นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าของบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
1.

วัตถุประสงค์ของนโยบาย
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้สอดคล้องกับ "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ของประเทศไทย
(Personal Data Protection Act หรือ PDPA) จึงกำหนดนโยบายฉบับนี้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและมีความสัมพันธ์กับบริษัทในฐานะคู่ค้ารวมทั้ง
เพื่อแจ้งให้คู่ค้าทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน (รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

2.

คำนิยาม (Definition)
2.1

2.2

2.3

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น ได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมข้อมูลนิติบุคคลและข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและ
เป็นข้อมูลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา26 ได้แก่
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา
หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
คู่ค้า หมายถึง บุคคลที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทตามนิติกรรมหรือสัญญาซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉพาะ สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทำของ สัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบการของบริษัท โดยคู่ค้าอาจมีสถานะตามสัญญาดังกล่าวเป็น ผู้ขายสินค้า ผู้รับ
จ้างทำของ ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าได้แก่
(ก)
(ข)

บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้แทน ตัวแทน ของคู่ค้าที่เป็นนิติบุคคล
พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คู่ค้าให้ดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ กับบริษัท
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(ค)

(ง)

(จ)

2.4
2.5
2.6

3.

พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คู่ค้าให้ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่บริษัทในการที่บริษัทปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า
เช่น ลูกจ้างของคู่ค้าที่เป็นผู้รับเหมา
พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คู่ค้าให้มาปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่บริษัทตามสัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้า
เช่น ลูกจ้างของคู่ค้าที่มีให้บริการรักษาความปลอดภัยหรือทำความสะอาดแก่บริษัท
บุคคลธรรมดาอื่นใดที่บริษัทได้รับมาจากคู่ค้าหรือได้รับจากการติดต่อเกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจหรือการให้บริการหรือการให้คำปรึกษาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับ
คู่ค้า
ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกคู่ค้า รวมทั้ง บุคคลในข้อ (ก) - (จ) ว่า “ท่าน” หรือ
“คู่ค้า”

ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าตามข้อ 2.3 (ก) - (จ)
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายรวมถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" (Data controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มี
อำนาจตัดสินใจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามนโยบายนี้คือ บริษัท อีอีซี
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”

ขอบเขตของนโยบายและหลักการพื้นฐาน
3.1

3.2

ข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายนี้ ครอบคลุมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือความควบคุมของบริษัท ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะบันทึกอยู่ในรูปแบบหรือช่องทาง
หรือเทคโนโลยีใด เช่น ข้อมูลเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิทัล รวมทั้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์สำเร็จรูปสำหรับ
การบริหารจัดการทางธุรกิจ
ในการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการดังกล่าวต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียง
เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ดังที่ระบุในข้อ 4 ตามนโยบายฉบับนี้
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4.

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า
บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
4.1

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ในขั้นตอนการเข้าทำ สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทำของ
สัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นใดขอบเขตวัตถุประสงค์การประกอบการของบริษัท ระหว่าง
บริษัทและคู่ค้า โดยคู่ค้าเป็นผู้ทำคำเสนอหรือข้อเสนอเพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัท ไม่ว่าจะ
ติดต่อเองหรือโดยลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน ของคู่ค้า ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่
ค้าตามวัตถุประสงค์นี้จึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีดังต่อไปนี้
เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการการส่งและรับเอกสารและข้อมูลรายละเอียดสินค้า
หรือบริการ และข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าทำสัญญา การเจราจาต่อรองเงื่อนไข
และรายละเอียดก่อนการเข้าทำสัญญา หรือการดำเนินการใดๆ ในขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างระหว่างบริษัทและคู่ค้า
ในช่วงระยะก่อนเข้าทำสัญญาจ้างทำของ สัญญารับเหมา หรือสัญญาบริการอื่น
ระหว่างบริษัทกับคู่ค้านั้น บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลระบุตัว ประวัติ คุณวุฒิ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของคู่ค้าเพื่อวัตถุประสงค์ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ
หรือยื่นประมูลงานของบริษัทต่อหน่วยงานหรือนิติบุคคลภายนอก เช่น การนำข้อมูล
ระบุตัวและประวัติของคู่ค้าซึ่งเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้ประกอบเอกสาร
การประมูลงานของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนซึง่ เป็นช่วงระยะการทำเสนอก่อนเข้าทำ
สัญญากับลูกค้าของบริษัทและ ก่อนเข้าทำสัญญารับเหมาหรือสัญญาบริการระหว่าง
บริษัทกับคู่ค้า ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วบริษัทจะได้เข้าทำสัญญากับลูกค้าและคู่ค้าหรือไม่
ก็ตาม
เพื่อดำเนินกระบวนการภายในของบริษัทในการขออนุมัติตรวจสอบการอนุมัติ
ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาที่จะเข้าทำกับคู่ค้ารวมทั้งการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้ามาใช้ภายในฝ่ายหรือแผนก
ต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับขั้นตอนการบริหารจัดการก่อนและขณะเข้าทำ
สัญญากับคู่ค้า เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารโครงการ ฯลฯ
เพื่อการสื่อสารข้อมูล การประสานงาน ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าในช่วงระยะการดำเนิน
กระบวนการตกลงรายละเอียดเงื่อนไขหรือเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญา การตอบคำถาม
และการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โปรแกรม
การสนทนาออนไลน์
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4.2

