ประกาศความเป็ นส่ วนตัว Privacy Notice สํ าหรับลูกค้ า

ประกาศความเป็ นส่ วนตัว Privacy Notice สําหรับลูกค้า ฉบับนี้จดั ทําขึ้นโดย บริษัท กฎหมายและ
ธุ รกิจ อินเตอร์ คอนซั ลแตนท์ จํากัด ต่อไปในประกาศฉบับนี้ จะเรี ยกว่า “บริ ษทั ”บริ ษทั เคารพสิ ทธิ ส่วน
บุคคลและให้ความสําคัญต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า ต่อไปในประกาศนี้จะเรี ยกว่า “ท่าน”
บริ ษทั จึงได้กาํ หนดประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ ข้ ึนในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ด้วยมาตรการที่เข้มงวด
เพื่อให้ท่านมัน่ ใจได้ว่า บริ ษทั มีวิธีปฏิบตั ิในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อนําไปใช้ หรื อ
เปิ ดเผยอย่างไร มีวตั ถุประสงค์อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนปฏิบตั ิต่อสิ ทธิ ของ
ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ ครอบคลุมการให้บริ การต่างๆของบริ ษทั ทั้งทาง Website และช่องทาง
อื่นๆ แก่ท่านและผูท้ ี่มาติดต่อหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริ การของบริ ษทั ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ หรื อการให้ขอ้ มูลกับบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ตามที่ระบุในประกาศ
ความเป็ นส่ วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การให้มีความทันสมัย มี
ประสิ ทธิภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ บริ ษทั จึงอาจมีการปรับปรุ งแก้ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้
เป็ นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นระยะๆ เพื่อท่านที่จะได้ทราบประกาศ
ความเป็ นส่ วนตัวของบริ ษทั
ข้ อ 1 คํานิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งมีอาํ นาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลในที่น้ ีหมายถึงบริ ษทั
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคําสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคล
หรื อนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ลูกค้าและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยของของบริ ษทั
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีความอ่ อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลโดยแท้ของบุคคลแต่มี
ความละเอียดอ่อนและอาจสุ่ มเสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ
1

ความพิการข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศกําหนด
ข้ อ 2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมายและระยะเวลาการเก็บ
รักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
2.1 บริ ษทั จะทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้
แจ้งให้ท่านทราบไว้ก่อนหรื อในขณะที่เก็บรวบรวม
2.2 บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในกรณี ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด
2.3 ท่านต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อสัญญาหรื อมีความจําเป็ นต้องให้
ข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อเข้าทําสัญญา การไม่ให้ขอ้ มูลอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินการดังกล่าว
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม

วัตถุประสงค์ ในการเก็บ
รวบรวม
1.กิจกรรม/งานขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่ างด้ าว
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ลักษณะงาน ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืน่ คําขอมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักร
1.ชื่อตัวและชื่อสกุล
เพื่อทราบชื่อ-ชื่อสกุล
2.สําเนาบัตรประชาชน /รู ปถ่าย

3.หนังสื อเดินทาง

4.ใบอนุญาตทํางาน

5.ใบสําคัญถิ่นที่อยู่

6.ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว

เพื่อทราบที่อยูเ่ พื่อสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน
และเพื่อการแสดงตัวตน
ของลูกค้า และทราบ
สัญญาชาติของลูกค้า
เพื่อการแสดงตัวตนของ
ลูกค้า และทราบสัญญาชาติ
วันเดือนปี เกิดของลูกค้า
เพื่อทราบว่ากรมการจัดหา
งานได้ออกใบอนุญาต
ทํางานให้ลูกค้า
เพื่อทราบว่าสํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองได้ออก
ใบสําคัญถิ่นที่อยูใ่ ห้ลกู ค้า
เมื่อไร
เพื่อทราบว่าหน่วยงานที่

ฐานทางกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษา

บริ ษัท จะเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล
ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาของสัญ ญา และ
ฐานการปฏิบตั ิตาม
10 ปี นั บ แต่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญา
กฎหมายว่าด้วยคนเข้า ห รื อ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
เมือง
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ห รื อ
ฐานการปฏิบตั ิตาม
จนกว่ า จะพ้น กํา หนดอายุ
สัญญาจ้าง/สัญญา
ความตามกฎหมาย
บริ การ
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม

