ประกาศเกีย่ วกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้ นท์ จากัด
1. บททัว่ ไป
เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาดับรองที่ เกี่ ยวข้อง และให้
หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล”) บริ ษทั ออลล์ นาว
โลจิสติกส์ จากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด (เรี ยกรวมกันและแทนกันว่า “บริ ษทั ฯ”) จึงจัดทาประกาศเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริ ษทั ออลล์ นาว โลจิ สติกส์ จากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
(“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่ออธิ บายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนของท่าน หรื ออาจจะระบุ
ตัวตนของท่านได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
หรื อ การดาเนิ นการใด ๆ กับข้อมูลส่ วนบุคคลไม่วา่ ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การ
ปรับเปลี่ยนหรื อการดัดแปลง การเรี ยกคืน การส่ ง โอน การเผยแพร่ หรื อการทาให้สามารถเข้าถึงหรื อพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ การ
จัด เรี ย ง การน ามารวมกัน การจ ากัด หรื อ การห้า มเข้า ถึ ง การลบหรื อ การทาลาย (“ประมวลผล”) และเพื่ อ แจ้งให้ท่ านทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้ท่านอ่านและทาความเข้าใจถึงข้อกาหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2. ประเภทของบุคคลทีบ่ ริษัทฯ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล และแหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
2.1 ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ ประเภทของบุคคลที่บริ ษทั ฯ ทาการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าว ประกอบด้วย

(ก)

ประเภท
รายละเอียด
ลูกค้า บุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าและ/หรื อใช้บริ การจากบริ ษทั ฯ และ/
หรื ออาจจะซื้ อสิ นค้าและ/หรื อใช้บริ การจากบริ ษ ัท ฯ
หรื อบุ ค คลอื่ น ใดที่ มี ล ั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น อาทิ
ผู ้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรม ผู ้เ ข้า ร่ ว มสั ม มนา ผู ้เ ข้า ร่ ว มการ
ประมูล ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน ผู ้
ที่ ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรื อขอรับบริ การจากบริ ษทั ฯ
และผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึง บุคคลที่
เกี่ ยวข้องหรื อเป็ นตัวแทนของลูกค้าซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคล
และผูท้ ี่ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลปรากฏในเอกสารต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียด
เพิ่ ม เติ มใน ประกาศเกี่ ย วกับการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วน
บุคคล (Privacy Notice) สาหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าของบริ ษทั ออลล์ นาว โลจิ สติกส์ จากัด และ
บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
• เมื่ อ ท่ า นติ ด ต่ อ สื่ อ สาร สอบถามข้อ มู ล แจ้ง เรื่ อ ง
ร้ องเรี ยน ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิ เคชัน โทรศัพท์
อีเมล การพบปะกันโดยตรง หรื อโดยวิธีการอื่นใด
• เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การจาก
บริ ษทั ฯ และเข้าทาสัญญากับบริ ษทั ฯ
• เมื่อท่านเข้าร่ วมกิจกรรมทางการตลาด การจับสลาก
ชิ ง โ ช ค ง า น อี เ ว้ น ท์ ห รื อ กิ จ ก ร ร ม อื่ น ๆ
• การเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้บ ริ ก ารต่ าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
อาทิ ผูใ้ ห้บริ การและแอปพลิ เคชัน และผูใ้ ห้บริ การ
ประชาสัมพันธ์และแนะนาสิ นค้า/บริ การ
• ในบางกรณี บ ริ ษ ัท ฯ อาจเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่ว่าท่าน
จะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยตนเองหรื อได้
ให้ ค วามยิ น ยอมแก่ ผู ้ใ ดในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลของท่านดังกล่าว
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ประเภท
คู่คา้

รายละเอียด
บุ ค คลที่ เ ข้ า เสนอราคาเพื่ อ ขายสิ นค้ า และ/หรื อ
ให้บ ริ ก ารแก่ บ ริ ษ ัท ฯ หรื อ มี ค วามสัม พัน ธ์ อื่ น ใดที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึ งกันกับบริ ษทั ฯ อาทิ ผูใ้ ห้บริ การ ที่
ปรึ ก ษา ผู ้เ ชี่ ย วชาญ นัก วิ ช าการ วิ ท ยากร ผู ้เ ข้า ร่ ว ม
โครงการธุ รกิ จ คู่สัญญา หรื อบุคคลอื่นใดที่ มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรื อเป็ นตัวแทนของคู่คา้ ซึ่ งเป็ นนิติ
บุคคล และผูท้ ี่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง
ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้อ ง ประกาศ
เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ส าหรั บ กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คู่ ค ้า ของบริ ษัท
ออลล์ นาว โลจิ สติ กส์ จากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว
แมนเนจเม้นท์ จากัด