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทำของ สัญญาบริการ หรือสัญญา
อื่นใดขอบเขตวัตถุประสงค์การประกอบการของบริษัท ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของคู่ค้าตามวัตถุประสงค์นี้จึงรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
หรือกิจกรรมตามกรณีดังต่อไปนี้
การบันทึกหรือสร้างประวัติหรือทะเบียนคู่ค้าในระบบหรือโปรแกรมหรือฐานข้อมูล
ของบริษัทเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างบริษัทและคู่ค้า
การให้และรับบริการตามสัญญาการตรวจสอบการให้บริการการดำเนินเนิน
กระบวนการส่งมอบและรับมอบงานหรือบริการการตรวจสอบและการรับมอบสินค้า
การติดต่อประสานงานและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและการ
ดำเนินการอื่นตามขอบเขตสัญญาระหว่างบริษัทและคู่ค้า
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าระหว่างฝ่ายหรือแผนกต่างๆของบริษัทเพื่อ
การบริหารจัดการภายในอันสืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทและคู่ค้า
เช่น ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารโครงการ ฯลฯ
เพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงินการบัญชีการชำระเงิน การดำเนินการกับเอกสาร
การเงินการบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ การตรวจสอบและการยืนยันยอดเงินตาม
สถานะความเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ระหว่างคู่ค้าและบริษัท การจัดการด้านเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
รวมถึงการตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อการจัดส่งหรือรับขนสินค้าหรือสิ่งของ
ใดที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการตามสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัท
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องหลังส่งมอบสินค้า
หรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของการปฏิบัติตามสัญญา เช่น
การสอบถามหรือแจ้งปัญหาอันเกิดจากสินค้าหรือบริการ การเคลมในกรณีมีการ
รับประกันตามสัญญา โดยการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจทำผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โปรแกรมการสนทนาออนไลน์
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4.3

4.4

เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
กฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออก
ตามความในกฎหมาย และเพื่อการรายงาน การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้บริษัทกระทำการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อ
ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งศาล
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีต่อไปนี้
การติดต่อกับพนักงานหรือลูกจ้างหรือบุคลากรหรือผู้รับจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับ
มอบหมายจากคู่ค้าหรือเกี่ยวข้องกับคู่ค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานและ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ หรือการซื้อขายสินค้า
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อดำเนินกระบวนการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชี เช่น การนำข้อมูลของคู่ค้าที่ปรากฎในเอกสารเกี่ยวกับนิติ
กรรมหรือสัญญาระหว่างบริษัทและคู่ค้า มาใช้ในกระบวนการเบิกจ่ายภายในบริษัท
รวมถึง การตรวจสอบภายใน และการจัดทำรายงานต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับ
เอกสารดังกล่าว
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่เกี่ยวเนื่องกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ อันถูก
จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อการบริหารจัดการตามปกติในทาง
การค้าและธุรกิจของบริษัท
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อดำเนินกระบวนการด้านบริหารจัดการ
การวางแผนทางธุรกิจของบริษัท การวิเคราะห์งบประมาณเพื่อการวางแผนจัดซื้อจัด
จ้างหรือการประเมินคู่ค้า การจัดทำรายงานต่างๆ ในการบริหารจัดการของบริษัท
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า รวมทั้งข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนิติกรรม
สัญญาหรือเอกสารทางธุรกิจอื่น เพื่อการตรวจสอบประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน
ต่างๆในการประกอบการของบริษัทเช่นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม
เอกสารในระบบมาตรฐานต่างๆ ฯลฯ
เพื่อการติดต่อสื่อสาร ตอบคำถาม ข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการข้อพิพาท
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือให้บริการของคู่ค้า
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต หรือการ
กระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อใช้เตรียมการในการดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของบริษัท
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-