วัตถุประสงค์ ในการเก็บ
รวบรวม
เกี่ยวข้องได้ออกใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าวให้
เมื่อไรถึงเมื่อไร
7.สําเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อทราบว่าลูกค้ามีที่
อยูท่ ี่ใด
8.หนังสื อรับรองบริ ษทั
เพื่อทราบสถานะบริ ษทั
ลูกค้า/กรรมการอํานาจ
กรรมการ /ทุนจดทะเบียน
9.บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้
เพื่อทราบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ /
จํานวนหุน้ ที่ถือ
10.ใบสู ติบตั ร
เพื่อทราบว่าลูกค้าเกิดที่
ไหน /เกิดเมื่อไร
11.ใบสําคัญการสมรส
เพื่อทราบว่าลูกค้าจด
ทะเบียนสมรสหรื อไม่ กับ
ใคร เมื่อไร
12.วุฒิการศึกษา
เพื่อทราบว่าลูกค้าจบ
การศึกษาในระดับใด
13.หนังสื อรับรองประวัติการทํางาน เพื่อทราบว่าลูกค้าเคย
ทํางานที่ไหน ตั้งแต่เมื่อไร
ถึงเมื่อไร ค่า/ค่าตอบแทน
เท่าไร
14. ใบสมัครงาน/สัญญาจ้างแรงงาน เพื่อทราบว่าได้ทาํ งานที่
บริ ษทั จริ งและเงินเดือน
หรื อค่าตอบแทนตลอดจน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
นายจ้าง
15.สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงิน เพื่อทราบชื่อผูเ้ สี ยภาษี /ที่
อยู่ จํานวนภาษี
ได้บุคคลธรรมดา หลักฐานการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย
16.แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั
เพื่อทราบจํานวนภาษีหกั ณ
ณ ที่จ่าย
ที่จ่าย
เพื่อทราบชื่อผูป้ ระกอบการ
17.สําเนาแบบคําขอจดทะเบียน
/สถานประกอบการสถาน
ภาษีมูลค่าเพิม่ /ใบทะเบียน
ที่ต้ งั วันเริ่ มประกอบการ/
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฐานทางกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษา
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม

18.สําเนางบการเงิน

19.แผนที่แสดงสถานที่ทาํ งาน/ที่ต้ งั
บริ ษทั

20.หมายเลขโทรศัพท์
21. E –mail

วัตถุประสงค์ ในการเก็บ
รวบรวม
ประเภทของการ
ประกอบการ
เพื่อทราบงบแสดงฐานะ
กานเงิน งบกําไรขาดทุน
และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุน้
เพื่อทราบเส้นทางการ
เดินทาง/ ใช้ยนื่ กับ
หน่วยงานที่รับคําขอตามที่
ได้รับมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงานกับบริ ษทั

2.กิจกรรม/งานร่ างสั ญญาประเภทต่ าง ของลูกค้ าและ/หรือคู่ค้า
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ลักษณะงาน ลูกค้าว่าจ้างให้ร่างสัญญาประเภทต่าง ๆ
1.ชื่อ –นามสกุล อายุ ที่อยู่ ของ
เพื่อการแสดงตัวตนและ
คู่สัญญา
ยืนยันตัวตน
2.หนังสื อรับรองบริ ษทั (คู่สัญญา
เพื่อทราบสถานะของบริ ษทั
ถ้ามี)
3.ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ ผูร้ ับมอบ เพื่อทราบผูร้ ับมอบอํานาจ
อํานาจในการทําสัญญา
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
เพื่อการยืนยันตัวตน
คู่สัญญาและผูร้ ับมอบอํานาจ
5.ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ผูว้ า่ จ้างให้
เพื่อสะดวกในการติดต่อ
ดําเนินการ โทรศัพท์ E-Mail
ประสานงาน
3.กิจกรรม/งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ลักษณะงาน ลูกค้าว่าจ้างให้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั / แก้ไข
เพื่อประโยชน์ในการทําคํา
1.ข้อมูลในหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ขอจดทะเบียน
เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน ที่อยู่ อาชีพ ของผูเ้ ริ่ มก่อ
การ
2.ข้อมูลในคําขอจดทะเบียนบริ ษทั
เพื่อยืนยันตัวตนของผู ้

ฐานทางกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษา

ฐานการปฏิบตั ิตาม
สัญญา
ฐานประโยชน์อนั
ชอบด้วยกฎหมาย

ฐานการปฏิบตั ิตาม
ประมวลประมวล
กฎหมายหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์
ฐานการปฏิบตั ิตาม
สัญญาบริ การ

บริ ษัท จะเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล
ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาของสัญ ญา และ
10 ปี นั บ แต่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญา
ห รื อ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ห รื อ
จนกว่ า จะพ้น กํา หนดอายุ
ความตามกฎหมาย
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม

วัตถุประสงค์ ในการเก็บ
รวบรวม
รับรอง

( หนังสื อบริ คณห์สนธิ) เช่นชื่อ
นามสกุล
3.ข้อมูลในหนังสื อมอบอํานาจ เช่น ผูย้ นื ยันตัวตนและแสดง
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัว ตัวตน
ประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
4. ข้อมูลในเอกสารกรรมการเข้า
กรรมการ
ใหม่เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ กรรมการผูข้ อ
จดทะเบียน
5.ข้อมูลในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ เช่น เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อาชีพ หมายเลข ถือหุ น้
บัตรประจําตัวประชารชน ที่อยู่ ผูถ้ ือ
หุน้
6.ข้อมูลใบสําคัญรับจํานวนเงินค่า เพื่อรับรองการรับเงินค่าหุ น้
หุน้ เช่นชื่อผูซ้ ้ื อหุน้ จํานวนเงิน
จํานวนหุ น้
เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
7.ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ อายุ
สัญชาติ เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน กรรมการ
หรื อ หนังสื อเดินทาง ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์
4.กิจกรรม/งานขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ลักษณะงาน ลูกค้าว่าจ้างให้ดาํ เนินการยืน่ คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เพื่อทราบสถานะของนิติ
1.ข้อมูลตามหนังสื อรับรองหรื อ
บุคคล
หลักฐานการเป็ นนิติบุคคล เช่นชื่อ
กรรมการ
2.ข้อมูลตามสําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือ เพื่อทราบข้อมูลผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลกรรมการ
หุน้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รายชื่อ
กรรมการ ที่อยู่ สัญชาติ
3.ข้อมูลตามหนังสื อเดินทางหรื อ เพื่อยืนยันหรื อการแสดง
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ
ตัวตนของคนต่างด้าว

ฐานทางกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษา

บริ ษัท จะเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล
ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาของสัญ ญา และ
10 ปี นั บ แต่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญา
ห รื อ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ห รื อ
จนกว่ า จะพ้น กํา หนดอายุ
ความตามกฎหมาย

ฐานการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว
ฐานการปฏิบตั ิตาม
สัญญาบริ การ
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม

วัตถุประสงค์ ในการเก็บ
รวบรวม

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
แทนที่ได้รับแต่งตั้ง
4.ข้อมูลในหนังสื อมอบอํานาจที่มี เพื่อทราบตัวตนผูม้ อบ
การมอบอํานาจให้กระทําการแทน
อํานาจ
เพื่อทราบข้อมูลของผู ้
5.ข้อมูลสําเนาทะเบียนบ้าน
ใบสําคัญถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร หรื อ แทนที่ได้รับแต่งตั้ง
หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้
แทนที่ได้รับแต่งตั้ง
6. ข้อมูลการจ้างงาน เช่นจํานวน
เพื่อทราบข้อมูลลูกจ้างของ
ลูกจ้าง / ตําแหน่งงาน
นิติบุคคล
5. กิจกรรม/งานขออนุญาตตั้งโรงงาน/ขยายกิจการโรงงาน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ลักษณะงาน ลูกค้าว่าจ้างให้ดาํ เนินการขออนุญาตตั้งโรงงาน/ขยาย
กิจการโรงงาน
1.ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ ที่อยู่
เพื่อทราบข้อมูลของผูข้ อ
หมายเลขโทรศัพท์ของผูข้ ออนุญาต
อนุญาต
เพื่อยืนยันตัวตนและการ
2.ข้อมูลสําเนาทะเบียนบ้าน และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณี ผู้ แสดงตน และเพื่อทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผูย้ นื่ คําขอ
ขออนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดา)
เพื่อทราบข้อมูลนิติบุคคล
3.ข้อมูลสําเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุชื่อผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ต้ งั
สํานักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
(กรณี ผขู้ ออนุญาตเป็ นนิติบุคคล)
6.กิจกรรม/งานขอใบอนุญาตทํางานให้ กบั คนต่ างด้ าว
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ลักษณะงาน ยืน่ ขอใบอนุญาตทํางานให้ กบั คนต่ างด้ าว
เพื่อทราบข้อมูลผูย้ นื่ คําขอ
1.ข้อมูลคนต่างด้าว เช่น ชื่อนามสกุลผูย้ นื่ คําขอ สัญชาติ วันเกิด
อายุ
2.ข้อมูลหนังสื อเดินทาง /รู ปถ่าย
เพื่อการแสดงตน
3.ข้อมูลใบอนุญาตทํางาน

ฐานทางกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษา

ฐานการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน
ฐานการปฏิบตั ิตาม
สัญญาบริ การ

ฐานการปฏิบตั ิตาม
สัญญาบริ การ
ฐานการปฏิบตั ิตาม
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม
4 ข้อมูลหนังสื อรับรองการจ้าง
5.ข้อมูลหนังสื อเดินทาง หรื อ
ใบสําคัญถิ่นที่อยูแ่ ละใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าว
6.ข้อมูลใบรับรองแพทย์

วัตถุประสงค์ ในการเก็บ
รวบรวม
เพื่อยืนยันการทํางาน
เพื่อการแสดงตน

เพื่อรับรองว่าผูข้ อไม่เป็ น
โรคตามที่กาํ หนด
7.ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสื อมอบอํานาจ เพื่อทราบตัวตนผูร้ ับมอบ
อํานาจ
8.ข้อมูลเกี่ยวกับสําเนาบัตรประจําตัว เพื่อแสดงตันตนหรื อยืนยัน
ประชาชนของนายจ้าง ( คนไทย) หรื อ ตัวตน
สําเนาใบอนุญาตทํางาน( คนต่างด้าว)
เพื่อทราบสถานะของนิ ติ
9.ข้อมูลสําเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลไทย และบัญชร บุคคล
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ / สําเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
10. ชื่อ-นามสกุล นายจ้าง ที่อยู่
เพื่อทราบข้อมูลนายจ้าง
เพื่อทราบข้อมูลการศึกษา
11. คุณวุฒิการศึกษา /หนังสื อ
รับรองการทํางาน/ใบรับรองการ
ประกอบวิชาชีพ
7.กิจกรรม/ งานดําเนินคดีว่าต่ าง-แก้ต่าง ประเภทต่ าง ๆ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ของลูกค้า/ผูว้ า่
จ้างหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ID Line
2. ข้อมูลสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของลูกค้า /สําเนาทะเบียน
บ้านของลูกค้า
3.ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ของลูกหนี้
หมายเลขโทรศัพท์
4. ข้อมูลสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของ /สําเนาทะเบียนบ้าน
ของลูกหนี้
5.ข้อมูลเอกสารประกอบมูลหนี้
6.ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน

ฐานทางกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษา

กฎหมายว่าด้วยการ
ทํางานของคนต่างด้าว
ฐานการปฏิบตั ิตามว่า
ด้วยการบริ หารจัดการ
การทํางานของคนต่าง
ด้าว
ฐานความยินยอม

ฐานการปฏิบตั ิตาม
สัญญา
ฐานการปฏิบตั ิตาม
หรื อการใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึ้นต่อสู ้
สิ ทธิเรี ยกร้องตาม
กฎหมาย
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม
8.กิจกรรม/งานบริการลูกค้ า
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับ ชื่อและ
นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร อีเมล Lind ID สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สถานที่จดั ส่ ง
สิ นค้า สถานที่จดั ส่ งใบแจ้งหนี้
รายละเอียดการสั่งซื้ อ วันที่สั่งซื้ อ
ประเภทสิ นค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการชําระ
เงิน เลขที่บญั ชีธนาคาร ข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบกํากับ
ภาษี ใบเสร็ จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน
เป็ นต้น
9.ข้ อมูลอืน่ ๆ
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการ
บันทึกในกล้องวงจรปิ ด CCTV ณ ที่ทาํ
การของบริ ษทั

วัตถุประสงค์ ในการเก็บ
รวบรวม

เพื่อประโยชน์ในการยืนยัน
ตัวตน การจัดส่ งสิ นค้า การ
ซื้ อขายและ/หรื อการ
ให้บริ การการทําสัญญา การ
ดําเนินการทางการเงิน เช่น
การรับเงินการจ่ายเงินให้กบั
ลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้
การออกใบเสร็ จรับเงิน
ตลอดจนการประสานงาน
ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของท่านและ
ของบริ ษทั