(ค)

บุคลากร
ของ
บริ ษทั ฯ

(ง)

ผูส้ มัคร
งาน

บุคคลซึ่ งทางานหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ใด ๆ ให้กบั บริ ษทั ฯ
และได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรื อค่าตอบแทน
อื่นไม่วา่ จะเรี ยกชื่ออย่างไรจากบริ ษทั ฯ เช่น กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ัดการ พนักงาน บุ คลากร ผูฝ้ ึ กงาน หรื อ
บุ คคลอื่ นใดที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ งกั น และให้
หมายความรวมถึ งบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับบุ คลากรของ
บริ ษทั ฯ และผูท้ ี่ขอ้ มูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลใน
ครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น)
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น บุคคลอ้างอิง
(Reference Person) ผูร้ ับผลประโยชน์ และผูค้ ้ าประกัน
การท างาน เป็ นต้น โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ใน
ประกาศเกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(Privacy Notice) ส าหรั บ กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
บุคลากรของบริ ษทั ออลล์ นาว โลจิ สติกส์ จากัด และ
บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
บุ ค คลที่ อ าจได้รั บคัดเลื อ กเป็ นบุ คลากรของบริ ษทั ฯ
โดยบริ ษทั ฯ อาจเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
ข อ ง ผู ้ ส มั ค ร ง า น เ อ ง โ ด ย ต ร ง ห รื อ ไ ด้ รั บ จ าก
บุคคลภายนอกก็ได้ และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ มัครงาน และ ผูท้ ี่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล

(ข)

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
• เมื่ อท่ านกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ หรื อช่องทางอื่น
• เมื่ อ ท่ า นเข้า ท าสั ญ ญากั บ บริ ษัท ฯ และส่ ง มอบ
เอกสารต่าง ๆ ซึ่ งมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านปรากฏ
อยูม่ าให้กบั บริ ษทั ฯ
• เมื่อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็ น หรื อคาติชม
หรื อส่ งข้อร้องเรี ยนต่อบริ ษทั ฯ ทางโทรศัพท์ อีเมล
หรื อโดยวิธีการอื่นใด
• ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลส่ วน
บุ ค ค ล ข อ ง ท่ า น จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน หรื อ แหล่งข้อมูล
ทางการค้า ไม่ ว่า ท่ า นจะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลด้วยตนเองหรื อได้ให้ความยินยอมแก่ผูใ้ ดใน
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว
• เมื่ อ ท่ า นเข้า ท าสั ญ ญาจ้า ง หรื อสั ญ ญาอื่ น ใดที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริ ษทั ฯ
• เมื่ อ ท่ า นส่ ง มอบเอกสารต่ า ง ๆ ซึ่ งมี ข ้อ มู ล ส่ ว น
บุ คคลปรากฏอยู่มาให้กับบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ประกอบ
เป็ นหลักฐานในการเข้าทาสัญญาหรื อนิ ติกรรมต่าง ๆ
กับบริ ษทั ฯ
• ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลส่ วน
บุคคลของท่าน ในสถานะบุคคลในครอบครัว บุคคล
ที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น ผูร้ ับผลประโยชน์
หรื อผูค้ ้ าประกันการทางานของบุคลากรของบริ ษทั ฯ

• เมื่อท่านยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการ
สมัครงานให้แก่บริ ษทั ฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การ
สมัครที่บูธสมัครงาน หรื อการสมัครงานผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
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(จ)

ประเภท

รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร
งาน เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง และ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิ น เป็ นต้น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประกาศเกี่ยวกับ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สาหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของ
บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด และ บริ ษทั
ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
• เมื่อท่านเข้าสัมภาษณ์งานกับทางบริ ษทั ฯ
• บริ ษัท ฯ อาจได้รั บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นมาจาก
เว็บไซต์สมัครงานของบุคคลที่สาม บุคคลอ้างอิงของท่าน
บริ ษัท จัด หางาน หน่ ว ยงานของรั ฐ สถานศึ ก ษา หรื อ
แหล่งข้อมูลจาก Social Media ไม่ว่าท่ านจะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรื อได้ให้ความยินยอมแก่ผใู ้ ด
ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว

บุคคล
ทัว่ ไป

บุ ค คลอื่ น ใดนอกเหนื อ จากบุ ค คลในประเภท
ข้า งต้น ที่ บ ริ ษัท ฯ ได้ป ระมวลผลข้อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คล ทั้ง ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้รั บ ข้อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คลโดยตรง หรื อ เก็ บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
จากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอื่นๆ
หรื อได้รั บ มาจากบุ ค คลภายนอก เช่ น ผู ้ที่ ถู ก
บันทึ กภาพโดยกล้องวงจรปิ ด (CCTV) และผูท้ ี่
เข้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น

