ประกาศ / คาสั่ ง บริษัท เลขที่ 007 / 26 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท ไวท์ เฮ้ าส์ คลีนนิ่ง โปรดักส์ จากัด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. บทนา
บริ ษั ท ไวท์ เ ฮ้ า ส์ คลี น นิ่ ง โปรดั ก ส์ จ ากั ด (ต่ อ ไปในนโยบายนี้ เรี ย กว่ า “บริ ษั ท ”) ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลอื่น อันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถ
เชื่อมัน่ ได้ว่า บริ ษทั มีความโปร่ งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”) รวมถึง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อชี้แจงแก่
ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่ วนบุคคล
ซึ่ งดาเนิ นการโดย บริ ษทั รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผูด้ าเนิ นการแทนหรื อในนามของ บริ ษทั
โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บงั คับกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ กบั บริษัท ในปัจจุบนั และที่อาจ
มีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดย บริ ษทั พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วย
ธุ ร กิ จ หรื อ หน่ ว ยงานรู ป แบบอื่ น ที่ ด าเนิ น การโดย บริ ษ ัท และรวมถึ ง คู่ สั ญ ญาหรื อ บุ ค คลภายนอกที่
ประมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลแทนหรื อในนามของ บริ ษ ทั (“ผู้ ประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล”) ภายใต้
ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น เว็บ ไซต์ ระบบ แอปพลิ เ คชัน เอกสาร หรื อ บริ ก ารในรู ป แบบอื่ น ที่
ควบคุมดูแลโดย บริ ษทั (รวมเรี ยกว่า “บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั รวมถึง
1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2) เจ้าหน้าที่หรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน ลูกจ้าง
3) คู่คา้ และผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูร้ ับมอบอานาจ ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูถ้ ือหุ้น ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ในรู ปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
5) ผูใ้ ช้งานผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ บริ ษทั
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6) ผูเ้ ข้าชมหรื อใช้งานเว็บไซท์ รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรื อช่องทางการสื่ อสาร
อื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย บริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
7) บุคคลอื่นที่ บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูส้ มัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่
ผูค้ ้ าประกัน ผูร้ ับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น
ข้อ 1) ถึง 6) เรี ยกรวมกันว่า “ท่าน”
นอกจากนโยบายฉบับ นี้ แล้ว บริ ษ ัท อาจก าหนดให้ มี ค าประกาศเกี่ ย วกั บ ความเป็ นส่ วนตั ว
(“ประกาศ”) สาหรับการดาเนิ นการหรื อบริ การของ บริ ษทั เพื่อชี้ แจงให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้บริ การได้ทราบถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายใน
การประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความขัดแย้งกันในสาระสาคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัว
และนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของบริ การนั้น
3. คานิยาม
- บริษัท หมายถึง บริ ษทั ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จากัด
- ข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
- ข้ อมู ลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ ถูกบัญญัติไว้ใ นมาตรา 26 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ในลัท ธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
- การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก สาเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ใช้ กูค้ ืน เปิ ดเผย ส่ งต่อ
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทาลาย เป็ นต้น
- เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
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- ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม
บริ ษทั เก็บรวบรวมหรื อได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริ การ
ต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทาแบบสารวจหรื อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อ
ช่องทางให้บริ การอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริ ษทั หรื อเมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลติดต่อสื่ อสารกับ บริ ษทั ณ
ที่ทาการหรื อผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริ ษทั เป็ นต้น
2) ข้อมูลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การอื่น ๆ ตามสัญญาหรื อตามพันธกิจ ณ ปั จจุบนั หรื อในอนาคต เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งาน
เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ บริ ษทั ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรื อจากซอฟต์แวร์ บนอุปกรณ์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
3) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่ นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยที่
แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลแล้วในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บริ ษทั เช่น การเชื่อมโยงบริ การดิจิทลั ของหน่วยงานของรัฐ ในการ
ให้บริ การเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็ จแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก
หน่วยงานของรัฐแห่ งอื่นในฐานะที่ บริ ษทั มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดาเนิ นการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริ การประชาชนผ่านระบบดิจิทลั
รวมถึงจากความจาเป็ นเพื่ อให้บ ริ ก ารตามสัญญาที่ อาจมี การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่ วนบุคคลกับหน่ วยงาน
คู่สัญญาได้
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณี ที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ บริ ษทั
ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ หรื อประกาศของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็ นกรณี ที่ตอ้ งได้รับความ
ยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บริ ษทั
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ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ เ จ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ข้อ มู ล ที่ มี ค วามจ าเป็ นในการท างานหรื อ
ให้บริ การของ บริ ษทั อาจเป็ นผลให้ บริ ษทั ไม่สามารถทางานและให้บริ การนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าวได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัท พิ จ ารณาก าหนดฐานกฎหมายในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นตามความ
เหมาะสมและตามบริ บทของการให้บริ การ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั
ใช้ ประกอบด้วย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
รายละเอียด
เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อให้ บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามที่กฎหมายที่ควบคุม บริ ษทั
เช่น
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
- พ.ร.บ.โรงงาน
- กฎหมายประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
- พ.ร.บ. พัฒนาฝี มือแรงงาน
- พ.ร.บ. ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
- กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว
- กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
รวมถึง การดาเนินการตามคาสั่งศาล เป็ นต้น
เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริ ษทั และของบุคคล
ด้วยกฎหมาย
อื่น ซึ่ งประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานในข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น
เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ บริ ษทั หรื อการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อกิจการภายในของ บริ ษทั เป็ น
ต้น
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