-

4.5
4.6

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่เข้ามาในพื้นที่หรือทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อติดต่อทางธุรกิจ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่าง
กัน การติดต่อประสานงาน ฯลฯ โดยบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สถานที่ของบริษัท
การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดในอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัท
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อการรักษาความปลอดภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเช่นเพื่อการตรวจสอบระบบหรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของบริษัท การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท รวมทั้งการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่เกี่ยวเนื่องกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ อันถูก
จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อการดูแลรักษาความปลอดภัยทาง
สารสนเทศ

เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคู่ค้าหรือบุคคลอื่น เช่น การ
ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าโดยอาศัยฐานความยินยอม เพื่อกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
4.6.1 เพื่อวัตถุประสงค์การตลาด การประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอบริการ ข่าวสารทางวิชาการ
หรือเนื้อหาสาระอื่นใดเกี่ยวกับบริการของบริษัทรวมทั้งการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์
หรือโครงการความร่วมมือหรือการประสานงานระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การใช้
ข้อมูลของคู่ค้าเพื่อติดต่อเสนอหลักสูตรอบรมสัมมนาของบริษัท
4.6.2 เพื่อวัตถุประสงค์การตลาด การประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอบริการ ของบริษัทในเครือ
ของบริษัท หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทั้งกรณีบริการที่เกี่ยวเนื่องและไม่
เกี่ยวเนื่องกับบริการตามสัญญาที่มีระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เช่น การใช้ข้อมูลของคู่ค้า
เพื่อติดต่อเสนอหลักสูตรอบรมสัมมนาของบริษัทในเครือของบริษัท
4.6.3 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจหรือศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ
บริษัท โดยการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล หรือการทำแบบสอบถาม
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4.6.4 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของคู่ค้าจากการแนะนำของบริษัทในเครือหรือพันธมิตร
ของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่ติดต่อหรือแนะนำในทางปฏิบัติของการประกอบธุรกิจ
หรือ การแนะนำหรือส่งข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาตาม
โครงการต่างๆ ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อหรือเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญา
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคู่ค้าหรือเชื้อเชิญให้คู่ค้าเข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ
หรือสัญญากับบริษัท
4.6.5 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างหรือผู้รับจ้างหรือตัวแทนของคู่ค้า เพื่อ
การเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทและนายจ้างหรือตัวการหรือผู้
ว่าจ้าง ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2 เช่น การนำข้อมูลลูกจ้างของคู่ค้า
มาประกอบการนำเสนองานหรือการประมูลกับหน่วยงานอืน่ โดยอาศัยความยินยอม
จากลูกจ้างหรือผู้รับจ้างดังกล่าวตามแบบท้ายนโยบายนี้
4.7

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้อ 4.1-4.6 โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเป็น
กรณีไป
บริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตามเงื่อนไข
หรือเหตุทางกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังที่ระบุในข้อ 5

5.

ฐานทางกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5.1

5.2

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วย
วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุผลอื่นที่ให้ทำได้
โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การปฏิบัติตามสัญญา ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับ
ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลท่านอื่นเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เป็นต้น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อวัตถุประสงค์ ข้อ 4.1-4.5 บริษัทสามารถทำได้
โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด
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5.3

5.4
5.5

6.