• เมื่อท่านถูกบันทึกภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหวโดยกล้อง
วงจรปิ ด (CCTV) ซึ่งอยูใ่ นความควบคุมดูแลของบริ ษทั ฯ
• เมื่ อ ท่ า นได้เข้า สู่ เว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯ ไม่ ว่า โดยเจตนา
หรื อไม่ก็ตาม

2.2 ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies)
หรื อเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้
2.3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล หรื อหากเป็ นกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใดต้อง
ได้รับความยินยอมจากท่าน บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
2.4 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลมีผลใช้บงั คับบริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความ
ยินยอม โดยติดต่อมายังบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ
ในการพิจารณาคาขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีถ่ ูกเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้
ไว้กบั บริ ษทั ฯ โดยตรง หรื อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรื อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ได้รับมา
จากบุคคลภายนอก ได้แก่
3.1 ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ น้ าหนัก ส่ วนสู ง หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน รู ปถ่าย ลายมือ
ชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และ
บุตร เป็ นต้น) ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ลายฝ่ ามือ และภาพจาลองใบหน้า เป็ นต้น) เป็ นต้น
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3.2 ข้ อมูลการติดต่ อ เช่น ที่ อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน ที่ อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ จดั ส่ งสิ นค้า สถานที่ จดั ส่ งใบแจ้งหนี้
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผใู ้ ช้สาหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) ข้อมูลผูท้ ี่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น และ
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็ นต้น
3.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานของลูกค้า (เช่น ชื่อ เลขทะเบียน สถานที่ต้ งั และข้อมูลการติดต่อ เป็ นต้น)
และเงื่อนไขการค้า เป็ นต้น
3.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมการซื้อขาย เช่น รหัสคู่คา้ รายละเอียดของสิ นค้าที่ตอ้ งการ รายละเอียดการส่งสิ นค้า เลขที่บญั ชีธนาคาร
และจานวนเงิน เป็ นต้น
3.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับการชาระเงิน เช่น จานวนเงิน วงเงินสิ นเชื่อ เงื่อนไขการชาระเงิน เลขที่บญ
ั ชี ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ปรากฏในใบ
แจ้งหนี้ ใบกากับภาษี เช็คและต้นขั้วเช็ค ใบสาคัญการจ่าย ใบเสร็ จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน และใบหักบัญชีเงินฝาก เป็ นต้น
3.6 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ประกอบเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมหรื อนิตกิ รรมต่ าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสาเนาบัตรประชาชน
สาเนาหนังสื อเดินทาง สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แบบฟอร์ม
ลงทะเบี ยน สาเนาเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน ใบขอเปิ ดหน้าบัญชี ลูกค้า เอกสารรับรองบุคคลที่ ไม่เกี่ ยวโยงกัน หนังสื อมอบอานาจ
สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั สาเนาภพ.09/20 แผนที่ เอกสารหลักประกัน (เช่น โฉนดที่ ดิน หนังสื อค้ าประกันโดยธนาคาร
(Bank Guarantee) หนังสื อค้ าประกันโดยบุคคล) สัญญาซื้ อขายหรื อสัญญาอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกรรม ใบส่ งสิ นค้า สาเนา
ใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ และสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรื อธุรกิจต่าง ๆ สาเนาใบสาคัญการเกณฑ์ทหาร สาเนา
สมุดบัญชี ธนาคาร สาเนาทะเบี ยนสมรส สาเนาสู ติบตั ร แบบแจ้งขออนุ มตั ิเงิ นเดื อนพนักงานใหม่และบรรจุเป็ นรายเดื อน
ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจร่ างกายก่อนเข้าทางาน แบบระบุนามผูร้ ับผลประโยชน์ แบบขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน หนังสื อยินยอม
ให้สอบประวัติบุคคล รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล สัญญาจ้างงาน หนังสื อค้ าประกันการทางานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (เช่น หนังสื อรับรองตาแหน่ง สาเนาบัตรข้าราชการ หนังสื อรับรองเงินเดือน สาเนาทะเบี ยนการค้า หรื อเอกสารจัดตั้ง
บริ ษ ัท ที่ มี ชื่ อ ผูค้ ้ า ประกัน การท างานเป็ นเจ้า ของหรื อ เป็ นหุ ้น ส่ ว น เป็ นต้น ) ข้อ ตกลงการว่า จ้า งกรรมการ (Directorship
Agreement) และหนังสื อมอบอานาจ เป็ นต้น
3.7 ข้ อมูลเกีย่ วกับการศึกษา การฝึ กอบรม เช่น ประวัติการศึกษาและการฝึ กอบรม (เช่น ชื่อสถาบัน คณะ สาขาวิชา และปี ที่จบ เป็ น
ต้น) หนังสื อรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ความสามารถทางภาษา ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและ
ข้อมูลการทดสอบ และกิจกรรมที่เข้าร่ วมระหว่างการศึกษา เป็ นต้น
3.8 ข้ อมูลเกีย่ วกับการสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ข้อมูลที่ปรากฏใน Resume/CV ข้อมูล ประวัติอาชญากรรม
ตาแหน่งที่สมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน หลักฐานหรื อหนังสื ออ้างอิงต่าง ๆ และข้อมูลที่ปรากฏในแบบ
ประเมินผลการสัมภาษณ์ (เช่น ผลการประเมิน ความรู ้และประสบการณ์ คุณลักษณะส่ วนบุคคล การทางานกับผูอ้ ื่น และ
ศักยภาพ) เป็ นต้น
3.9 ข้ อมูลเกี่ยวกับการทางานและการประเมินผล เช่น รหัสบุคลากร ตาแหน่ง แผนก สังกัด สายการบังคับบัญชา การประเมินผล
การปฏิ บตั ิงาน พฤติกรรมในการทางาน ผลงานและ/หรื อรางวัลที่ เคยได้รับ ข้อมูลการฝึ กอบรม ข้อมูลการลงโทษทางวินัย
ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสื อโอนย้ายบุคลากรข้ามบริ ษทั สัญญายืมตัวบุคลากร หนังสื อเลิกจ้าง ใบลาออกจากการเป็ นบุคลากร
และเหตุผลที่ลาออก เป็ นต้น
3.10 ข้ อมู ลเกี่ยวกับผลประโยชน์ และค่ าตอบแทน เช่ น เงิ นเดื อน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอี ยดเกี่ ยวกับค่าบาเหน็ จ
สวัสดิการ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลของผูค้ ้ าประกันการทางาน ข้อมูลของผูร้ ับผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ข้อมูลด้านภาษีอากร ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ข้อมูลสิ ทธิ ประโยชน์เกี่ยวกับสุ ขภาพ
(รวมถึงสาหรับบุคคลในครอบครัว) และ/หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์ รายงานผลการ
ตรวจสุ ขภาพประจาปี แบบแจ้งการลาคลอด แบบเบิกเงินยืมสวัสดิการ หนังสื อยินยอมให้หักเงินเดือน ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้ง
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หนี้ แบบการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน (สาหรับการประกันอุบตั ิเหตุ และประกันชีวิต) และแบบขออนุมตั ิผลประโยชน์เมื่อพ้น
สภาพบุคลากรสาหรับการเกษียณอายุ เป็ นต้น
3.11 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถิตทิ างทะเบียน เช่น วันที่เริ่ มงาน วันครบกาหนดทดลองงาน วันและเวลาที่เข้าทางาน จานวนชัว่ โมงที่ทางาน
จานวนชัว่ โมงที่ทางานล่วงเวลา วันหยุดพักผ่อนประจาปี วันลา แบบแจ้งการลา รายละเอียดการลารวมถึงสาเหตุการลา บันทึก
การเข้าออกบริ ษทั ฯ และการบันทึกการใช้ระบบต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
3.12 ข้ อมูลด้ านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่
บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น
3.13 ข้ อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึ กเสี ยงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ข้อมูลอื่นใดที่
ท่านส่งถึงเราในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เช่น ความคิดเห็น และตาแหน่งที่อยูข่ องท่าน เป็ นต้น
4. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
4.1 บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ (รวมกันเรี ยกว่า
“วัตถุประสงค์ที่กาหนด”)
ลาดับ

วัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

(ก) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้า ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1)

(2)

(3)

เพื่อการลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรื อเปิ ดบัญชีลูกค้า

• ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า
เป็ นการจาเป็ นเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของลูกค้า
สาหรับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเป็ นลูกค้ารายใหม่หรื อ
การเปิ ดบัญชีลูกค้า
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณี ที่ลูกค้า
เป็ นนิ ติ บุคคล การประมวลผลข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลของผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับลูกค้าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เพื่อการดาเนินการเข้าทาสัญญา ซื้อขายสิ นค้าและบริ การ • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการเข้าทาสัญญา และกระบวนการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาสัญญา
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณี ที่ลูกค้า
เป็ นนิ ติ บุคคล การประมวลผลข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลของผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับลูกค้าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้ว ยกฎหมายในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ เช่ น การ
บริ หารจัดการสัญญา การตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า
และการพิจารณาคุณสมบัติลูกค้า เป็ นต้น
เพื่อการบริ หารจัดการคาสัง่ ซื้อจากลูกค้า จัดเตรี ยมสิ นค้า • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า
และ/หรื อบริ การ และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาซื้ อขายและ
บริ การ ซึ่งลูกค้าเป็ นคู่สญ
ั ญา เช่น การจัดเตรี ยมจัดส่งสิ นค้า
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วัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