รายละเอียด

เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การป้ อ งกั น หรื อ เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของ
ระงับ อัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ บุคคล เช่น การให้บริ การแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาด
สุขภาพของบุคคล
ตามนโยบายของรั ฐบาล เป็ นต้น รวมถึ งรู ปภาพ จากการเฝ้า
ระวังผ่านระบบ CCTV
เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา

เพื่อให้ บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา หรื อดาเนินการ
อันเป็ นความจาเป็ นต่อการเข้าทาสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สัญญากับ
บริ ษทั เช่น การจ้างงาน จ้างทาของ การทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือหรื อสัญญาในรู ปแบบอื่น เป็ นต้น

เพื่ อ การจัด ท าเอกสารประวัติ ศ าสตร์ เพื่อให้ บริ ษทั สามารถจัดทาหรื อสนับสนุนการจัดทาเอกสาร
วิจยั หรื อสถิติที่สาคัญ
ประวัติศาสตร์ วิจยั หรื อสถิติตามที่ บริ ษทั อาจได้รับมอบหมาย
เช่น การทางานวิจยั ร่ วมกับสถาบัน องค์กรต่าง ๆ
ความยินยอมของท่าน

เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณีที่
บริ ษทั จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อยกเว้น
มาตรา 24 หรื อ 26 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคล พ.ศ. 2562 หรื อการนาเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณฑ์
และบริ การของคู่สัญญาหรื อพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็ นต้น

ในกรณี ที่ บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายหรื อเพื่อความจาเป็ นในการเข้าทาสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูล ส่ วน
บุคคลหรื อ คัดค้านการดาเนิ นการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิ จกรรม อาจมีผลทาให้ บริ ษทั ไม่
สามารถดาเนินการหรื อให้บริ การตามที่ท่านร้องขอได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
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6. ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมหรื อได้มาซึ่ งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั บริ การที่ท่านใช้หรื อบริ บทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกบั บริ ษทั รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ เป็ นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของ บริ ษทั เป็ นการทัว่ ไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ท่านใช้
งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุชื่อเรี ยกของท่านหรื อข้อมูลจากเอกสารราชการที่ ระบุ
ข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง
ชื่ อเล่น ลายมือชื่ อ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขับขี่ เลขที่หนังสื อเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สาหรับ
แต่ ล ะอาชี พ ) หมายเลขประจ าตั ว ผู ้ป ระกั น ตน หมายเลข
ประกันสังคม เป็ นต้น
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ ของ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปี เกิด เพศ ส่ วนสูง
บุคคล
น้ าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รู ป
ถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็ นบุคคล
ล้มละลาย ข้อมูลการเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมื อ นไร้
ความสามารถ เป็ นต้น
ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
ข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ต่ อ ท่ า น เช่ น เบอร์ โ ทรศั พ ท์ บ้ า น เบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูท่ างไปรษณี ยบ์ า้ น
ชื่อผูใ้ ช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, อื่น ๆ ) แผนที่ต้ งั ของที่พกั
เป็ นต้น
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท างาน แล ะ รายละเอี ย ดการจ้า งงาน รวมถึ ง ประวัติ ก ารท างานและประวัติ
การศึกษา
การศึ ก ษา เช่ น ประเภทการจ้างงาน อาชี พ ยศ ตาแหน่ ง หน้าที่
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทางาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ประวัติการดารงตาแหน่ ง ประวัติ
การทางาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่ มงาน วันออกจากงาน ผลการ
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ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ประเมิน สวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ พัสดุในครอบครองของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิ
การศึกษา ผลการศึกษา วันที่สาเร็จการศึกษา เป็ นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผูป้ ฏิบัติงาน เช่น ผูร้ ับ
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุม้ ครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็ นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
สังคม