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ข้อ 4.6 บริษัทจะได้ดำเนินการขอความ
ยินยอมจากคู่ค้าโดยแยกเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ตามแบบความยินยอมในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าของบริษัทแนบท้ายนโยบายนี้
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ข้อ 4.7บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอม
จากคู่ค้าตามเอกสารการแจ้งขอความยินยอมเป็นรายกรณีไป
ในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอม คู่ค้ามีสิทธิที่จะถอนความ
ยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลาซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เก็บรวบรวมใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่ค้าได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
หากคู่ค้าถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

แหล่งที่มาและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
6.1

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ4บริษัทเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเองโดยตรง จากแหล่งที่มาดังนี้
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขั้นตอนการเชื้อเชิญให้ทำคำเสนอใน
การทำสัญญา การเปิดรับข้อเสนอการให้บริการหรือสินค้าที่ท่านเป็นผู้เสนอ การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงเมื่อท่านติดต่อสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับ
บริษัทในช่องทางต่างๆ ทั้งในส่วนช่องทางกายภาพ เช่น การติดต่อด้วยตัวบุคคล
นามบัตร ฯลฯ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการ
สื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาบริการกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
ปรากฎใน สัญญา เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร เอกสาร
ทางกฎหมายและเอกสารอื่นในการประกอบการทำสัญญาระหว่างท่านและบริษัท

6.2

โดยหลักแล้ว บริษัทจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่กรณีที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงกรณีที่แจ้งให้ท่านทราบดังต่อไปนี้
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-

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ เพื่อ
ติดต่อสอบถามสินค้าหรือบริการของท่านและเชื้อเชิญให้ท่านทำคำเสนอเพื่อเข้าทำ
สัญญาซื้อขายหรือบริการกับบริษัท โดยอ้างอิงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัทตามข้อ 4.4
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในกรณีของชื่อนามสกุล ข้อมูลติดต่อหรือนามบัตร
จากการแนะนำของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้
แนะนำ (Reference) เพื่อติดต่อสอบถามสินค้าหรือบริการของท่านและเชื้อเชิญให้
ท่านทำคำเสนอเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหรือบริการกับบริษัทโดยอ้างอิงฐาน
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทตามข้อ 4.4

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นและไม่เข้ากรณีที่กฎหมายกำหนดว่าไม่ต้อง
ขอความยินยอมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น การ
แจ้งรายละเอียดในข้อ 4.6.4 และจะขอความยินยอมจากท่านตามแบบความยินยอมท้ายนโยบายนี้
6.3

ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำสัญญา การเจราจาต่อรอง ก่อนหรือภายหลัง
การปฏิบัติตามสัญญาบริการหรือสัญญาอื่นระหว่างบริษัทกับคู่ค้า ตามวัตถุประสงค์ข้อ 4.1
และ/หรือ ข้อ 4.2 และคู่ค้าได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมของคู่ค้า เช่น พนักงานหรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างหรือตัวแทนของคู่ค้า หรือข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลดังกล่าวปรากฎในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2 ในกรณีเช่นนี้ คู่ค้าในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวรับรองว่าได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ซึ่งครอบคลุมถึงการยินยอมให้บริษัทประมวลผลเพื่อการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา
กับคู่ค้าด้วย เว้นแต่มีเหตุอื่นที่กฎหมายกำหนดให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่
ต้องอาศัยความยินยอม สำหรับกรณีที่อาศัยความยินยอม เช่น กรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
ชนิดพิเศษในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชนที่มีข้อมูลศาสนา ฯลฯ คู่ค้าต้อง
แสดงเอกสารหลักฐานว่าได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว และบริษัทอาจร้องขอให้คู่ค้า
ซึ่งเป็นนายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวการ และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว
ส่งหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ หากบริษัทไม่สามารถแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ให้บุคคล
ดังกล่าวทราบและ/หรือขอความยินยอมตามแบบแนบท้ายนโยบายนี้(ส่วนที่ 2 ความยินยอม
ในการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลผู้
ได้รับมอบหมายจากคู่ค้า) จากบุคคลดังกล่าวได้โดยตรง คู่ค้ายอมรับที่จะนำนโยบายนี้ไป
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6.4

แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบและ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแทนบริษัทโดย
บริษัทอาจเรียกให้ส่งเอกสารที่แสดงถึงการรับทราบนโยบายดังกล่าวให้แก่บริษัทด้วย
ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง
ตัวแทน หรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
มาให้บริษัทโดยบริษัทไม่ต้องขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเนื่องจากเป็นการประมวลผล
ตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 4.3-4.5 บริษัทอาจเรียกให้ คู่ค้าซึ่งเป็นนายจ้าง ผู้ว่าจ้าง ตัวการ
ผู้มอบอำนาจฯลฯ และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว ส่งหรือแสดงเอกสาร
เกี่ยวกับฐานทางกฎหมายที่ คู่ค้า ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลดังกล่าวนอกจากนี้หากบริษัทไม่สามารถแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ให้บุคคล
ดังกล่าวทราบได้โดยตรงคู่ค้ายอมรับที่จะนำนโยบายนี้ไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบแทน
บริษัทและส่งเอกสารที่แสดงถึงการรับทราบนโยบายดังกล่าวให้แก่บริษัทด้วย
สำหรับกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง
ตัวแทน หรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก คู่ค้า ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 4.3 และ/หรือ
4.5 หากบริษัทไม่สามารถแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบได้โดยตรง
คู่ค้ายอมรับที่จะนำนโยบายนี้ไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบแทนบริษัท โดยบริษัทอาจเรียกให้
ส่งหรือตรวจสอบเอกสารที่แสดงถึงการรับทราบของเจ้าของข้อมูลนั้น
สำหรับกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง
ตัวแทน หรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก คู่ค้า ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 4.4 รวมทั้ง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยหรือสุขภาพอนามัย หากบริษัทไม่สามารถขอ
ความยินยอมและ/หรือแจ้งรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบได้โดยตรง
คู่ค้ายอมรับที่จะนำนโยบายนี้และแบบความยินยอมแนบท้าย(ส่วนที่ 2 ความยินยอมในการ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลผู้ได้รับ
มอบหมายจากคู่ค้า) ไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบและ/หรือขอความยินยอมบุคคลดังกล่าว
แทนบริษัท โดยบริษัทอาจเรียกให้ส่งหรือตรวจสอบเอกสารที่แสดงถึงการดำเนินการดังกล่าว
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7.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล และระยะเวลาที่จัดเก็บหรือเก็บรักษา
7.1

7.2

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มี
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ คู่ค้า รวมถึงลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2 โดยข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย
ข้อมูลระบุตัวบุคคลและข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น ชื่อนามสกุล คำนำหน้านาม
ข้อมูลบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุ
ตัวตน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน หน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร สำเนาสมุด
บัญชีธนาคาร
ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ นามบัตร ที่อยู่หน่วยงาน ที่อยู่ส่งเอกสาร ที่อยู่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลบัญชีการใช้งานติดต่อสื่อสารออนไลน์ต่างๆ
ข้อมูลการสนทนาทางช่องทางการสื่อสารต่างๆในขั้นตอนการเข้าทำสัญญาและ
ปฏิบัติตามสัญญา เช่น ข้อความการสนทนาทางสื่อออนไลน์ ภาพและ/หรือเสียงใน
การประชุมเพื่อเจรจาเข้าทำสัญญาหรือการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตาม
สัญญา
ในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตามวัตถุประสงค์ข้อ 4.1 แต่ต่อมาคู่ค้า
นั้นไม่ได้ตกลงทำสัญญากับบริษัท กรณีนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี
เพื่อการตรวจสอบภายในอันเป็นวัตถุประสงค์ตามข้อ 4.4 เว้นแต่คู่ค้ายินยอมให้เก็บรักษาไว้
นานกว่านั้นเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือส่งข่าวสารตามข้อ 4.6 ซึ่งบริษัทจะขอ
ความยินยอมจากท่านและเก็บรักษาไว้จนกว่าท่านจะถอนความยินยอม แต่ในกรณีที่บริษัท
ตกลงทำสัญญากับคู่ค้าและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้อ 4.2 ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้
เป็นระยะเวลาตลอดอายุของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเก็บไว้หลังจากสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี อันเกี่ยวข้องกับ
สัญญาดังกล่าว

