ประกาศความเป็ นส่ วนตัว สาหรับผู้สมัคร พนักงาน และผู้ฝึกงาน
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิ ร์ช จากัด
บริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จากัด (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลส่ วนบุคคล จึงได้จดั ทานโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวนี้ข้ นึ เพื่ออธิ บายถึงวิธีการปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคล และข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของผูส้ มัคร พนักงาน
และผูฝ้ ึ กงาน (“ท่ าน”) และเพื่อชี้ แจงให้ท่านทราบนโยบายความเป็ นส่ วนตัว วัตถุประสงค์ ที่บริษัทได้ เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผย (“ประมวลผล”) ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่ได้ให้ไว้แก่บริ ษทั ดังนี้
ข้ อ 1. คานิยาม
1.1 “กฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว
1.2 “การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง การดาเนินการ หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินการใด ๆ ซึ่งกระทา
ต่อข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ เปลี่ยนแปลง พิจารณา ใช้
เผยแพร่ เปิ ดเผยด้วยการส่ งต่อ และ/หรื อการกระทาการอื่นใดซึ่ งทาให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวาง หรื อรวมเข้าด้วยกัน
การจากัด การลบ หรื อการทาลาย รวมตลอดทั้งการดาเนินการอื่นใด อันเป็ นหน้าที่ของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.3 “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของผูส้ มัคร พนักงาน และผูฝ้ ึ กงาน ซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั ตนของบุคคล
ดังกล่าวได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
1.4 “ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ
ในลัท ธิ ศ าสนาหรื อ ปรั ชญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติ อ าชญากรรม ข้อ มู ล สุ ข ภาพ ความพิ การ ข้อ มู ล สหภาพแรงงาน
ข้อ มู ล พัน ธุ ก รรม ข้อ มู ล ชี ว ภาพ หรื อ ข้อ มู ล อื่ น ใด ซึ่ งกระทบต่ อ เจ้า ของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลในท านองเดี ย วกัน ตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
1.5 “ผู้สมัคร” หมายถึ ง ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน ผูส้ มัครเข้าเป็ นพนักงานประจา พนักงานอัตราจ้าง พนักงานชั่วคราว
พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน (Outsource) และ ผูร้ ับจ้างทางานอิสระ (Freelance) ที่ประสงค์เข้า
ทางานให้แก่บริ ษทั แล้วแต่กรณี ไม่ว่าด้วยวิธีการยื่นสมัครงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสมัครด้วยตัวผูส้ มัครเอง (Walk-in)
ผ่านไปรษณี ย ์ ผ่านอีเมล ผ่านเว็บไซต์ ผ่านสื่ อโซเชี ยล หรื อช่ องทางอื่นใด และไม่ว่าการสมัครงานนั้นจะดาเนิ นการโดย
ผูส้ มัครเอง หรื อเป็ นการรับสมัครงานภายในบริ ษทั หรื อผ่านการแนะนาของบุคคล หน่ วยงาน และ/หรื อสถาบันการศึกษา
หรื อที่ผา่ นการดาเนินการของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน
1.6 “พนักงาน” หมายถึ ง ผูส้ มัครที่ ได้รับการคัดเลื อกให้เข้าทาสัญญากับบริ ษทั เพื่อทางานให้แก่ บริ ษทั ในฐานะ
พนักงานประจา พนักงานอัตราจ้าง พนักงานชัว่ คราว พนักงานที่อยูภ่ ายใต้การจ้างงานของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน (Outsource) ที่
เข้ามาทางานในบริ ษทั แล้วแต่กรณี
1.7 “ผู้ฝึกงาน” หมายถึง ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน และนักศึกษาฝึ กงานที่ประสงค์จะเข้าฝึ กงานกับบริ ษทั ในระหว่างกาลังศึกษา
ข้ อ 2. ประเภทและแหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัท เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของท่ า นโดยการขอข้ อ มู ล จากท่ า นโดยตรง ซึ่ งอาจอยู่ ใ นรู ปแบบเอกสาร หรื อ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ โดยอาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่ บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ หรื อกรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ที่ทางบริ ษทั ได้กาหนด และ/หรื อวิธีอื่นใด อย่างไรก็ตาม ด้วยลั กษณะของกิจกรรม บริ ษทั จาเป็ นต้องประมวลผล
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ข้อมูลของท่านบางประการ ซึ่ งอาจเป็ นข้อมูลที่บริ ษทั ได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั
จัดเก็บจากท่าน อาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูล ดังนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
1) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อนามสกุล เลขประจาตัวประชาชน สถานที่เกิด อายุ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพการ
สมรส สัญชาติ หมู่โลหิต ส่วนสู ง น้ าหนัก การรับราชการทหาร ภาพถ่าย ลายมือชื่อ ความสามารถพิเศษ
2) ข้อมูลการติ ดต่อ เช่ น หมายเลขโทรศัพท์มือถื อ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ อยู่ ตามทะเบี ยนบ้าน ที่ อยู่
ปัจจุบนั ที่อยูอ่ ีเมล ข้อมูลในทะเบียนบ้าน ข้อมูลผูต้ ิดต่อในกรณี ฉุกเฉิน
3) ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น อีเมล ไลน์ไอดี ข้อมูลในเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน
4) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึ กอบรม หรื อฝึ กงาน ใบรับรองคุณสมบัติ ต่าง
ๆ ที่ ร ะบุ ใ นใบสมัค ร ความสามารถ และการพัฒ นาศัก ยภาพ และคุ ณ สมบัติ อื่ น ๆ ของท่ า น เช่ น
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิ ทธิในการทางานอย่าง
ถู กต้อ งตามกฎหมาย คุ ณสมบัติ ด้านวิ ชาชี พ ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่ น ๆ
ข้อมูลจากการอ้างอิงที่ท่านได้ให้แก่บริ ษทั
5) ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน เช่น ประวัติการทางาน ประสบการณ์การทางาน และการจ้างงานก่อนหน้า ซึ่ ง
รวมถึงตาแหน่ ง แผนก ประวัติตาแหน่ ง เงินเดือน ผลประโยชน์จากการจ้างงานก่อนหน้า พฤติกรรมการ
ทางาน ข้อมูลสหภาพแรงงาน ผลการประเมิ นการทางาน สัญญาจ้างแรงงาน ประกันสังคม กองทุน เงิน
ทดแทน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ตาแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร
6) ข้อมูลในระหว่างปฏิบตั ิงาน เช่น เป้าหมายการทางาน บันทึกการลาการหยุดงาน และการบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การขาดงาน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความประพฤติการกระทาผิดกฎหมายและ หรื อวินยั การทางาน สาเหตุการพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การรั ก ษาความปลอดภัย ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเข้า ออกสถานที่ ท างาน เงื่ อ นไขใน
การปฏิบตั ิงาน เช่น สามารถปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดได้หรื อไม่ พื้นที่ที่ตอ้ งการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลเกี่ยวกับ
การแจ้งอุบตั ิเหตุ และความปลอดภัยในที่ทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิ นทางในหน้าที่การงาน หรื อที่
เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่การงาน ข้อมูลการสื่ อสาร และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต
และอี เ มลในระหว่ า งปฏิ บัติ ง าน ข้อ มู ล การปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาการฝึ กงาน การดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยชน์
สวัสดิการ การวิเคราะห์และการบริ หารงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ
7) ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ออกให้โดยทางราชการ เช่ น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง และ
การเข้าออกประเทศ ใบอนุ ญาตทางาน ใบอนุ ญาตขับรถ สมุดทะเบียนรถยนต์ และสิ่ งที่สามารถระบุ
ตัวตนอื่น และ ใบอนุ ญาตผูส้ อบบัญชี และใบอนุ ญาตทนายความ ใบอนุ ญาตอื่นใดที่เกี่ยวกับตาแหน่ง
งานของท่านรวมถึ งสาเนาเอกสารที่ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อเอกชนออกให้ เช่ น ข้อมูลบัญชี ธนาคาร
ประกาศนียบัตร ปริ ญญาบัตร ใบแสดงผลการเรี ยน
8) ข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็ น
ผูน้ า ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความมีวินยั หรื อลักษณะอื่น ๆ ซึ่ ง
อาจได้มาจากการสังเกต และวิเคราะห์ของบริ ษทั ในระหว่างที่ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมกับบริ ษทั
9) ข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน เช่น ข้อมูลที่ท่านระบุหรื อให้ไว้แก่บริ ษทั ในใบสมัครงาน ข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่
บริ ษทั ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ข้อมูลท่านให้ไว้ในการเข้าร่ วมกิจกรรมกับบริ ษทั
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10) ข้อมูลประวัติประกอบการคัดเลื อก และข้อมูลตามเอกสารที่ ท่านส่ ง มอบให้แ ก่ บริ ษทั เช่ น Resume
Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงานใบสมัครงาน วีดีโอการแนะนาตัว ประกาศนียบัตรต่าง ๆ
ประวัติทางการเงิน ข้อมูลเครดิต ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็ นต่อการสรรหา และคัดเลือก ผูส้ มัคร ผูฝ้ ึ กงาน หรื อ
นักศึกษาฝึ กงาน
11) เสี ยง ภาพนิ่ง และ/หรื อภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากกล้องวงจรปิ ด รวมถึงที่ได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อ
แคมเปญต่าง ๆ ที่บริ ษทั จัดขึ้น
12) ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทางาน และหมายเลขโทรศัพท์ของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรื อ
บุคคลในครอบครัว ที่บริ ษทั สามารถติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน
13) ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทางาน และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่ท่านอ้างอิงเพือ่
การตรวจสอบและรับรองการทางาน และ/หรื อผูค้ ้ าประกันการทางาน ตลอดจนข้อมูลที่บริ ษทั ได้จาก
บุคคลที่สาม (Reference Person) ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวผูส้ มัคร พนักงาน และผูฝ้ ึ กงาน
14) ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลอื่ น ใดตามกฎหมายว่ าด้ว ยการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บ จากท่ า น
ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริ ษทั เช่น ชื่ อ
นามสกุล ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์กับท่าน อาชี พ และข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นของบุคคล
ใด ๆ ซึ่ งท่านรับรองต่อบริ ษทั ว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิ ดเผยข้อมูลแก่บริ ษทั
รวมถึงยินยอมให้บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริ ษทั ได้
แจ้งให้ท่านทราบ หรื อที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริ ษทั
15) ข้อมูลที่ท่านเลือกจะแบ่งปัน และเปิ ดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่ องมือ แบบสอบถาม และบริ การต่าง
ๆ ของบริ ษทั หรื อที่บริ ษทั จัดทาขึ้น
2.2.