ข้อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมของท่ า น เช่ น สถานภาพทาง
การเมื อ ง การด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง การด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานของ บริ ษทั ข้อมูลการเป็ น
ผูม้ ีสัญญาจ้างกับ บริ ษทั ข้อมูลการเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการที่
ทากับ บริ ษทั เป็ นต้น

ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การใช้ บ ริ การของ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ บริ ษทั เช่น ชื่อบัญชี
บริ ษทั (กรณีมี Website)
ผูใ้ ช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID)
รหั ส OTP ข้อ มู ล การจราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ข้อ มู ล ระบุ พิ กัด
ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสี ยง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์
ที่อยู่ในความดูแลของ บริ ษทั เช่น website หรื อแอปพลิเคชันต่าง
ๆ ณ ปัจจุบนั และอนาคต) ประวัติการสื บค้น คุกกี้หรื อเทคโนโลยี
ในลัก ษณะเดี ย วกั น หมายเลขอุ ป กรณ์ (Device ID) ประเภท
อุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่ อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน
ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้งาน เป็ นต้น
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ข้อมูล ส่ วนบุค คลที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นของท่า น เช่ น เชื้ อ ชาติ
ละเอียดอ่อน
ข้อมูล ศาสนา ข้อมูล ความพิ ก าร ข้อมูล ความเห็ น ทางการเมื อ ง
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล ชี วภาพ (ข้อมูล ภาพจาลองใบหน้า ,
ลายนิ้วมือ) ข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ เป็ นต้น
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7. คุกกี้
บริ ษทั เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความ
ดูแลของ บริ ษทั ทั้งที่มีในปัจจุบนั และอนาคต เช่น website หรื อบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริ การที่ท่านใช้
งาน ทั้งนี้ เพื่อการดาเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริ การของ บริ ษทั และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็ นผูใ้ ช้งาน
ได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริ การของ บริ ษทั และข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนาไปเพื่อ
ปรับปรุ งเว็บไซต์ของ บริ ษทั ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิง่ ขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรื อลบการ
ใช้งานคุกกี้ได้ดว้ ยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
8. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถและคนเสมือนไร้ ความสามารถ
กรณี ที่ บริ ษทั ทราบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็ นของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ บริ ษทั จะไม่ทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทา
การแทนผูเ้ ยาว์ หรื อผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
กรณี ที่ บริ ษทั ไม่ทราบมาก่ อนว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรื อคน
เสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า บริ ษทั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ หรื อผูอ้ นุบาล
หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ บริ ษทั จะดาเนินการลบทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นโดยเร็ วหาก บริ ษทั ไม่มี
เหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายประการอื่น นอกเหนื อจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าว
9. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กบั
ประเภทของการดาเนิ นกิจกรรมหรื อบริ การของท่าน ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ บริ ษทั
หรื อข้อพิจารณาในแต่ละบริ บทเป็ นสาคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้เป็ นเพียงกรอบการใช้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลของ บริ ษทั เป็ นการทัว่ ไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมหรื อบริ การที่ท่านใช้
งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลของท่าน
1) เพื่อดาเนินการตามที่จาเป็ นในการดาเนินธุรกิจของ บริ ษทั ตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้
2) เพื่อให้บริ การและบริ หารจัดการของบริ ษทั ทั้งบริ การภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรื อตาม
พันธกิจของ บริ ษทั
3) เพื่อการดาเนินการทางธุรกรรมของ บริ ษทั
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4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริ หารจัดการบริ การเพื่ออานวยความสะดวก
และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุ งข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
6) จัดทาบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
7) วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริ การของ บริ ษทั
8) เพื่อดาเนินการตามที่จาเป็ นในการบริ หารจัดการภายในบริ ษทั รวมถึงการรับสมัครงาน การ
สรรหาตาแหน่งต่าง ๆ
9) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรื อการ
กระทาที่ตอ้ งห้าม หรื อผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสี ยหายต่อทั้ง บริ ษทั และเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล
10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตวั ตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครเข้าทางานหรื อใช้บริ การ
ของ บริ ษทั หรื อติดต่อใช้บริ การ หรื อใช้สิทธิตามกฎหมาย
11) ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การให้ทนั สมัย
12) การประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ ยง
13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทาคาสั่ง ติดต่อสื่ อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
14) เพื่อจัดทาและส่งมอบเอกสารหรื อข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจาเป็ น
15) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรื อการกระทาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรื อผิดกฎหมาย
16) ตรวจสอบว่า เจ้า ของข้อ มู ล ส่ วนบุคคลเข้าถึ งและใช้บริ ก ารของ บริ ษ ทั อย่างไร ทั้ง ใน
ภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
17) ดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ บริ ษทั มีต่อหน่วยงานที่มีอานาจควบคุม
หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรื อภาระผูกพันตามกฎหมายของ บริ ษทั
18) ดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ บริ ษทั หรื อของบุคคลอื่น
หรื อของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดาเนินการของ บริ ษทั
19) ป้องกัน หรื อหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง
โรคระบาด
20) จัดเตรี ยมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรื อจัดทาสถิติที่
บริ ษทั ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
21) เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ คาสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรื อการดาเนินการเกี่ยวกับคดี
ความ การดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
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10. ประเภทบุคคลที่ บริษัท เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่
บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผูร้ ับข้อมูลที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ เป็ นเพียงกรอบการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของ บริ ษทั เป็ นการทัว่ ไป เฉพาะบุคคลผูร้ ับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรื อบริ การที่ท่านใช้
งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้
ประเภทบุคคลผู้รับข้ อมูล
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อผู ้มี อ านาจที่
บ ริ ษั ท ต้ อ ง เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล เ พื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น การตาม
กฎหมายหรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ส าคัญ อื่ น
(เช่ น การด าเนิ น การเพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะ)

