ประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice) สํ าหรับคู่ค้า

ประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice) สําหรับคู่คา้ นี้จดั ทําขึ้นโดยบริษัท กฎหมายและธุรกิจ
อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ต่อไปในประกาศฉบับนี้จะเรี ยกว่า “บริ ษทั ”บริ ษทั ได้จดั ทําประกาศความเป็ น
ส่ ว นตัวสํา หรั บคู่ คา้ (รวมถึ ง พันธมิ ตร ตัวแทนผูข้ าย ผูข้ าย ผูจ้ ัดหาสิ นค้า คู่สัญญา ผูใ้ ห้บริ ก าร รวมถึ ง
ตัวแทนและผูท้ ี่เข้ามาติดต่อบริ ษทั รวมเรี ยกว่า “ท่าน”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า บริ ษทั มีวิธีปฏิบตั ิในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อนําไปใช้ หรื อเปิ ดเผย อย่างไร โดยมีวตั ถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการ
จัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างไรตลอดจนสิ ทธิ ตามกฎหมายของท่านที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ ครอบคลุมการให้บริ การต่างๆของบริ ษทั ทั้งทาง Website Application
Social media และช่องทางอื่นๆ แก่ท่านและผูท้ ี่มาติดต่อหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้
บริ การของบริ ษทั ผ่านทางช่ องทางต่างๆ หรื อการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับบริ ษทั ถื อว่าท่านได้ยอมรั บวิธี
ปฏิบตั ิของบริ ษทั ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ แล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั มี นโยบายในการพัฒนาและปรั บปรุ งการ
ให้บริ การให้มีความทันสมัย มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่
เสมอ บริ ษทั จึงอาจมีการปรับปรุ งแก้ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบ
นโยบายนี้เป็ นระยะๆ เพื่อท่านที่จะได้ทราบประกาศความเป็ นส่ วนตัวล่าสุ ดของบริ ษทั
ข้ อ 1 คํานิยาม
ลําดับ
เนือ้ หา
1.
“ข้อมูลส่ วนบุคคล”
2.

“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล”

3.

ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล”

4.

“เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล”

5.

“บุคคล”

ความหมาย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ งดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคําสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดําเนิ นการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคล
บุ ค คลซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อ มูลส่ วนบุ คคล ได้แ ก่ คู่ค า้ พัน ธมิ ตร ตัว แทน
ผูข้ าย ผูข้ าย ผูจ้ ดั หาสิ นค้า คู่สัญญา ผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงตัวแทนและผูท้ ี่เข้า
มาติดต่อบริ ษทั
บุคคลธรรมดา
1

ลําดับ
เนือ้ หา
6.
“ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว”

ความหมาย
ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลโดยแท้ของบุคคลแต่มีความละเอียดอ่อนและ
อาจสุ่ มเสี่ ยงในการเลือกปฏิ บตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมเช่น เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์
ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ในลัท ธิ ศ าสนาหรื อปรั ช ญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อ มู ลพันธุ ก รรม ข้อ มู ล ชี ว ภาพ หรื อ ข้อ มู ลอื่ น ใดซึ่ ง
กระทบต่ อ เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลในทํ า นองเดี ยวกั น ตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศกําหนด

ข้ อ 2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย และระยะเวลาการเก็บ
รักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
2.1 บริ ษทั จะทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง
ให้ท่านทราบไว้ก่อนหรื อในขณะที่เก็บรวบรวม
2.2 บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในกรณี ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่ น
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด
2.3 ท่านต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อสัญญาหรื อมีความจําเป็ นต้องให้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลเพื่อเข้าทําสัญญา การไม่ให้ขอ้ มูลอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินการดังกล่าว
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม ใช้
วัตถุประสงค์ ของการเก็บ
หรือเปิ ดเผย
รวบรวม
1. ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อและนามสกุล เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน
ในการทําสัญญาประเภทต่างๆ
วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ หมายเลข
การประสานงาน
ประจําตัว ลายมือชื่อ เป็ นต้น
2. ข้ อมูลการติดต่ อ เช่น ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล Line
ID เป็ นต้น
3.ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับทําธุรกิจ หรือทํา
ธุรกรรมต่าง ๆ เช่น รายละเอียดของ
สิ นค้า เลขที่บญั ชี และจํานวนเงิน เป็ น
ต้น ข้อมูลที่ปรากฏในสําเนาบัตร
ประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง
สําเนา เบียนบ้าน สําเนาหนังสื อมอบ
อํานาจ สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั
ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น

ฐานทางกฎหมาย

ฐานการปฏิบตั ิตาม
สัญญา
ฐานประโยชน์อนั ชอบ
ด้วยกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บ
รักษา
ตลอดระยะเวลาของ
สัญญา และ 10 ปี นับ
แต่สิ้นสุ ดสัญญาหรื อ
ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดหรื อ
จนกว่าจะพ้นกําหนด
อายุความตามกฎหมาย

2

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผย
4. ข้ อมูลอืน่ ๆ เช่นข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิ ด CCTV
เป็ นต้น