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
2.2.1 ในกรณี ที่จาเป็ นบริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่านโดยได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่าน ซึ่ งบริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อปกป้อง
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ทั้งนี้ บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั แจ้งไว้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น ความพิการ โรคประจาตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่ างกาย ข้อมูลการแพ้อาหาร
ข้อมูลการแพ้ยา หมู่โลหิ ต ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล เพื่อการคุม้ ครองแรงงาน
การประเมินความสามารถในการทางาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อมูลชี วภาพ (biometric data) เช่น ข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน
ของท่าน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อ
ของบุคคลอื่น
3) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ซึ่ งจะเก็บจากหลักฐานที่ท่านนามาแสดงหรื อท่านยินยอมให้
ตรวจสอบจากหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมใน
การปฏิ บัติ ง าน และรั ก ษาประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายของบริ ษ ัท หรื อ ของบุ ค คลอื่ น
โดยบริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกาหนด ความเชื่ อในลัทธิ
ศาสนา ปรั ชญา เพื่อประกอบการจัดให้มี สิ่งอ านวยความสะดวก กิ จกรรม และสวัสดิ ก ารที่
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เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรมตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
4) ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อป้ องกันหรื อ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคลในกรณี ที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ และเพื่อเป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน เพื่อใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการคุม้ ครองแรงงาน การประกันสังคม
และสวัสดิการของพนักงาน
2.2.2 หากท่านไม่มีความประสงค์ให้บริ ษทั จัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน
แต่หากข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่บนบัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรื อเอกสารอื่นใดที่ท่านได้สมัครใจเปิ ดเผยไว้ต่อ
บริ ษทั เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลหมู่โลหิต หรื อข้อมูลศาสนา และท่านได้ทาการส่งมอบข้อมูลใด ๆ ซึ่งปรากฏข้อมูลที่มีลกั ษณะเช่น
ว่านี้ให้แก่บริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งมอบข้อมูลในลักษณะเป็ นเอกสาร หรื อสื่ ออื่นใด บริ ษทั แนะนาให้ท่านเป็ นผูป้ กปิ ดข้อมูล
อ่อนไหวเหล่านี้ ด้วยตัวท่านเอง หากท่านมิได้ปกปิ ดข้อมูลด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ถือว่าท่านได้อนุญาตโดยชัดแจ้งให้บริ ษทั ทา
การปกปิ ดข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ท่าน และให้ถือว่าข้อมูลที่ท่านส่ งมอบมานี้ ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั การปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวให้แก่ท่าน
แล้ว เป็ นเอกสารที่ ส มบู ร ณ์ ใช้บัง คับ ได้ต ามกฎหมายทุ ก ประการ และให้ บ ริ ษ ัท สามารถน าไปประมวลผลได้ภ ายใต้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจัดการปกปิ ดข้อมูลอ่อนไหวแก่
ท่านได้เนื่องด้วยปั ญหาเชิงเทคนิค หรื อปั ญหาอื่นใด บริ ษทั จะทาการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวนี้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของเอกสาร
ยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น
2.3 ข้อมูลที่บริ ษทั ได้รับจากบุคคลที่สาม
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เป็ นผูค้ วบคุม หรื อ
ประมวลผลข้อมูล โดยบริ ษทั เชื่ อโดยสุ จริ ตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็ นผูม้ ีสิทธิ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และมีสิทธิ เปิ ดเผย
ให้แก่บริ ษทั ได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการได้รับข้อมูลมาจากช่องทาง ดังนี้
1) สื่ อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์สมัครงาน
เช่น JobsDB, JobThai ฯลฯ
2) เจ้าหน้าที่และหน่วยงานผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) บุ ค คลที่ ส ามอื่ น ๆ เช่ น บริ ษัท บริ ษัท ที่ ท่ า นสั ง กั ด นายจ้ า ง และบุ ค คลที่ ส ามที่ มี บ ทบาทใน
การให้บริ การแก่ท่าน ตัวแทนที่เป็ นบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ดาเนิ นการในนามของบุคคล
เหล่านั้น
ข้ อ 3.