รายละเอียด
หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หรื อมีอานาจควบคุมกากับดูแล
หรื อ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์อื่ น ที่ มี ค วามส าคัญ เช่ น คณะรั ฐ มนตรี
รั ฐ มนตรี ผู ้รั ก ษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร
ส านัก งานต ารวจ ศาล ส านัก งานอัย การ กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานปลัดสานัก
นายก กรมการกงสุ ล กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา หน่วย
ราชการท้องถิ่น เป็ นต้น

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริ ษ ทั อาจเปิ ดเผยข้อมู ล ของท่ า นแก่ บุ ค คลผูด้ ารงตาแหน่ ง
ดาเนินการตามกฎหมายของ บริ ษทั
กรรมการในคณะต่ า ง ๆ เช่ น คณะกรรมการที่ ต้ ัง ขึ้ น ตาม
สถานการณ์ ณ ขณะนั้น เช่น แจ้งรายงานให้กับหน่ วยงานที่
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโควิด เป็ นต้น
คู่ สั ญ ญ า ซึ่ ง ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ บุคคลภายนอกที่ บริ ษทั จัดซื้อจัดจ้างให้ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการของผูป้ ฏิบตั ิงานของ บริ ษทั
ของบริ ษ ัท เช่ น บริ ษ ัท ประกัน ภัย โรงพยาบาล ธนาคาร ผู ้
ให้บริ การโทรศัพท์ เป็ นต้น
พันธมิตรทางธุรกิจ

บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับ บริ ษทั
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการให้ บ ริ การแก่ ท่ า น เช่ น หน่ ว ยงานผู ้
ให้บริ การที่ท่านติดต่อผ่านบริ การของ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้าน
การตลาด สื่ อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์ม
ผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม เป็ นต้น
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ประเภทบุคคลผู้รับข้ อมูล
ผูใ้ ห้บริ การ