ฐานทางกฎหมาย

ฐานการปฏิบตั ิตาม
สัญญา
ฐานประโยชน์อนั
ชอบด้วยกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษา

บริ ษัท จะเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล
ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาของสั ญ ญา และ
10 ปี นั บ แต่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญา
ห รื อ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ห รื อ
จนกว่ า จะพ้น กํา หนดอายุ
ความตามกฎหมาย

บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูล
ฐานเพื่อป้ องกันหรื อ ส่ วนบุคคลไว้เป็ น เวลา 6
ระงับอันตรายต่อชีวิต เดือนนับวันที่บนั ทึกข้อมูล
ร่ างกายหรื อสุ ขภาพ หรื อเมื่อพ้นระยะเวลาใน
ของบุคคล
การเก็บรักษาตามที่
ฐานประโยชน์โดย
กฎหมายกําหนดหรื อ
ชอบด้วยกฎหมาย
จนกว่าจะพ้นกําหนดอายุ
ความตามกฎหมาย

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 อเมื่อพ้นระยะเวลาใน
การเก็บรักษาตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริ ษทั อาจเลือกที่จะดําเนินการดังต่อไปนี้
3.1 เอกสารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกลบด้วยวิธีการที่ทาํ ให้ขอ้ มูลนั้นไม่อาจถูกเข้าถึงได้
อีกเลย
3.2 ข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ถูกเก็บอยู่ในอุปกรณ์ ที่เก็บข้อมูลหรื อวัตถุ ใด ๆ จะต้องถูกลบออกจาก
อุปกรณ์ดงั กล่าวก่อนที่จะมีการทิ้งอุปกรณ์น้ นั
3.3ในกรณี ที่ขอ้ มูลนั้นไม่สามารถถูกลบจากอุปกรณ์ได้ จะต้องมีการทําลายตัวอุปกรณ์ น้ ันโดย
บุคคลที่มีสิทธิหรื อบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทําลาย
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3.4 กระดาษจะต้องถูกทําลายโดยเครื่ องย่อยกระดาษ
ข้ อ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลหรื อหน่วยงานดังต่อไปนี้
4.1 หน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อเป็ นไปตามคําสัง่ ของรัฐ เช่นศาล
พนักงานสอบสวน กรมบังคับคดี สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น
4.2 บริ ษทั ในเครื อ คู่คา้ โดยบริ ษทั จะดําเนินการเพื่อป้ องกันมิให้ผรู ้ ับข้อมูลใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรื อโดยมิชอบ
ข้ อ 5 การให้ บริการโดยบุคคลทีส่ ามหรือผู้ให้ บริการช่ วง
บริ ษทั อาจมีการมอบหมายหรื อจ้างบุคคลที่สาม (ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล) ให้ทาํ การ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลแทนหรื อในนามของบริ ษทั บริ ษทั จะจัดให้มีขอ้ ตกลงระบุการดําเนิ นการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามคําสั่งที่ได้รับจากผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล จัดให้มีมาตรการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม แจ้งให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลที่
เกิดขึ้น จัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อ 6 สิ ทธิของลูกค้ า
6.1 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 นการถอนความยิ น 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
6.2 สิ ทธิในการเข้ าถึง : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
6.3 สิ ทธิในการขอรับข้ อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านหรื อขอให้
ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคล
6.4 สิ ทธิในการคัดค้ าน : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล
6.5 สิ ทธิในการขอให้ ลบหรือทําลายข้ อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรื อทําลายหรื อทําให้
ข้อมูล ส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
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6.6 สิ ทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูล : สิ ทธิขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคล
6.7 สิ ทธิขอให้ แก้ ไขข้ อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลดําเนินการให้
ข้อมูลถูกต้องเป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.8 สิ ทธิร้องเรียน : สิ ทธิในการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อ 7 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล/สถานทีต่ ิดต่ อ
บริ ษทั กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด สํานักงานเลขที่ 399/48 ซอยทอง
หล่อ 21 ถนนสุ ขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
7.2 วิธีการติดต่ อ
ติดต่อที่บริ ษทั ตามวัน เวลา ราชการ หรื อทําเป็ 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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