วัตถุประสงค์และฐานการประมวลผล
3.1 ภายใต้วตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินการตามกิจกรรมการรับสมัครงาน รับสมัครเข้าฝึ กงาน สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงานแบบมีระยะเวลา สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา และสัญญาว่าจ้างอื่นใด (“สัญญา”) ซึ่งบริ ษทั จาเป็ นต้องได้รับข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อดาเนิ นกิ จกรรมการรั บสมัครงาน คัดเลื อกผูส้ มัคร และเพื่อ
การปฏิบตั ิตามสัญญา กฎเกณฑ์ ระเบียบภายใน ข้อกาหนดการดาเนินงานของบริ ษทั และ/หรื อการดาเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งหากบริ ษทั ไม่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอจากท่าน อาจส่ งผลให้การให้การดาเนินการ
ใด ๆ ตามข้อตกลง หรื อข้อกาหนดระหว่างบริ ษทั และท่านเกิดความล่าช้าหรื อความไม่สะดวก หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
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สัญญาหรื อข้อผูกพันใด ๆ ที่บริ ษทั มีต่อท่าน โดยบริ ษทั เคารพต่อสิ ทธิส่วนบุคคล และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเท่าที่จาเป็ น และภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่าง
ท่านกับบริ ษทั รวมถึงวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล และวัตถุประสงค์อื่นโดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ ดังนี้
1) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาที่พนักงานเป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั
2) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายซึ่งบริ ษทั มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิ
3) เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์เ กี่ ย วกับ การประเมิ น ความสามารถในการท างานของพนัก งาน และ
การจัดการด้านสุ ขภาพ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สาคัญของพนักงาน
4) เพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อยกขึ้นต่อสู ้ตามกฎหมาย
ในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทระหว่างท่านและบริ ษทั
5) เพื่อการคุม้ ครองแรงงาน การประกันสังคม และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานซึ่ ง
จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของบริ ษทั
6) เพื่อจัดทาสถิติผสู ้ มัคร พนักงาน และผูฝ้ ึ กงาน ของบริ ษทั
7) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ผสู ้ มัคร พนักงาน และผูฝ้ ึ กงาน ยินยอมเข้าผูกพันในภายหลัง
3.2 บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลโดยอาจอาศัยหรื ออ้าง (1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน (2)
ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเริ่ มต้นทาสัญญา หรื อการเข้าทาสัญญา หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (3) ฐาน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริ ษทั (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก (5) ฐาน
การป้ อ งกันหรื อ ระงับอัน ตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อ สุ ขภาพของบุคคล และ/หรื อ (6) ฐานประโยชน์ สาธารณะสาหรั บ
การดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ หรื อฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ ระบุในข้อ 3.1 และนอกเหนื อจาก
วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้ขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั จะประมวลผล
ข้อมูลของท่านโดยแยกตามกิจกรรมที่บริ ษทั ดาเนินการภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่ระบุตามตารางนี้
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การรับสมัครงานซึ่ งผูส้ มัคร ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน หรื อหน่วยงาน
อื่นใด เป็ นผูต้ ิดต่อเข้ามาที่บริ ษทั หรื อการรับสมัครงานภายใน
บริ ษทั หรื อภายนอกบริ ษทั ไม่ว่าจะประกาศรับสมัครงานผ่าน
ช่องทางใดก็ตาม
การรับสมัครงานโดยการดาเนินการของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน
การค้นหาผูส้ มัครงานที่เปิ ดเผยข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น เว็บไซต์สมัครงาน แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของบุคคลที่สาม และติดต่อท่านเพื่อเสนอตาแหน่ง
งานที่เหมาะสมกับท่าน หรื อที่ท่านอาจสนใจ
การสัมภาษณ์งาน การตรวจสอบประวัติการศึกษา หรื อประวัติ
การทางานย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลอื่น การเปรี ยบเทียบ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การบันทึกภาพเคลื่อนไหว วีดีโอการแนะนาตัว
การตรวจประวัติอาชญากรรม
การตรวจสอบรายชื่อบุคคลล้มละลาย ตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ประวัติทางการเงิน การประเมินความเสี่ ยงบุคคลด้านการฟอก
เงิน (เฉพาะบางตาแหน่งที่บริ ษทั กาหนด)
เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านในการสมัครงานกับ
บริ ษทั เช่น การคัดเลือกผูส้ มัคร การจัดทาสัญญา การดาเนินการ
ตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกก่อน
การทาสัญญาจ้างเป็ นพนักงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อตกลง
การเข้าฝึ กงาน การจ่ายค่าตอบแทนการฝึ กงาน การได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ จากการฝึ กงาน
การขึ้ น ทะเบี ย นพนัก งาน การจัด เตรี ย มบัต รพนัก งาน วัส ดุ
อุปกรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล username &
password สาหรับการเข้าระบบต่าง ๆ ที่จาเป็ น และอื่นๆ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน หรื อการ
ฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อการปฏิบตั ิงาน

การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
กฎหมาย

เพื่อ
ประโยชน์
โดยชอบ
ด้วย
กฎหมาย

ความ
ยินยอม

ป้องกันหรื อ
ระงับอันตราย
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ของบุคคล
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การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
กฎหมาย

เพื่อ
ประโยชน์
โดยชอบ
ด้วย
กฎหมาย

ความ
ยินยอม

การเก็บข้อมูลสุ ขภาพ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ท่าน การขอ
ประวัติการแพ้อาหาร และการแพ้สิ่งต่าง ๆ เพื่อการจัดอบรม
หรื อกิจกรรมต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลชี วภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เช่ น ข้อมูล
จาลองลายนิ้ วมื อ เพื่อบันทึกเวลาการทางาน บันทึ กเวลาเข้าออกสถานที่ทางาน หรื อสถานที่ของบริ ษทั
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อการจัดสวัสดิการ สถานที่
หรื อวิธีการทางาน
การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวโรคประจาตัว ผลการตรวจสุ ขภาพ
โรคติ ดต่ อ และการตรวจสุ ขภาพก่ อนการทางาน และตรวจ
สุ ข ภาพประจ าปี ตามระเบี ย บบริ ษัท หรื อตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด เพื่อการจัดทาทะเบียน และจัดสวัสดิการตามระเบียบ
หรื อตามกฎหมาย
การประกาศวันเกิด และการแสดงความยินดีเกี่ยวกับการมีบุตร
รวมถึ ง การแสดงความอาลัย เกี่ ย วกับ การสู ญ เสี ย บุ ค คลใน
ครอบครัวของพนักงาน
การบริ หารจั ด การด้ า นสื่ อ โฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ ซึ่ งมี
พนักงานเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ หรื อปรากฏเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของสื่ อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
การจัดทาหรื อต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทางาน การเก็บในอนุญาต
หรื อการขอต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการทางานของพนักงาน





























การเก็บข้อมูลใบอนุ ญาต และข้อมูลการเพิกถอนใบอนุ ญาต
(เฉพาะตาแหน่งซึ่ งมีกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับใบอนุญาต)
และการปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ในระบบฐานข้อ มู ล ให้ เ ป็ นปั จ จุ บัน
รวมถึ ง การขอความเห็ น ชอบต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบตั ิงาน
การบริ หารจัดการเรื่ องเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง โบนัส ค่า
ล่วงเวลา ค่าที่พกั ค่าเดินทาง รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆให้กบั
พนักงาน
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กิจกรรม

การบริ หารจัดการเรื่ องกองทุนประกันสังคม กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน
การบริ หารจัดการด้านภาษีอากรของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี
การบริ หารจัดการด้านวันหยุด วันลา การขาดงาน การมาสาย
และรายละเอียดการเข้าร่ วมกิจกรรม
การตรวจสอบ การสื บสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริ ต หรื อขัด
ต่อกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับการทางานของบริ ษทั
การพิจารณาและลงโทษทางวินยั
การด าเนิ น การใดๆ เพื่ อ ตรวจสอบ สื บสวน สอบสวน
ดาเนิ นดคี หรื อดาเนิ นมาตรการใด ๆ เพื่อใช้สิทธิ ตามสัญญา
และตามกฎหมาย
การบัน ทึ ก การเบิ ก จ่ า ยยารั ก ษาโรค การบรรเทาอุ บัติ เ หตุ
อุบตั ิภยั เหตุฉุกเฉิ นหรื ออันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ
ที่มีต่อพนักงาน การรักษาความปลอดภัย
การบริ หารจัดการด้านสวัสดิ การ ด้านการป้ องกัน มาตรการ
บรรเทาอุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั การรายงาน และการใช้บริ การ
ห้องพยาบาล
การบริ หารจัดการด้านประกันชี วิต และประกันภัยกลุ่ม การ
พิจารณารับประกันภัย การทาประกันภัยต่อ การพิจารณาชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทน
การส่ งข้อมูลพนักงานให้ผูใ้ ห้บริ การ และที่ ปรึ กษาด้าน HR
เช่ น การส่ งข้อมูลเพื่อทาการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ค่าตอบแทน จัดทาเงิ นเดื อน และประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง าน
การรั กษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบ
คุณสมบัติและความสามารถของพนักงาน
การบริ ห ารจัด การด้า นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกับ การจ้า งงานของ
พนัก งานตลอดระยะเวลาการท างาน เช่ น การน าประวัติ
พนักงานไปใช้อา้ งอิง (Reference) ตามสัญญาระหว่างบริ ษทั
กับคู่คา้ ลูกค้าของบริ ษทั

