เชน ความ
พึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เปนตน
8.2.4 ขอมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรืออื่นๆ เชน ขอมูลการสมัครงาน ขอมูลการสมัครเขารับ
ฝกอบรม ขอมูลเพื่อการเขาเสนอราคา ซึ่งรวมถึงขอมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชี
ธนาคาร หรือขอมูลเกี่ยวกับธนาคารหรือการชำระเงินอื่นๆ รวมทั้ง วันที่ และเวลาที่ชำระเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับประเภทของการทำธุรกรรมของเจาของขอมูลสวนบุคคล
8.2.5 ขอมูลจากการเขาชม หรือใชเว็บไซตของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ เปน
ผูดำเนินการ ขอมูลการใช Social Media และการโตตอบกับโฆษณาออนไลนของบริษัทฯ รุน และ
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเปดเขาชมเว็บไซตประเภทของอุปกรณที่ใชเพื่อเขาถึงการ
บริการ เชน เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล Laptop หรือ สมารทโฟน ขอมูลประเภทระบบปฏิบัติการ
และแพลตฟอรม ที่อยู IP address ของอุปกรณ หรือ เครื่องมือปลายทาง ขอมูล Location ขอมูล
เกี่ยวกับการบริการ และผลิตภัณฑที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาชม หรือคนหา

เอกสารใช้ภายในบริษัท ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต

นโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Policy )
สำหรับลูกคา

เลขที่เอกสาร PRV920/203/2022
ทบทวนครั้งที่ 00 หนา 14 จาก 19
วันที่บังคับใช 01/06/2022

8.2.6 ขอมูลจากบันทึกการติดตอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกับบริษัทฯซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกขอความ
ของผูรับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัย และสถิติ หรือการบันทึกเสียงสนทนา หรือการ
บันทึกภาพผานกลอง CCTV เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอกับบริษัทฯ เชน ศูนยบริการลูกคาของ
บริษัทฯ รวมไปถึงการใหขอมูลผานสื่อที่ทำการวิจัยตางๆ อาทิ SMS Social Media แอปพลิเคชัน หรือ
อีเมล เปนตน
8.2.7 ขอมูลโปรไฟลสื่อสังคมออนไลน เมื่อมีการใชขอมูลและรหัสการเขาสูระบบของสื่อสังคมออนไลน เชน
Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมตอ หรือเขาสูบริการใดๆ ของบริษัทฯ เชน บัญชีสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อเพื่อน
ของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเปนสวนตัวนี้
ผานการตั้งคาบัญชีสื่อสังคมออนไลนที่จัดทำไวใหโดยผูใหบริการสื่อสังคมออนไลนดังกลาว
8.3 กรณีที่บริษัทฯ ใหบุคคล หรือองคกรภายนอกบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแทน
บริษัทฯ (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ตองใชผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม และเทียบเทามาตรฐานของบริษัทฯ ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ในการบริหารจัดการผูใหบริการภายนอกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองจัดใหมีขอตกลงระหวางกันเพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย โดยกำหนดวัตถุประสงค หรือ
คำสั่งในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจน และ
กำหนดมาตรการปองกันไมใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับ
จากบริษัทฯ นอกเหนือจากวัตถุประสงคหรือคำสั่งที่บริษัทฯ กำหนด
9. การสง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการโอนถาย และ/หรือสงขอมูลไปยังตางประเทศ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำ
ขอตกลง และ/หรือสัญญารวมธุรกิจกับหนวยงาน หรือองคกรที่จะไดรับขอมูลสวนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เปนที่ยอมรับ และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคล
นั้นจะไดรับการคุมครองอยางปลอดภัย อาทิเชน
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9.1 กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเปนในการจัดเก็บ และ/หรือโอนถายขอมูลสวนบุคคลเพื่อการจัดเก็บ
9.2 การประมวลผลในระบบคลาวด (Cloud) บริษัทฯ จะพิจารณาองคกรที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระดับ
สากล และจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบการเขารหัส หรือวิธีการอื่นๆ ที่ไมสามารถระบุตัวตนของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลได เปนตน
อนึ่ง เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ จะทำการเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้รายชื่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ จะทำการเปดขอมูลสวนบุคคลนั้น อาจมี
การเพิ่มขึ้น หรือลดลงได ซึ่งบริษัทฯ จะทำขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความลับของขอมูลสวนบุคคล
เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการปองกันความเสี่ยงอันอาจทำ
ใหขอมูลสวนบุคคลถูกเขาถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแกไข สูญหาย บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสารสนเทศรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ที่เปนที่ยอมรับ และการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทฯ มีมาตรการปกปองความเปนสวนตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเขาถึงขอมูล
สวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล จะกำหนดใหเฉพาะบุคคลที่จำเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใน
การนำเสนอผลิตภัณฑ และบริการของบริษัทฯ เพื่อการใหบริการของบริษัทฯ เชน พนักงานบริษัทฯ ซึ่งเปน
บุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตใหเขาถึงขอมูลสวนบุคคลนั้นจะตองยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการการปกปองขอมูล
สวนบุคคลของบริษัทฯ อยางเครงครัด ตลอดจนการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว โดยบริษัทฯ มี
มาตรการปองกันทั้งทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใชเพื่ อ
ปกปองขอมูลสวนบุคคล
เมื่อบริษัทฯ ทำสัญญา หรือขอตกลงกับบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคล การรักษาขอมูลที่เปนความลับที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ ครอบครองจะมี
ความปลอดภัย
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11. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิดังตอไปนี้
11.1

สิทธิในการขอรับทราบความมีอยู ลักษณะของขอมูลสวนบุคคล วัตถุประสงคของการนำขอมูลสวนบุคคลไป
ใชของบริษัทฯ

