
 

หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุม การอบรมสัมมนา และกจิกรรมต่างๆ 

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ปรับปรุงเม่ือ พฤษภาคม 2565 

1. วตัถุประสงค์ 

บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากดั (“เฮเฟเล่”) ท าการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วม

งาน เฮเฟเล่ใหค้  ามัน่ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมงาน ตามท่ีพระราชบญัญติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ประกาศก าหนด 

เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีในการแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย (lawful basis) ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลเก่ียวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ของพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เฮเฟเล่จึงไดอ้อกหนงัสือแจง้นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุม การ

อบรมสมัมนา และกิจกรรมต่างๆ ฉบบัน้ี ซ่ึงจะอธิบายถึงลกัษณะและเหตุผลของการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูเ้ขา้ร่วมงาน  

หนงัสือแจง้นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดรั้บการปรับปรุงคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เฮเฟเล่สงวนสิทธ์ิโดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียว ในการปรับเปล่ียน แกไ้ข ลบ และปรับปรุงเน้ือหานโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราว เฮเฟเล่จะใชค้วามพยายามตามสมควรเพ่ือแจง้ใหท่้านทราบถึงการปรับเปล่ียนขอ้ก าหนด

ใดของเน้ือหานโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี หากการเปล่ียนแปลงใดๆ ของเน้ือหานโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่านตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั เฮเฟเล่จะขอความยินยอมจากท่านเพ่ือให้สอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

โปรดอ่านหนงัสือแจง้นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีอยา่งละเอียดและน าไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือค าขอใดๆ โปรดติดต่อแผนกกฎหมายของเฮเฟเล่ หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเฮเฟ

เล่ 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ฮเฟเล่ท าการเกบ็รวบรวม 

เม่ือท่านลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หรือการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ กับเฮเฟเล่ ท่าน

จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัเฮเฟเล่ หรืออนุญาตใหเ้ฮเฟเล่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีมีอยูก่บัเฮเฟเล่แลว้ 

ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัประชาชน และขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่อาศยั สถานท่ี

ท างาน หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล หรือขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน และช่ือหน่วยงาน ตามท่ีเฮเฟเล่ไดมี้การแจง้

ให้ท่านทราบ เพ่ือท่ีเฮเฟเล่จะไดป้ระมวลผลเก่ียวกบัการลงทะเบียนของท่าน และเพ่ือแจง้รายละเอียดและการด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวของท่านกบัเฮเฟเล่ หรือไม่ยินยอมให้เฮเฟเล่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านขา้งตน้ เฮเฟเล่อาจไม่สามารถใหท่้านเขา้ร่วมการประชุมหรือ การอบรมสมัมนา หรือการจดักิจกรรมต่างๆ กบัเฮเฟ



 

เล่ได ้หรือท่านอาจไม่ไดรั้บความสะดวกในการเขา้ร่วมการประชุม หรือการอบรมสัมมนา หรือการจดักิจกรรมต่างๆ กบั

เฮเฟเล่ 

เฮเฟเล่อาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลภาพจ าลองใบหนา้ของท่าน หรือขอ้มูลชีวภาพประเภทอ่ืนๆ (Biometric) 

เพื่อพิสูจน์และยนืยนัตวัตนของท่านในการเขา้ร่วมงาน ซ่ึงเฮเฟเล่จะขอความยินยอม (Consent) จากท่านก่อนท่ีเฮเฟเล่จะท า

การประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว 

นอกจากน้ี เฮเฟเล่อาจจดัใหมี้การบนัทึกเสียง ภาพน่ิง และ/หรือภาพเคล่ือนไหวบรรยากาศของงาน และผูเ้ขา้ร่วม

งาน เพื่อใชใ้นการท ารายงานและประชาสัมพนัธ์งานของเฮเฟเล่ ซ่ึงเสียง ภาพน่ิง และ/หรือภาพเคล่ือนไหวของงานอาจ

ปรากฏเสียง และ/หรือภาพของท่านท่ีเขา้ร่วมงาน ทั้งน้ีหากท่านพบว่ามีเสียง ภาพน่ิง และ/หรือภาพเคล่ือนไหวของท่าน 

ท่านสามารถขอใหเ้ฮเฟเล่ระงบัไม่ใหใ้ชแ้ละ/หรือเผยแพร่ในส่วนของท่านได ้

3. ฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เฮเฟเล่อาจมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีเป็นวิทยากร พิธีกร ผูจ้ดังาน 

ผูส้นบัสนุน เจา้ของสถานท่ีจดัการประชุมหรือการอบรมสัมมนา หรือการจดักิจกรรมต่างๆ ผูใ้ห้บริการระบบลงทะเบียน

ออนไลน์ ผูใ้ห้บริการภายนอก และตวัแทนของเฮเฟเล่ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัการประชุมหรือการอบรมสัมมนา หรือ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีท่านลงทะเบียนไวก้บัเฮเฟเล่ให้ส าเร็จลุล่วง หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีท่านให้ความยินยอมไวก้บัเฮเฟเล่ 

หรือตราบเท่าท่ีกฎหมายอนุญาตใหเ้ปิดเผย 

4. การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เฮเฟเล่จะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีท่ีเฮเฟเล่มีความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น เฮเฟเล่จะด าเนินการแจง้ใหท่้านทราบและอธิบายถึงฐาน

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเกบ็รวบรวมอย่างไร 

เฮเฟเล่ท าการเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนของท่านผ่านระบบการลงทะเบียนโดยท่านเป็นผูน้ าส่งขอ้มูลเองหรือเฮเฟเล่

อาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีมีอยูก่บัเฮเฟเล่แลว้ 

6. การรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

เฮเฟเล่มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือ

ป้องกนัมิให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรวบรวมสูญหายโดยอุบติัเหตุ หรือถูกเขา้ถึง เปิดเผย หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดย

ปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

ทั้งน้ีการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงักล่าว จะเป็นไปโดยจ ากดั โดยเฮเฟเล่จะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลท่ีมี

ความจ าเป็นจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีของตน [ในกรณีท่ีบุคคลท่ีสามท าการประมวลผลขอ้มูลส่วน



 

บุคคลของท่าน จะเป็นการประมวลผลตามค าสัง่ของเฮเฟเล่ตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงระหวา่งผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและ

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data processing agreement: DPA) เท่านั้น] 

7. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เฮเฟเล่จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมและ

ไม่เกิน 3 ปี หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ในการจดัเก็บขอ้มูลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เฮเฟเล่จะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล

ส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม และเฮเฟเล่จะด าเนินการลบหรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านไดเ้ม่ือ

หมดความจ าเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาจดัเก็บดงักล่าว 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามเง่ือนไขท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด ท่านมีสิทธิ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมใน

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบัเฮเฟเล่ได ้ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บั

เฮเฟเล่ 

(2) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ

ขอให้เฮเฟเล่ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงขอให้เฮเฟเล่เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้

ความยนิยอมต่อเฮเฟเล่ใหแ้ก่ท่านได ้

(3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เฮเฟเล่แก้ไข

ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 

(4) สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เฮเฟเล่ท าการลบขอ้มูลของท่าน

ดว้ยเหตุบางประการได ้

(5) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงบัการใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

(6) สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านท่ีท่านใหไ้วก้บัเฮเฟเล่ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอ่ืน หรือ ตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได ้

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

9. การตดิต่อกบัเฮเฟเล่ 

ในกรณีท่ีท่านมีค าถามเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราไดท่ี้ 
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