ฐานการประมวลผล
การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
สัญญา

การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
กฎหมาย
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โดยชอบ
ด้วย
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ความ
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ป้องกันหรื อ
ระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่ างกาย
หรื อสุขภาพ
ของบุคคล
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การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพพิธีการ ภาพรวม
บรรยากาศ การจัดงานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงปี ใหม่ งานสังสรรค์
งานประชุ ม อบรม สั ม มนา การจัด งานท่ อ งเที่ ย วประจ าปี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ให้แก่พนักงาน
การตอบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิงาน และที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ประวัติ แ ละผลการเข้า รั บ การอบรม การทดสอบ ผลการ
ประเมิน และการสอบวัดความรู ้ ทัศนคติ และการวัดผลในด้าน
ต่าง ๆ สาหรับพนักงาน
การก าหนดเป้ า หมายในการท างาน รวมถึ ง การวิ เ คราะห์
ลักษณะของท่ าน เช่ น นิ สัย พฤติ กรรม ทัศ นคติ ความถนัด
ทักษะ ภาวะความเป็ นผูน้ า ในระหว่างที่ท่านเข้าร่ วมกิจกรรม
กับบริ ษทั
การบัน ทึ ก ผลการประเมิ น ของพนักงานจากเพื่ อ นร่ วมงาน
นายจ้าง รวมถึ งการบันทึกผลการทางาน ประวัติทางการเงิน
ประวัติทางคดีของพนักงาน เพื่อพิจารณาปรับตาแหน่ ง ปรับ
เงินเดือน และพิจารณาเรื่ องโบนัส
ประกาศพนักงานใหม่ และการพ้นสภาพประกาศบุคคลที่เป็ น
พนัก งานดี เ ด่ น หรื อ ได้รั บ การคัด เลื อ กเป็ นพนัก งานดี เ ด่ น
ประกาศครบอายุการทางาน ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตาแหน่ง
และการย้ายหน่วยงานของพนักงาน
การส่ ง รายงานข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต ของพนัก งานให้ แก่
หน่ วยงานกากับดูแล และหน่ วยงานที่มีอานาจตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่น ตารวจ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสรรพากร กรมบังคับคดี
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นต้น
การอายัดเงินเดือน หรื อค่าตอบแทนอื่นใดตามหมาย หรื อคาสั่ง
ของกรมบังคับคดี หรื อคาสั่งของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ใน
คดีลม้ ละลาย

การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
กฎหมาย

เพื่อ
ประโยชน์
โดยชอบ
ด้วย
กฎหมาย





















ความ
ยินยอม

ป้องกันหรื อ
ระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่ างกาย
หรื อสุขภาพ
ของบุคคล
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ลาดับ

36

ข้ อ 4.

กิจกรรม

การบริ ห ารจัด การการลาออก การเกษี ย ณอายุ การเลิ ก จ้าง
พนักงาน การแจ้งข้อมูลข้างต้นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมสรรพากร ธนาคาร สานักงานประกันสั งคม สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กองงานคนต่างด้าว เป็ นต้น

ฐานการประมวลผล
การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
สัญญา

การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
กฎหมาย





เพื่อ
ประโยชน์
โดยชอบ
ด้วย
กฎหมาย

ความ
ยินยอม

ป้องกันหรื อ
ระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่ างกาย
หรื อสุขภาพ
ของบุคคล

ผลกระทบของการไม่ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
กรณี ที่ เ จ้าของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลไม่ ใ ห้ ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลกับ บริ ษ ัท อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ สวัสดิ การ หรื อ

สถานภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั
ข้ อ 5.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหรื อข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านที่บริ ษทั จัดเก็บในปั จจุบนั และที่จะ
ได้จดั เก็บในอนาคต ให้แก่บุคคล องค์กร นิติบุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ ดังนี้
1) บุคคล และนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ( “บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ เช่น ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การจ้างงาน การรับจ้างทาเงินเดือน การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ
การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ ที่ บริ ษทั จัดให้มีข้ ึน และบุคคลอื่นที่จาเป็ น เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นธุ รกิ จ และให้บริ การแก่
พนักงาน รวมถึงดาเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบาย
ฉบับนี้ได้
2) บริ ษทั พันธมิตรทางธุรกิจ ธุรกิจร่ วม คู่สัญญา รวมถึง ผูว้ ่าจ้าง ที่ปรึ กษา ลูกค้าของบริ ษทั บุคคลที่บริ ษทั เข้า
ประมูลงานหรื อเสนอขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่บริ ษทั ได้รับความยินยอมจากท่าน
และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งมีความจาเป็ นอย่างสมเหตุสมผลที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3) หน่ วยงานของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานอัยการ
ศาล พนักงานสอบสวน อัยการ กรมบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สานักงาน
ประกันสังคม กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อองค์กรอื่นใดที่มีอานาจหน้าที่
ตามที่กาหนดโดยกฎหมายในการขอข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงอาจมีการเปิ ดเผยให้หน่วยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีของบริ ษทั เองด้วย
4) สถาบันการเงิน ธนาคาร ผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิต และบริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั ข้อมูลเครดิต รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้องในกรณี การขายสิ ทธิ เรี ยกร้อง และหรื อทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรื อการควบรวม
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กิจการของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั อาจต้อมีการโอนสิ ทธิ ไปยังกิจการดังกล่าว ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่บริ ษทั
จาเป็ นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
5) ทนายความ ตัวแทนที่ทาหน้าที่ทวงถามหนี้ ผูต้ รวจสอบ ที่ปรึ กษากฎหมาย บุคคล และหรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่ บ ริ ษ ัท ก าหนด หรื อที่ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งใช้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การประมวลผลข้อมูลภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
6) ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นที่ ปรึ กษา หรื อผูใ้ ห้บริ การภายนอก มี ความจาเป็ นจะต้องเข้าถึง
ข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในกรณี ที่บุคคลที่สามทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่ง
ของบริ ษทั ตามที่กาหนดในข้อตกลงระหว่าง ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลตามสัญญาประมวลผลข้อมูล (Data processing agreement: DPA)
7) ผูใ้ ห้บริ การทางด้านเทคโนโลยี ผูใ้ ห้บริ การจัดทาโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การด้าน
สื่ อสังคมออนไลน์ (ในรู ปแบบที่ปลอดภัย) หรื อบริ ษทั โฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่าน และ
บุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การของบริ ษทั โดยบริ ษทั โฆษณาภายนอกอาจใช้ขอ้ มูลประวัติ
กิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อจัดสรรการโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ
5.2 บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั เท่านั้น โดยบริ ษทั จะกาหนดให้ผทู ้ ี่
ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้ องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาเป็ น
เท่านั้น และดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจโดยมิชอบ
ข้ อ 6.

การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับ เพื่อป้องกันการสู ญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรื อเปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
6.1 บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมการสมัครงาน การสมัครเข้าฝึ กงาน
การดาเนินการตามสัญญา และ/หรื อข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
6.2 บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลของท่านบนระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
6.3 ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ต้องใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็ นธรรมเพียงเท่าที่
จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เท่านั้น
6.4 นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการประมวลผล เว้นแต่เป็ น
กรณี ตามที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม
6.5 บริ ษทั จะไม่จดั เก็บข้อมูลที่อาจเป็ นผลร้าย ทาให้เสี ยชื่ อเสี ยง หรื ออาจก่อให้เกิดความรู ้สึกเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมหรื อความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่เป็ นกรณี ตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 7.

การส่ งหรื อการโอนข้ อมูลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ หรื อคลาวด์ที่ให้บริ การโดยบุคคลอื่น และอาจ
ใช้โปรแกรม หรื อแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรู ปแบบของการให้บริ การซอฟท์แวร์สาเร็ จรู ป และรู ปแบบของการให้บริ การ
แพลตฟอร์ มสาเร็ จรู ปในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน แต่ บริ ษทั จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกาหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุม้ ครองความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม
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ข้ อ 8.

ระยะเวลาในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่มีความจาเป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ตามที่ระบุในนโยบาย
ฉบับนี้ แบ่งได้ดงั นี้
8.1 บริ ษทั จะประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของผูส้ มัครงาน หรื อ
ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน โดยมีกาหนดระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับถัดจากปี ที่ได้รับข้อมูลจากผูส้ มัครงาน หรื อผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน
8.2 บริ ษทั จะประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของพนักงาน ผูฝ้ ึ กงาน
โดยมีกาหนดระยะเวลา 10 (สิ บ) ปี นับถัดจากปี ที่สิ้นสุ ดสัญญาจ้าง หรื อสิ้นสุ ดการฝึ กงาน เว้นแต่ บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลดังกล่าว
ไว้น านกว่ า ระยะเวลาดัง กล่ า วได้ต ามก าหนดระยะเวลาที่ จ าเป็ นของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแต่ ล ะประเภท เมื่ อ บริ ษ ัท มี
ความจาเป็ นต่อการใช้งาน หรื อประมวลผล หรื อเมื่อจาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งของ
เจ้าพนักงาน หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจผูเ้ กี่ยวข้อง
8.3 กรณี ที่บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม และบริ ษทั ดาเนินการตามคาขอของท่านเสร็ จสิ้นแล้ว
8.4 หากมี การดาเนิ นการทางศาล ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการ
ดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดาเนิ นการที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดแล้ว
บริ ษทั จะดาเนินการลบ ทาลาย ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้
หรื อดาเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด เพื่อให้การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ ในบางกรณี บริ ษทั อาจจะยังเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้บางส่ วนเท่าที่จาเป็ นสาหรับบันทึกประวัติ
การใช้สิทธิ ของท่าน และเพื่อให้บริ ษทั สามารถ ตรวจสอบ หรื อดาเนิ นการอื่นใด เพื่อตอบสนองต่อคาขอของท่านได้ใน
อนาคต
8.5 บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุขา้ งต้น หากจาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ น
การปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจผูเ้ กี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อโดยชอบ
ตามกฎหมาย เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้ องกันการละเมิดหรื อการประพฤติมิชอบ หรื อเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน
และเพื่อประกอบการดาเนินคดี เป็ นต้น
ข้ อ 9.
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การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูล
9.1 บริ ษทั มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ถูกเก็บ
รวบรวม สู ญหาย ด้วยอุบตั ิเหตุ หรื อถูกเข้าถึง เปิ ดเผย หรื อแก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยปราศจากอานาจ หรื อโดย
มิชอบ การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง
9.2 บริ ษทั จะดาเนินการให้พนักงานและผูฝ้ ึ กงาน เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล ในการนี้ บริ ษทั จะมีการสอบทานและปรับปรุ งมาตรการดังกล่าวตาม
ความจาเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.3 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาตไว้ ดังนี้