รายละเอียด
บริ ษทั อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ห้บริ การแทน หรื อ
สนับสนุนการดาเนิ นการของ บริ ษทั เช่น ผูใ้ ห้บริ การด้านการ
จัด เก็ บ ข้อ มู ล (เช่ น คลาวด์ โกดัง เอกสาร) ผู ้พ ัฒ นาระบบ
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผูใ้ ห้บริ การจัดส่ งเอกสาร ผู ้
ให้ บ ริ การด้ า นการช าระเงิ น ผู ้ใ ห้ บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้
ให้บริ การโทรศัพท์ ผูใ้ ห้บริ การด้าน Digital ID ผูใ้ ห้บริ การสื่ อ
สังคมออนไลน์ ผูใ้ ห้บริ การด้านการบริ หารความเสี่ ยง ที่ปรึ กษา
ภายนอก ผูใ้ ห้บริ การขนส่ง เป็ นต้น

ผูร้ ับข้อมูลประเภทอื่น

บริ ษ ัท อาจเปิ ดเผยข้อ มู ล ของท่ า นให้ แ ก่ บุ ค คลผู ้รั บ ข้อ มู ล
ประเภทอื่น เช่น ผูต้ ิดต่อ บริ ษทั สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่
ไม่แสวงหากาไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรื อหน่วยงาน
อื่ น ๆ เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพื่ อ การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ บริ ก ารของ
บริ ษทั การฝึ กอบรม การรับรางวัล การร่ วมทาบุญ บริ จาค เป็ น
ต้น

การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีที่จาเป็ น
เช่น การดาเนินการที่กาหนดให้ บริ ษทั ต้องประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาหรื อมติคณะรัฐมนตรี เป็ นต้น

11. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ (ถ้ามี)
ในบางกรณี บริ ษ ทั อาจจาเป็ นต้องส่ งหรื อ โอนข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อ
ดาเนิ นการตามวัตถุ ป ระสงค์ใ นการให้บ ริ ก ารแก่ ท่ า น เช่ น เพื่อส่ งข้อมูล ส่ วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์
(Cloud) ที่ มี แ พลตฟอร์ ม หรื อเครื่ องแม่ ข่ า ย (Server) อยู่ ต่ า งประเทศ (เช่ น ประเทศสิ ง คโปร์ หรื อ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้ งั อยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั
บริ การของ บริ ษทั ที่ท่านใช้งานหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องเป็ นรายกิจกรรม
อย่า งไรก็ ตาม ในขณะที่ จัดท านโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลยังมิได้ มี
ประกาศกาหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ
บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง บริ ษทั จะดาเนินการ
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เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง หรื อโอนไปมี ม าตรการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอย่ า งเพี ย งพอตาม
มาตรฐานสากล หรื อดาเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่ งหรื อโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็ นการปฏิ บ ัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้ บริ ษ ทั ต้องส่ งหรื อโอนข้อมูล ส่ วนบุคคลไป
ต่างประเทศ
2) ได้แ จ้ง ให้ ท่ า นทราบและได้รั บ ความยิ น ยอมจากท่ า นในกรณี ที่ ป ระเทศปลายทางมี
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่ อประเทศที่
คณะกรรมการคุม้ ครองส่วนบุคคลประกาศกาหนด
3) เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิ ตามสัญญาที่ท่านเป็ นคู่สัญญากับ บริ ษทั หรื อเป็ นการทาตามคา
ขอของท่านก่อนการเข้าทาสัญญานั้น
4) เป็ นการกระทาตามสัญญาของ บริ ษทั กับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
5) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อของบุคคลอื่ น
เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
6) เป็ นการจาเป็ นเพื่อดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ ขอ้ มูลนั้นยังมี ความจาเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรื อตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านสิ้ นความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จะทาการลบ ทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวั ตนได้ต่อไป ตามรู ปแบบและมาตรฐานการลบทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรื อ
กฎหมายจะได้ประกาศกาหนดหรื อตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีขอ้ พิพาท การใช้สิทธิหรื อคดี
ความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่า
ข้อพิพาทนั้นจะได้มีคาสั่งหรื อคาพิพากษาถึงที่สุด
13. การให้ บริการโดยบุคคลที่สามหรื อผู้ให้ บริการช่ วง
บริ ษทั อาจมีการมอบหมายหรื อจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล) ให้ทาการ
ประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ ค คลแทนหรื อในนามของ บริ ษ ทั ซึ่ งบุคคลที่ สามดังกล่าวอาจเสนอบริ ก ารใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็ นผูด้ ูแล (Hosting) รับงานบริ การช่วง (Outsourcing) หรื อเป็ นผูใ้ ห้บริ การคลาวด์
(Cloud computing service/provider) หรื อเป็ นงานในลักษณะการจ้างทาของในรู ปแบบอื่น
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การมอบหมายให้บุคคลที่สามทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้น บริ ษทั จะจัดให้มีขอ้ ตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ บริ ษทั ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ
ของบุคคลที่ บริ ษทั มอบหมายในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกาหนดรายละเอียดประเภท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลตามขอบเขตที่ ระบุในข้อตกลงและตามคาสั่ งของ บริ ษทั เท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นได้
ในกรณี ที่ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้ ห้บริ การช่วง (ผูป้ ระมวลผลช่วง) เพื่อทา
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลแทนหรื อในนามของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ บริ ษทั จะกากับ
ให้ผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุค คลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลกับผู ้
ประมวลผลช่วง ในรู ปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ากว่าข้อตกลงระหว่าง บริ ษทั กับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคล
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล โดยการจากัดสิ ทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลให้สามารถ
เข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ เฉพาะรายหรื อบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรื อได้รับมอบหมายที่มีความจาเป็ นต้องใช้
ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึด
มัน่ และปฏิ บตั ิ ตามมาตรการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของ บริ ษทั อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษา
ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู ้จากการปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่ โดย บริ ษทั มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิ งองค์กรหรื อเชิงเทคนิ คที่ได้มาตรฐานสากล และเป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เมื่อ บริ ษทั มีการส่ ง โอนหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุค คลแก่ บุค คลที่ ส าม ไม่ว่าเพื่ อการ
ให้บ ริ ก ารตามพันธกิ จ ตามสัญญา หรื อข้อตกลงในรู ปแบบอื่ น บริ ษ ทั จะก าหนดมาตรการรั ก ษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อยืนยันว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวมจะมีความมัน่ คงปลอดภัยอยูเ่ สมอ
15. การเชื่ อมต่อเว็บไซต์ หรื อบริการภายนอก
การดาเนิ นธุ รกิจและให้บริ การของ บริ ษทั อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรื อบริ การของบุคคลที่
สาม ซึ่งเว็บไซต์หรื อบริ การดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้ อหาสาระ
แตกต่างจากนโยบายนี้ บริ ษทั ขอแนะนาให้ท่านศึกษานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเว็บไซต์
หรื อบริ การนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอี ยดก่ อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มี
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อานาจควบคุ ม ถึ ง มาตรการคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุคคลของเว็บไซต์หรื อบริ ก ารดังกล่าวและไม่ สามารถ
รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสี ยหาย หรื อการกระทาอันเกิดจากเว็บไซต์หรื อบริ การของบุคคลที่สาม
16. เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ กากับและให้คาแนะนา
ในการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ล ส่ วนบุคคล รวมถึ ง การประสานงานและให้ความร่ วมมือกับ
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
17. สิทธิของท่ านตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กาหนดสิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้
หลายประการ ทั้งนี้ สิ ทธิ ดังกล่าวจะเริ่ มมี ผลบังคับใช้เมื่ อกฎหมายในส่ วนของสิ ทธิ น้ ี มีผลใช้บงั คับ โดย
รายละเอียดของสิ ทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสาเนาและขอให้เปิ ดเผยที่มาของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวมไว้ เว้นแต่กรณี ที่ บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธคาขอของท่านด้วย
เหตุตามกฎหมายหรื อคาสั่งศาล หรื อกรณี ที่การใช้สิทธิ ของท่านจะมีผลกระทบที่ อาจก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
2) สิ ทธิในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ท่านมีสิทธิ ขอให้แก้ไขเพื่อให้มี
ความถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