การวางบิ ล การยื น ยัน ยอดหนี้ ค้า งช าระ และการจัด ส่ ง
ใบเสร็ จรับเงินให้แก่ลูกค้า เป็ นต้น
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณี ที่ลูกค้า
เป็ นนิ ติ บุคคล การประมวลผลข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลของผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับลูกค้าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(4) เพื่อการดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
เกี่ยวกับลูกค้า และการรับเรื่ องร้องเรี ยน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษ ัทฯ ในการอ านวยความ
สะดวกแก่ ลู ก ค้า ในการแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับลูกค้า ให้มีความถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารของบริ ษ ัท ฯ ส าหรั บ ในกรณี การรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะจากลูกค้า
(ข) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่คา้ การใช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ และการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1)

(2)

เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกคู่คา้ หรื อบุคคลอื่น • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นการ
ใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
จาเป็ นเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอเข้าเสนอราคาของ
คู่คา้ ที่เสนอราคา หรื อบุคคลอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ก่อนเข้าทาสัญญาซื้ อขาย สัญญาให้บริ การ หรื อสัญญาอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริ ษทั ฯ
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้ว ยกฎหมายในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และด าเนิ น การตาม
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริ ษทั ฯ
เพื่ อ การลงทะเบี ย นคู่คา้ รายใหม่ หรื อ บุ ค คลอื่ นใดที่ มี • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นการ
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
จาเป็ นเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอของผูท้ ี่คาดว่าจะ
เป็ นคู่ คา้ หรื อ บุ ค คลอื่ นใดที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ งกัน เพื่อ
ด าเนิ น การลงทะเบี ย นเป็ นคู่ ค ้า รายใหม่ ตลอดจนการ
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณี ที่คู่คา้ เป็ น
นิ ติ บุ ค คล การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับคู่คา้ เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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วัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
(3) เพื่ อ การจัด ท าและการบริ ห ารจัด การสั ญ ญาระหว่า ง • ฐานสั ญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
บริ ษทั ฯ กับคู่สญ
ั ญาใด ๆ
คู่สัญญาเป็ นการจาเป็ นเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอ
ของคู่ สัญ ญาดังกล่ า ว ที่ ไ ด้แ สดงเจตนาเข้าท าสัญญากับ
บริ ษทั ฯ
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคู่สัญญา (หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรื อตัวแทนของคู่สัญญา ในกรณี ที่คู่สัญญาเป็ นนิติบุคคล)
เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการ
จัดทาและการบริ หารจัดการสัญญาของบริ ษทั ฯ
(4) เพื่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามสัญญา ซึ่ งเข้าทากับคู่คา้ หรื อ • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการ
บุคคลอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
จาเป็ นเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งเข้าทากับคู่
ค้า หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน เช่ น การ
สั่งซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ การตั้งหนี้ และชาระราคาสิ นค้า
หรื อบริ การ และการรับสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น
(ค) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
(1)

เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อ • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ช่องทางอื่น ๆ ของท่าน
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของท่ า นจากการใช้งานเว็บ ไซต์ แอป
พลิเคชัน หรื อช่องทางอื่น ๆ เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์
ชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ ในการดาเนินธุรกิจและการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั ฯ
• ฐานความยินยอม: ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านเพื่อนามาวิเคราะห์พฤติกรรมและทา
โฆษณาแบบเจาะจงตามพฤติ กรรมของท่าน บริ ษทั ฯ จะ
ดาเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน
(ง) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
(1)

เพื่อการรับสมัครงาน คัดเลือกผูส้ มัครงาน การสัมภาษณ์ • ฐานสัญญา: การประมวลผลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงาน
และการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
เป็ นการจาเป็ นเพื่อใช้ในการพิจารณาคาขอของผูส้ มัครงาน
ที่ได้แสดงเจตนาสมัครงานเพื่อเข้าสู่ กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรของบริ ษทั ฯ
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้ว ยกฎหมาย: การประมวลผล
ส่ วนบุ คคลของผูส้ มัครงานหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ มัค ร
งาน เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริ ษทั ฯ ในการรับสมัครและคัดเลือกผูส้ มัครงาน
• ฐานความยินยอม: การประเมินผลข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ า น ในฐานะบุ ค คลในครอบครั ว หรื อบุ ค คลอ้า งอิ ง
(Reference Person) ของผู ้ส มัค รงานจะด าเนิ น การโดย
อาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน
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(2)

เพื่อการดาเนิ นการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับจ้างงาน และการ
บรรจุบุคลากรเข้าทางาน อาทิ การตรวจร่ างกายก่อนเข้า
ทางาน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และการเข้า
ทาสัญญาจ้าง