หน้า 12 จาก 16

ประกาศความเป็ นส่ วนตัว สาหรับผู้สมัคร พนักงาน และผู้ฝึกงาน
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิ ร์ช จากัด
1) กาหนดนโยบาย และขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และตามที่อาจกาหนดเพิ่มเติม
ในสัญญาระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าแต่ละราย
2) จากัดสิ ทธิ พนักงานและผูฝ้ ึ กงานในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3) ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตน
และเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจาเป็ น
4) กาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การที่ทาธุ รกิจกับบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5) ติดตามตรวจสอบเว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่านหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
6) ตรวจสอบประวัติพนักงานและผูฝ้ ึ กงาน และจัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
แก่คณะทางานของบริ ษทั
7) ประเมินผลแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้อมูลของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
8) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดาเนิ นการลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา
การเก็บรักษาหรื อที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้น
9) ตรวจสอบสถานะ คู่ค้าของบริ ษทั เพื่อให้แน่ ใจว่ามีการใช้มาตรการในการเก็บรวบรวม ประมวลผล
โอนย้าย จัดการ และรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ
10) จัด ให้ มี ม าตรการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ทางเทคนิ ค ทางกายภาพ และทางธุ ร การที่
เหมาะสม เพื่อป้ องกันการเข้าถึง และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ หรื อหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรื อไม่ได้รับอนุญาต และไม่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และมาตรฐานที่รับรองโดยทัว่ ไป
รวมถึ งทบทวนมาตรการรั กษาความปลอดภัยเมื่ อมีความจาเป็ น หรื อเมื่ อเทคโนโลยีเปลี่ ยนแปลงไป
เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
ข้ อ 10. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
10.1 บริ ษทั เคารพสิ ทธิส่วนบุคคลของท่าน และเปิ ดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรื อวิธีการที่บริ ษทั
ใช้ติ ด ต่ อ ท่าน โดยบริ ษ ัทจะปฏิ บัติ ตามที่ ท่านได้ร้ องขอ เพื่ อ ช่ วยให้เ กิ ดความโปร่ งใส และเพื่ อ คุ ณภาพของข้อ มูล และ
ความ ถู ก ต้อ งของข้อ มู ล รวมถึ ง เพื่ อ เป็ นการปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญา หรื อ กฎหมาย โดยการที่ ท่ า นไม่ ใ ห้ ค วามยิ น ยอมใน
การประมวลผลข้อมูล อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง และ/หรื อ อาจทาให้มีขอ้ ขัดข้อง
ไม่สมบูรณ์ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อตกลง เงื่อนไขในสัญญา ระหว่างบริ ษทั กับท่านได้
10.2 ท่านมีสิทธิตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) สิ ทธิขอถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะ
เป็ นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บงั คับหรื อหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิ
ที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ขอแจ้งให้
ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความ
ยิ น ยอมไว้แ ล้ ว โดยชอบ เว้น แต่ มี ข้ อ จ ากั ด สิ ทธิ น้ ั นโดยกฎหมาย หรื อโดยสภาพไม่ ส ามารถถอน
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2)

3)

4)

5)