11.2

สิทธิในการเขาถึง และขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของตน ซึ่งบริษัทฯ จะมีขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อใหทาน
ยืนยันตัวตนกับทางบริษัทฯ กอน

11.3

สิทธิในการขอแกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไม
กอใหเกิดความเขาใจผิด

11.4

สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงสิทธิในการคัดคาน
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

11.5

สิทธิในการขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเปนการชั่วคราว

11.6

สิทธิในการขอใหดำเนินการลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำใหขอมูลสวน บุคคลเปน
ขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได

11.7

สิทธิในการขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ในกรณีที่เปนขอมูลซึ่งผูใชบริการ

ไมไดใหความยินยอมในการรวบรวม หรือจัดเก็บ
11.8

สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยใหแกบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้
การถอนความยินยอมยอมไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลที่ไดใหความยินยอมไวแลว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดชองทางการติดตอเพื่อใชสิทธิของทานตามรายละเอียดในขอที่ 18. โดยบริษัทฯ จะ
ดำเนินการ และพิจารณาตามที่ทานรองขอภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคำรอง อยางไรก็ตามบริษัทฯ
สามารถปฏิเสธการดำเนินการตามสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามสัญญาที่ทำไวกับ
บริษัทฯ กรณีที่จะทำใหเจาของขอมูลสวนบุคคลเสียสิทธิประโยชนตางๆ
อนึ่ง การลบ หรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานอยูในรูปแบบที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูล
สวนบุคคลได หรือการยกเลิกความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถทำไดภายใตขอกำหนดของกฎหมาย
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และสัญญาที่ทำไวกับบริษัทฯ เทานั้น ทั้งนี้การใชสิทธิดังกลาวอาจจะสงผลตอกรณีการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไวกับบริษัท
ฯ หรือกรณีการใหบริการอื่นๆ เนื่องจากจะไมสามารถระบุตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลได จึงอาจเกิดขอจำกัดใน
การใหบริการในบางสวนที่จำเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลและอาจทำใหเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นไมไดรับสิทธิประโยชน
การบริการ และขาวสารจากบริษัทฯ ตอไป
12. ระยะเวลาจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลตราบเทาที่จำเปน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงคและความจำเปนที่บริษัทฯ
จะตองดำเนินการจัดเก็บรวบรวม และประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายที่ใชบังคับ
บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไวหลังระยะเวลาที่เจาของขอมูลไมมีปฏิสัมพันธกับบริษัทฯ ระยะเวลาหนึ่ง
และสอดคลองตามระยะเวลา และอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บไวในสถานที่จัดเก็บ
ที่เหมาะสมตามประเภทของขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจำเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลตอไปแมจะพน
กำหนดอายุความตามกฎหมายแลวก็ตาม เชน กรณีอยูระหวางการดำเนินคดีตามกฎหมาย เปนตน
13. การใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด
นอกจากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน และภายใตขอกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จะใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงคทางการตลาด เชน การจัดสงเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นตางๆ ทางไปรษณีย อีเมล และดวยวิธีการอื่น
ใด รวมถึงการดำเนินการดานการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนที่เจาของขอมูลสวนบุคคลจะไดรับจาก
การเปนลูกคาของบริษัทฯ ผานการแนะนำผลิตภัณฑ และบริการที่เกี่ยวของ
ทานสามารถเลือกที่จะไมรับการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาดจากบริษทั ฯ ยกเวนการติดตอสื่อสารที่
เกี่ยวของกับเจาของขอมูล และ/หรือบริการที่บริษัทฯ ไดใหแกทาน เชน ใบเสร็จรับเงิน เปนตน
14. คุกกี้
บริษัทฯ จะใชคุกกี้ในการเก็บรวบรวมขอมูลการใชงานของเจาของขอมูลสวนบุคคล เพื่อเก็บขอมูล และรวบรวม
สถิติ วิจัย วิเคราะหแนวโนม ตลอดจนนำมาปรับปรุง และควบคุมการทำงานของเว็บไซต และ/หรือแอปพลิเคชัน
ทั้งนี้การเก็บคุกกี้นั้นเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลได
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15. การเชื่อมตอไปยังเว็บไซตภายนอก
เว็บไซตของบริษัทฯ จะมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตเหลานั้นอาจมีนโยบายความเปน
สวนตัวที่แตกตางจากของบริษัทฯ จึงขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลศึกษานโยบายความเปนสวนตัวของเว็บไซต
นั้นๆเพื่อเขาใจถึงรายละเอียดการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและเพื่อตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซตของบุคคลที่สาม
16. เจาหนาที่คมครองขอมู
ุ
ลสวนบุคคล
บริษัทฯ ไดแตงตั้งเจาหนาที่คมครองขอมู
ุ
ลสวนบุคคล (DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
และ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงาน และใหความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
17. คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเปนสวนตัว
หากทานมีคำถาม หรือขอสงสัย เกี่ยวกับถอยแถลงนโยบายความเปนสวนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลขอมูลของ
ทาน ทานสามารถติดตอมายังชองทางการติดตอตามที่ระบุในขอ 18.
18. ชองทางการติดตอ
หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเปนสวนตัวของบริษัทฯ ขอมูลที่ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม หรือตองการ
ใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 11. ทานสามารถติดตอมายัง
ชื่อบริษัทฯ
ที่อยู
โทรศัพท
อีเมล

บริษัท พงษระวี จำกัด
229 หมู 4 ต.ทาศาลา อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50000
053245891 หรือ 02-9878199
boonprakong.p@pongrawe.com
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