(3)

เพื่ อ การบริ หารจัด การสวัส ดิ ก ารและผลประโยชน์
บุคลากร ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ เงิ นยืมสวัสดิการ
การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาล สวัส ดิ ก ารส่ ว นลดส าหรั บ
บุคลากร การตรวจร่ างกายประจาปี และการประกันภัย
แบบกลุ่ม

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
• ฐานความยินยอม: ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ คาดว่าจะเป็ นบุคลากร โดยการ
ตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ เอง (Own Initiative) จากแหล่งอื่น
เช่น เว็บไซต์ Recruiter โดยที่ผทู ้ ี่คาดว่าจะเป็ นบุคลากรยัง
ไม่ได้แสดงเจตนาว่าประสงค์ที่จะสมัครงาน (Open to Job
Opportunities) กับบริ ษทั ฯ
• ฐานสั ญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
บุ คลากร เป็ นการจาเป็ นเพื่อดาเนิ นการเข้าทาสัญญาจ้าง
และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดาเนิ นการใด ๆ
ที่จาเป็ นก่อนการเข้าทาสัญญาดังกล่าว
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรเป็ นการจ าเป็ นในการ
บริ หารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ เช่น การ
ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากร เพื่อบรรจุ
บุคลากรเข้าทางานในตาแหน่งที่เหมาะสม เป็ นต้น
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มี
ความอ่ อ นไหวของบุ ค ลากร อาทิ ประวัติ อ าชญากรรม
ข้อมูลสุ ขภาพ และข้อมูลชีวภาพ จะกระทาโดยอาศัยความ
ยินยอมที่ได้รับจากบุคลากร
• ฐานสั ญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
บุคลากร เป็ นการจาเป็ นสาหรับบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิตาม
สัญญาจ้าง และสัญญาอื่น ๆ ซึ่งบุคลากรเป็ นคู่สญ
ั ญา
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
บุ ค ลากร เป็ นการจ าเป็ นต่ อ การบริ หารจั ด การด้ า น
ทรั พยากรบุ คคลของบริ ษทั ฯ เช่ น การจัดสรรสวัสดิ การ
และผลประโยชน์ ข องบุ ค ลากร และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
บุคลากร
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มี
ความอ่อนไหวของบุคลากร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
อาทิ ข้อมูลสุ ขภาพ เพื่อการบริ หารจัดการการประกัน ภัย
แบบกลุ่มหรื อสวัสดิ การอื่ น ๆ จะกระทาโดยอาศัยความ
ยินยอมที่ได้รับจากบุคลากรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
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ลาดับ
(4)

(5)

วัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของบุคลากรตาม • ฐานสั ญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
สัญญาจ้าง ข้อตกลงการว่าจ้าง สัญญาแต่งตั้ง หรื อสัญญา บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิ บตั ิหน้าที่
อื่นใด ซึ่งเข้าทากับบริ ษทั ฯ
หรื อทางานตามขอบเขตที่ระบุในสัญญาจ้าง ข้อตกลงการ
ว่าจ้าง สัญญาแต่งตั้ง หรื อสัญญาอื่นใด ซึ่ งบุคลากรได้เข้า
ทากับบริ ษทั ฯ
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของบุ ค ลากร เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จ และ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวของบริ ษทั ฯ
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจ่ า ยเงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนัส • ฐานสั ญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
ค่าตอบแทน หรื อสิ ทธิประโยชน์ใด ๆ
บุ คลากร เป็ นการจาเป็ นสาหรั บการจ่ายค่าจ้าง เงิ นเดื อน
โบนัส ค่ า ตอบแทนและ/หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ด ๆ ตาม
สัญญาจ้าง และสัญญาอื่น ๆ ซึ่งบุคลากรเป็ นคู่สญ
ั ญา
• ฐานกฎหมาย: ในบางกรณี การประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลของบุคลากร และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคลากร เป็ นการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เป็ นต้น

(6)

เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การการฝึ กอบรม • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
บุคลากร
ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของบุ ค ลากร เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ ในการบริ การ
จัดการการจัดฝึ กอบรม เช่น การลงทะเบียนหลักสูตรอบรม
การจัดให้มีแผนการดาเนินการและแบบฝึ กอบรม ตลอดจน
การจัด สรรสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสม
สาหรับการจัดฝึ กอบรม เป็ นต้น
(จ) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรื อใช้บงั คับกับบริ ษทั ฯ และการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตาม
กฎหมาย
(1) เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อใช้บงั คับกับ • ฐานกฎหมาย: เพื่อการปฏิ บตั ิตามกฎหมายซึ่ งบังคับใช้
บริ ษทั ฯ
กับบริ ษทั ฯ อาทิ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุ คคล กฎหมายภาษี อากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่า
ด้ว ยการประกัน สั ง คม และกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
เป็ นต้น
(2) เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย และดาเนินการ • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การก่ อ ตั้ งสิ ท ธิ
เรี ย กร้ อ งตามกฎหมาย การปฏิ บัติ ต ามหรื อ การใช้สิท ธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสูซ้ ่ ึงสิ ทธิเรี ยกร้อง
ของบริ ษทั ฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น
ประกาศ Privacy Notice บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
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ลาดับ

วัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
การสอบสวนและการไต่สวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ การเตรี ยม
คดี การดาเนินคดี และการต่อสูค้ ดีในชั้นศาล เป็ นต้น

(ฉ) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
(1)

เพื่ อ การตรวจสอบดู แ ลความสงบเรี ย บร้ อ ยและรั กษา • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ความปลอดภัย ของบุ คคล และ ทรั พ ย์สิน ของบริ ษทั ฯ ข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
และของบุคคลทัว่ ไป
ด้วยกฎหมาย ในการตรวจสอบดู แลความสงบเรี ย บร้ อ ย
และรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และของ
บุ ค คลทั่ว ไป เช่ น การใช้ภ าพบัน ทึ ก จากกล้อ งวงจรปิ ด
(CCTV) เพื่อป้ องกันการสู ญหาย หรื อเสี ยหายในทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ และของบุคคลทัว่ ไป เป็ นต้น
• ฐานการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อ
สุ ขภาพของบุคคล: การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ น
การจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดู แล ป้ องกัน
หรื อระงั บ เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที่ อ าจเป็ นอัน ตรายต่ อ ชี วิ ต
ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
(ช) ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อท่าน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ
(1)

(2)

เพื่อการดาเนิ นการใด ๆ ที่ จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อ • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ท่าน หรื อเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดใด ข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์ชอบด้ว ย
ๆ ข้างต้น
กฎหมายของบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นการใด ๆ ที่จาเป็ นของ
บริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ เป็ นประโยชน์ต่ อท่ า น หรื อ เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดข้างต้น หากเป็ นกรณี ที่
กฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนดให้
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอม
จากท่าน บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
• บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึ งวัตถุประสงค์อื่นใดอัน
เป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านนอกเหนื อไปจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดข้างต้น หรื อ
เมื่อบริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่ กาหนด
ไว้ หากเป็ นกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลกาหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใดต้อง
ได้รับความยินยอมจากท่ าน บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่าน