6)
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ความยินยอมได้ หรื อมี สัญญาระหว่างท่านกับบริ ษทั ที่ ให้ประโยชน์แก่ ท่านอยู่ หรื ออาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่
สามารถดาเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรื อทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ได้
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่ งผลกระทบต่อท่าน จากการใช้บริ การต่าง ๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ โปรโมชัน่ หรื อข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับบริ การที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรื อไม่
ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ท่าน เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึง
ผลกระทบก่อนใช้สิทธิขอถอนความยินยอม
สิ ทธิขอเข้ าถึงข้ อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษทั และ
ขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยว่าบริ ษทั ได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
ท่านมาได้อย่างไร เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธคาขอของท่านตามกฎหมาย หรื อคาสั่งของศาล หรื อ
กรณี ที่คาขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
สิ ทธิขอถ่ ายโอนข้ อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอให้โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในกรณี ที่บริ ษทั ได้จดั ทาข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้นอยูใ่ นรู ปแบบให้สามารถอ่านหรื อใช้งานได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และ
สามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมี
สิ ท ธิ ข อรั บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท ส่ ง หรื อ โอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในรู ป แบบดัง กล่ า วไปยัง ผู ้ค วบคุ ม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั หรื อเป็ น
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษัท จ าเป็ นต้ อ งประมวลผล เพื่ อ ให้ ท่ า นสามารถใช้ บ ริ การของบริ ษัท ได้ต าม
ความประสงค์ซ่ ึ งท่านเป็ นคู่สัญญาอยู่กบั บริ ษทั หรื อลูกค้าของบริ ษทั หรื อเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอ
ของท่านก่อนใช้บริ การ หรื อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผมู ้ ีอานาจตามกฎหมายกาหนด
สิ ท ธิ ข อคั ด ค้ า น: ท่ า นมี สิ ท ธิ ข อคัด ค้า นการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในเวลาใดก็ ไ ด้ หาก
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทาขึ้นเพื่อการดาเนิ นงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อเพื่อดาเนิ นการตามภารกิ จเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริ ษทั จะยังคง
ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไป เฉพาะที่บริ ษทั สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่า
มีความสาคัญยิ่งกว่าสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของท่าน หรื อเป็ นไปเพื่อการยืนยันสิ ทธิ ตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หรื อการต่อสู ้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
นอกจากนี้ ท่านยังมี สิทธิ ขอคัดค้านการประมวลผลข้อ มูล ส่ วนบุคคลของท่ านที่ ทาขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการตลาด หรื อเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ
สิทธิขอให้ ลบหรื อทาลายข้ อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านถูกประมวลผล
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อเห็นว่าบริ ษทั หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวข้องในประกาศฉบับนี้ หรื อเมื่อบริ ษทั เห็นว่าสามารถปฏิบตั ิตามที่ท่านได้ใช้สิทธิ ขอถอนความยินยอม
หรื อใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
สิ ทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูล: ท่านมี สิทธิ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่ วนบุคคลชั่วคราวในกรณี ที่บริ ษทั อยู่
ระหว่างตรวจสอบตามคาร้องขอใช้สิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อขอคัดค้านของท่าน หรื อกรณี อื่ นใด ที่
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บริ ษทั หมดความจาเป็ นและต้องลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้
บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแทน
7) สิ ทธิขอให้ แก้ ไขข้ อมูล: ท่านมีสิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับภาพ บริ ษทั จะทาการแก้ไขเฉพาะ
รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพของท่านเพื่อให้ถูกต้อง ตามความจาเป็ นของบริ ษทั ที่ชอบด้วยกฎหมายและในกรณี
ที่การดาเนินการตามคาขอก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายบริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากท่าน
ทั้งนี้ หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง ท่านสามารถแจ้งบริ ษทั เพื่อให้แก้ไข
หรื อเปลี่ ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคล และ/หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวนั้นได้ โดยในกรณี บริ ษทั มี เหตุให้
ปฏิเสธคาร้องขอของท่าน บริ ษทั จะจัดทาบันทึกการปฏิเสธคาขอ พร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็ นหลักฐานด้วย
8) สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนต่อผูม้ ีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เป็ นการกระทาในลักษณะที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.3 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิ ของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่ งให้ Data
Protection Officer (DPO) ของบริ ษ ัท พิ จ ารณาอนุ มัติ โดยบริ ษ ัท จะใช้ค วามพยายามอย่ า งดี ที่ สุ ดที่ จ ะด าเนิ น การภายใน
ระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธคาขอของท่าน ในกรณี
ที่มีขอ้ ยกเว้นตามกฎหมาย หรื อบริ ษทั จะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาได้ หรื อมีผลกระทบกับการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
สัญญา และ/หรื อไม่สามารถจัดสรรสิ ทธิประโยชน์และสวัสดิการบางประเภท เพื่อประโยชน์ของท่าน หรื อเป็ นการปฏิเสธตาม
คาสั่งศาล หรื อหากบริ ษทั ดาเนินการตามคาขอของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคลอื่น โดยบริ ษทั จะดาเนินการบันทึกคาร้องขอ ตรวจสอบ และตอบกลับคาร้ องขอของท่าน ภายในระยะเวลาอันสมควร
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการตามที่ท่านร้องขอในอัตราที่บริ ษทั กาหนด
10.4 ในบางสถานการณ์บริ ษทั อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนการใช้สิทธิ เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
โดยบางครั้งอาจเกิดข้อจากัดในการขอใช้สิทธิ ของท่านบางประการ ซึ่ งบริ ษทั จะทาการชี้ แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่านได้
10.5 หากเป็ นกรณี กิจกรรมที่บริ ษทั ทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อ
ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธการใช้สิทธิ ของท่านใน
กรณี ที่ท่านใช้สิทธิ โต้แย้ง หรื อขอระงับการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อ มูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน และขอให้ดาเนิ นการลบ หรื อ
ทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เกี่ ยวกับท่านได้ รวมถึ งบริ ษทั อาจปฏิ เสธที่ จะดาเนิ นการตามคาร้ องขอของท่าน หากบริ ษทั มี
ความจาเป็ นที่จะต้องเก็บข้อมูลต่อไป เพื่อการกระทาการ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อทารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อการจัดหาสิ นค้าหรื อ
บริ การตามที่ท่านร้องขอ หรื อดาเนิ นการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุ รกิจระหว่าง
บริ ษทั กับท่าน หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับท่าน
2) เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ป้องกันการกลัน่ แกล้ง การฉ้อฉล
การฉ้อโกง หรื อการกระทาผิดกฎหมาย หรื อฟ้องร้องดาเนินคดีกบั บุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการกระทา
ดังกล่าว
3) เพื่อตรวจสอบการให้บริ การของบริ ษทั และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4) เพื่อทาการศึกษาวิจยั เชิ ง วิทยาศาสตร์ เชิ งประวัติ หรื อเชิ งสถิ ติโดยทัว่ ไป หรื อโดยผูช้ านาญการ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยคานึ งถึ งจรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
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เกี่ ยวข้องทั้งหมด เมื่ อการลบข้อมูลนั้นจะทาให้ไม่สามารถบรรลุหรื อขัดขวางการบรรลุผลสาเร็ จใน
การศึกษาวิจยั อย่างมีนยั สาคัญ
5) เพื่อใช้เป็ นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั และสอดคล้องกับบริ บทที่ท่านได้ให้ขอ้ มูลดังกล่าวไว้แต่แรก และ
6) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 11. การติดต่ อบริษัท
หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรี ยนไปยัง
เรื่ องทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล : ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่
27 ถ.เจริ ญนคร ซอยเจริ ญนคร 14 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600
หมายเลขโทรศัพท์
02-4394600 ต่อ 1221, 1241, 1224
อีเมล
hrm@ar.co.th
เรื่ องร้ องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล : ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล:
ที่อยู่
27 ถ.เจริ ญนคร ซอยเจริ ญนคร 14 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600
หมายเลขโทรศัพท์
02-4394600 ต่อ 1221, 1005
อีเมล
dpoarg@ar.co.th
ข้ อ 12. การปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัท อาจปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลง หรื อแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว นี้ เมื่ อ กรณี ที่ ก ฎหมายมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ สาคัญ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทางาน โดยบริ ษทั จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด เช่น
การติดประกาศ การอัพเดทบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ มที่บริ ษทั จัดให้มีข้ นึ หรื ออีเมลแจ้งให้ท่านทราบตามที่บริ ษทั เห็นสมควร
โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ได้ ณ ที่ทาการของบริ ษทั หรื อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2565
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