3) สิ ทธิในการลบหรื อทาลายข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ บริ ษทั ลบหรื อทาลายข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูล
ได้ต่อไป ทั้ง นี้ การใช้สิ ท ธิ ล บหรื อทาลายข้อมูล ส่ วนบุคคลนี้ จะต้องอยู่ ภายใต้เงื่ อนไขตามที่
กฎหมายกาหนดและไม่กระทบกับการดาเนินการและให้บริ การของบริ ษทั กับท่าน
4) สิ ทธิในการขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ของท่าน ทั้งนี้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
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ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ บริ ษทั ทาการตรวจสอบตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็ นปัจจุบนั
ข) ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้
ตามวัตถุประสงค์ที่ บริ ษทั ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ประสงค์ให้ บริ ษทั เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ง) เมื่ อ อยู่ใ นช่ ว งเวลาที่ บริ ษ ัท ก าลัง พิ สู จ น์ ถึ ง เหตุ อัน ชอบด้ว ยกฎหมายในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อตรวจสอบความจาเป็ นใน
การเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ อัน
เนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ใช้สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5) สิ ทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณี ที่ บริ ษทั มีเหตุในการปฏิเสธคาขอโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริ ษทั สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุ ค คลของท่ า นมี เหตุ อันชอบด้วยกฎหมายยิ่ ง กว่า หรื อเพื่ อการก่ อ ตั้ง สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมาย หรื อเพื่อประโยชน์ ของ บริ ษทั )
6) สิ ทธิ ใ นการขอถอนความยินยอม ในกรณี ที่ ท่านได้ใ ห้ความยินยอมแก่ บริ ษ ทั ในการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ล ส่ วนบุคคล (ไม่ ว่า ความยินยอมนั้นจะได้ใ ห้ไ ว้ก่ อนหรื อ หลัง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บงั คับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอม
เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริ ษทั เว้นแต่มีขอ้ จากัด
สิ ทธิโดยกฎหมายให้ บริ ษทั จาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูล ต่อไปหรื อยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ
บริ ษทั ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
7) สิ ทธิในการขอรับ ส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านจาก บริ ษทั ในรู ปแบบที่ สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมื อหรื ออุปกรณ์ ที่
ท างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล ส่ วนบุคคลได้โดยวิธี ก ารอัตโนมัติ
รวมถึงอาจขอให้ บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลราย
อื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธิน้ ีจะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
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18. โทษของการไม่ ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายอาจมีผลเป็ นความผิ ดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ บริ ษทั
(สาหรับเจ้าหน้าที่หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานของ บริ ษทั ) หรื อตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (สาหรับ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณี และความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อ บริ ษทั และอาจได้รับโทษ
ตามที่ ก าหนดโดยพระราชบัญญัติคุ ้ม ครองข้อมูล ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้ง กฎหมายล าดับ รอง กฎ
ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
19. การร้ องเรียนต่ อหน่ วยงานผู้มีอานาจกากับดูแล
ในกรณี ที่ท่านพบว่า บริ ษทั มิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรี ยน
ไปยังคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรี ยนดังกล่าว บริ ษทั ขอให้
ท่านโปรดติดต่อมายัง บริ ษทั เพื่อให้ บริ ษทั มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริ งและได้ช้ ีแจงในประเด็นต่าง ๆ
รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
20. การปรับปรุงแก้ ไขนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจพิจารณาปรับปรุ ง แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ ตามที่เห็นสมควร และจะทาการแจ้ง
ให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์หรื อช่องทางอื่น ๆ โดยมีวนั ที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกากับอยู่
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ขอแนะนาให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่าเสมอ ผ่าน
แอปพลิเคชัน่ หรื อช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ บริ ษทั ดาเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทาการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่ บริ ษทั
การดาเนินการและให้บริ การของ บริ ษทั ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็ นการรับทราบตาม
ข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการดาเนินกิจกรรมใด ๆ หากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียด
ในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง บริ ษทั เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งต่อไป
21. การติดต่อสอบถามหรื อใช้ สิทธิ
หากท่านมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะหรื อข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของ บริ ษทั หรื อเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรื อท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
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1) ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Controller)
- ชื่อ: บริ ษทั ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จากัด
- สถานที่ติดต่อ: 847 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 บี ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- ช่องทางการติดต่อ: dpo@whitehousethai.com
: 0-2709-3900-5 ต่อ 807
2) เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
- ชื่อ: นางสาวฐิติรัตน์ สุ โชคพิภพกุล
- สถานที่ติดต่อ: 847 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 บี ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- ช่องทางการติดต่อ: dpo@whitehousethai.com
: 0-2709-3900-5 ต่อ 807
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

…………………………..
(นายอธิคม โล่ อธิกุล)

…………………………..
(นายจรัส เขมสมิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้บริหาร
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