4.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดตามข้อ 4.1 ข้างต้นในส่วน
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อสัญญาหรื อมีความจาเป็ นเพื่อเข้าทาสัญญากับท่าน เป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ดังกล่าว หากท่ านไม่ประสงค์ที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวแก่ บริ ษทั ฯ อาจมี ผลกระทบทาง
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กฎหมาย หรื ออาจทาให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทากับท่าน หรื อไม่สามารถเข้าทาสัญญากับ
ท่านได้ (แล้วแต่กรณี ) ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นต้องปฏิเสธการเข้าทาสัญญากับท่าน หรื อยกเลิกการซื้อขาย
หรื อการให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรื อปฏิเสธการให้สวัสดิ การหรื อสิ ทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อ
บางส่วน
4.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีนโยบายหรื อประกาศเกี่ ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ่มเติม
และ/หรื อมีหนังสื อไปยังท่านเพื่ออธิ บายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยท่านควรอ่านนโยบายหรื อประกาศ
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่ วมกับประกาศฯ ฉบับนี้ และ/หรื อหนังสื อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี )
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่กาหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ให้แก่
บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผูบ้ ริ หาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรื อ
บุคลากรภายในของบริ ษทั ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจาเป็ นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ข) คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริ การ และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ มอบหมายหรื อว่าจ้างให้ทาหน้าที่บริ หารจัดการ/
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริ ษทั ฯ ในการให้บริ การต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยคู่คา้ ทางธุรกิจ
การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ การบันทึกข้อมูล บริ การชาระเงิน บริ การรับส่ งไปรษณี ย ์ บริ การรับส่งพัสดุ
บริ การจัดพิมพ์ บริ การด้านสุ ขภาพ บริ การประกันภัย บริ การการฝึ กอบรม บริ การวิเคราะห์ขอ้ มูล บริ การทาการวิจยั การ
ทาการตลาด หรื อบริ การอื่นใดที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อท่าน หรื อเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาทิ ธนาคาร
พาณิ ชย์ โรงพยาบาล บริ ษทั ประกันชีวติ บริ ษทั ประกันวินาศภัย เป็ นต้น
(ค) ที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ อาทิ ที่ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ ผูต้ รวจสอบบัญชี นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
อื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
(ง) หน่ วยงานของรั ฐที่ มีหน้าที่ กากับดู แลตามกฎหมาย หรื อที่ ร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลโดยอาศัยอานาจตาม
กฎหมาย หรื อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรื อที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสรรพากร สานักงาน
ประกันสังคม กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กรมทรัพย์สินทางปั ญญา สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานอัยการสู งสุ ด ศาล
และกรมบังคับคดี เป็ นต้น
(จ) ลูกค้า คู่คา้ คู่สญ
ั ญาของบริ ษทั ฯ ที่ท่านเป็ นผูต้ ิดต่อสื่ อสารหรื อเกี่ยวข้องกับหน้าที่หรื อตาแหน่งของท่าน หรื อบุคคลอื่นใด
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลังกัน
(ฉ) บุคคลหรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ ท่านให้ความยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรื อหน่วยงานนั้น ๆ
อาทิ การเปิ ดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่ อต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
5.2 การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอื่น จะดาเนิ นการภายใต้วตั ถุประสงค์ที่กาหนด หรื อวัตถุประสงค์อื่นที่
กฎหมายกาหนดให้กระทาได้เท่านั้น ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริ ษทั ฯ จะขอความ
ยินยอมจากท่านก่อน
5.3 ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอื่น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ได้เปิ ดเผยและเพื่อปฏิบตั ิตามมาตรฐานและหน้าที่การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก าหนด ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ส่ ง หรื อ โอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไปต่ า งประเทศ บริ ษ ัท ฯ จะ
ดาเนิ นการเพื่อทาให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรื อผูร้ ับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการ
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คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอหรื อเพื่อทาให้แน่ใจว่าการส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนด โดยในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจขอความยินยอมของ
ท่านสาหรับการส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว
6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดในการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ที่กาหนดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะเวลาตามที่ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนด (ถ้ามี) โดยคานึ งถึงอายุความตามกฎหมายสาหรับการดาเนิ นคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับเอกสารหรื อข้อมูลส่วน
บุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคานึ งถึงแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และของภาคธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องสาหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสาคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 10 ปี นับแต่วนั ที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ
บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดลง อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ อาจเก็บรั กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่าระยะเวลาดังกล่าวหาก
กฎหมายอนุญาตหรื อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต่อการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องทางกฎหมายของบริ ษทั ฯ
หลังจากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ จะลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรื อ
ระบบของบริ ษทั ฯ และของบุคคลอื่นซึ่ งให้บริ การแก่บริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตวั ท่านได้ เว้นแต่จะเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด ทั้งนี้ สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี้
7. สิทธิต่าง ๆ ของท่ านเกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถ
ติดต่อมายังบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี้
7.1 สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริ ษทั ฯ ทาสาเนาข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
7.2 สิ ทธิในการโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ที่จะขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิ ขอให้ส่งหรื อโอน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลรายอื่น หรื อตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
7.3 สิ ทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ใน
กรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
7.4 สิ ทธิ ในการลบข้ อมูลส่ วนบุ คคล ท่ านอาจขอให้บริ ษทั ฯ ลบ ทาลายหรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของท่ านเป็ นข้อมูลที่ ไม่
สามารถระบุตวั บุคคลได้ในกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
7.5 สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในกรณี ที่
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
ประกาศ Privacy Notice บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
บังคับใช้วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2565

หน้า 12/13

7.6 สิ ทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง ท่านมีสิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.7 สิทธิทจี่ ะเพิกถอนความยินยอม ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริ ษทั ฯ ได้
7.8 สิทธิในการยื่นข้ อร้ องเรียน หากท่านมีความกังวลหรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริ ษทั ฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเหตุให้เชื่อ
ได้ว่าบริ ษทั ฯ ได้ทาการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ยื่นข้อร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาคาร้องขอใช้สิทธิ ของท่านและดาเนิ นการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
8. วิธีการติดต่อบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด เป็ นผู ้
ประสานงานเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ท่านมีขอ้ สงสัยใด ๆ หรื อต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่
กาหนดไว้ในประกาศฯ นี้ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
อีเมล:
allnow_dpo@allnow.co.th
สถานที่ติดต่อ: หน่วยงาน Data Protection Office บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
127 อาคาร ปั ญจภูมิ 2 ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
9. การเปลีย่ นแปลงประกาศฯ ฉบับนี้
บริ ษทั ฯ อาจทาการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ เป็ นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ที่สาคัญใด ๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุ ง ผ่านช่องทาง
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็ นระยะ ๆ
ให้ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศ Privacy Notice บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด และ บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
บังคับใช้วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2565
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