วัตถุประสงค์ ของการเก็บ
ฐานทางกฎหมาย
รวบรวม
เพื่ อ ความปลอดภัย ในชี วิ ต และ ฐ า น เ พื่ อ ป้ อ งกั น ห รื อ
ทรัพย์สินของท่านและของบริ ษทั ระงั บ อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต
ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของ
บุคคล
ฐานประโยชน์ อ ัน ชอบ
ด้วยกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บ
รักษา
บริ ษ ทั จะเก็บรั กษาไว้
เป็ น เวลา 6 เดื อ นนับ
วั น ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
หรื อเมื่อพ้นระยะเวลา
ในการเก็บรักษาตามที่
กฎหมายกําหนดหรื อ
จนกว่า จะพ้น กํา หนด
อายุความตามกฎหมาย

ข้ อ 3 การลบ ทําลาย หรือทําให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ อาจระบุตัวบุคคลได้
บริ ษทั จะลบ ทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลนั้นไม่อาจระบุตวั บุคคลได้ เมื่อหมดความจําเป็ นในการเก็บ
รักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเมื่อพ้นระยะเวลาในการ
เก็บรักษาตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริ ษทั อาจเลือกที่จะดําเนินการดังต่อไปนี้
3.1 เอกสารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกลบด้วยวิธีการที่ทาํ ให้ขอ้ มูลนั้นไม่อาจถูกเข้าถึงได้
อีกเลย
3.2 ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ถูก เก็บอยู่ในอุ ปกรณ์ ที่เก็บข้อมู ลหรื อวัตถุ ใดๆ จะต้องถูกลบออกจาก
อุปกรณ์ดงั กล่าวก่อนที่จะมีการทิ้งอุปกรณ์น้ นั
3.3ในกรณี ที่ขอ้ มูลนั้นไม่สามารถถูกลบจากอุปกรณ์ได้ จะต้องมีการทําลายตัวอุปกรณ์ น้ ันโดย
บุคคลที่มีสิทธิหรื อบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทําลาย
3.4 กระดาษจะต้องถูกทําลายโดยเครื่ องย่อยกระดาษ
ข้ อ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
4.1 ประเภทของบุคคลหรือหน่ วยงานซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิ ดเผย บริ ษทั
จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นใด นอกจากบริ ษทั ในเครื อ พันธมิตรทางธุ รกิจ
ผูใ้ ห้บริ การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลและต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน บริ ษทั จะดูแล กําชับ ให้
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลไปจากการเปิ ดเผย จะต้องไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั ในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น และ
ในกรณี ที่ได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลบริ ษทั จะ
ดําเนินการเพื่อป้ องกันมิให้ผนู ้ ้ นั ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรื อโดยมิชอบ
4.2 ข้ อยกเว้ น
บริ ษทั จําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั หน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายดังนี้
4.2.1 การเปิ ดเผยตามหน้าที่
3

4.2.2 การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรื อการพิจารณาคดี
4.2.3 การเปิ ดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรื อต่างประเทศที่มีอาํ นาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย
4.2.4 การเปิ ดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
4.2.5 การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้ องร้องคดีต่างๆ ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ข้ อ 5 สิ ทธิของคู่ค้า
5.1 สิ ทธิในการขอถอนความยินยอม : ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริ ษทั เก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ท่านมีสิทธิ ที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ของท่ า นอยู่กับ บริ ษ ัท เว้น แต่ มี ข ้อ จํา กัด สิ ท ธิ ใ นการถอนความยิน ยอมโดยกฎหมายหรื อ สั ญ ญาที่ ใ ห้
ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่ งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน
จึงควรศึกษา/สอบถามถึงผลกระทบก่อนขอถอนความยินยอม
อนึ่ งสําหรั บข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลใช้บงั คับ บริ ษทั จะยังคงเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์
เดิ มของบริ ษทั ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริ ษทั เก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวท่าน
สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามข้อมูลและสถานที่ติดต่อของบริ ษทั ที่แจ้งไว้ในประกาศความเป็ น
ส่ วนตัวฉบับนี้
5.2 สิ ทธิในการเข้ าถึง : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
5.3 สิ ทธิในการขอรับข้ อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านหรื อขอให้
ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคล
5.4 สิ ทธิในการคัดค้ าน : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลในบางกรณี
5.5 สิ ทธิในการขอให้ ลบหรือทําลายข้ อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรื อทําลายหรื อทําให้
ข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในบางกรณี
5.6 สิ ทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูล : สิ ทธิขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลในบางกรณี
5.7 สิ ทธิขอให้ แก้ ไขข้ อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลดําเนินการให้
ข้อมูลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5.8 สิ ทธิร้องเรียน : สิ ทธิในการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อ 6 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล/สถานทีต่ ิดต่ อ
บริ ษทั กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด สํานักงานเลขที่ 399/48 ซอยทองหล่อ 21
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ถนนสุ ขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
6.2 วิธีการติดต่ อ
ติดต่อที่บริ ษทั ตามวัน เวลา ราชการ ทําเป็ นหนังสื อส่ งมาที่บริ ษทั ตามที่อยูข่ า้ งต้นหรื อ ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02-1851895 , 02-7128205 โทรสารหมายเลข 02-1851899 หรื อทาง E-Mail :
interco@interco.co.th
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