11

7.3

7.4

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ คู่ค้า รวมถึงลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทนของคู่ค้าเพื่อ
วัตถุประสงค์ข้อ 4.3 โดยข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขหมายบัตรประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ หนังสือเดินทาง ข้อมูลติดต่อและจะเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า รวมถึงลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทนของคู่ค้าเพื่อ
วัตถุประสงค์ข้อ 4.4 ดังต่อไปนี้
สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริหารจัดการการตรวจสอบ
ประเมินมาตรฐานหรือระบบคุณภาพต่างๆ การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบด้าน
การเงินและบัญชี ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลข
หมายบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการเงินหรือธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการปฏิบัติตามสัญญากับบริษัท โดยบริษัทจะเก็บไว้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อการใช้สิทธิ
เรียกร้อง การดำเนินคดี ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประกอบด้วย ภาพถ่าย วีดีทัศน์ และหรือเสียง โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลดังนี้ (1) ใน
สถานการณ์ปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน (2) ในกรณี
จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดี หรือกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไว้เกินกว่า 30 วัน
ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัยทางสารสนเทศข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่
จดหมายอิเล็กรอนิกส์ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log, Traffic data) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน ตัว
ระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลการ
เชื่อมต่อข้อมูล โดยจะเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น ระยะเวลาตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมทั้งตาม
ระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ข้อ 4.4 นอกเหนือจากที่
กล่าวข้างต้น ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขหมายบัตร
ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อ โดยจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี
ที่เกี่ยวข้อง
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7.5

7.6

7.7

8.

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ คู่ค้า รวมถึงลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทนของคู่ค้าเพื่อ
วัตถุประสงค์ข้อ 4.5 อันประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขหมายบัตรประชาชน หมายเลข
โทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อ ภาพถ่าย ฯลฯ บริษัทจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ คู่ค้า รวมถึงลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทนของคู่ค้าเพื่อ
วัตถุประสงค์ข้อ 4.6 อันประกอบด้วย ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล ข้อมูลเกี่ยวกับ
การทำงาน ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะเก็บไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะแจ้งขอยกเลิกความ
ยินยอมและบริษัทดำเนินการตามคำขอนั้นเสร็จสิ้นแล้วแต่บริษัทจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าเจ้าของข้อมูลเคยยกเลิกความยินยอม
เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อคำขอของเจ้าของข้อมูลในอนาคตได้ นอกจากนี้ บริษัท
อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุปราสงค์ดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ไว้เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้น
กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
8.1

บริษัทเปิดเผยหรือส่งหรือโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้กับบุคคลอื่นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในข้อ 4 ที่ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากคู่ค้าตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเฉพาะ
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2 บริษัทอาจต้องทำการ
เปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้กับหน่วยงานรัฐที่กำกับหรือ
ตรวจสอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและหน่วยงานรัฐที่กำหนดหน้าที่
ให้บริษัทต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูลเช่นหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2 บริษัทอาจต้องทำการ
เปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้กับผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเงิน
การชำระเงิน เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการทางด้านเทคโลยีหรือระบบสารสนเทศ เช่น
ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ ผู้ให้บริการโปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันหรือซอฟท์แวร์สำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
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-

8.2

8.3

ผู้ให้บริการด้านจัดส่งเอกสารหรือสิ่งของหรือผู้ให้บริการอื่นใดภายใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
ในกรณีที่ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลระบุตัว ประวัติ คุณวุฒิ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของคู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์นำไปใช้ประกอบการยื่นข้อเสนอ
เพื่อเข้าทำสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นอันเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ของท่านเช่นการนำข้อมูลระบุตัวและประวัติของคู่ค้าซึ่งเป็นที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการหรือเข้าประมูลงาน ของหน่วยงานต่างๆ
ดังนี้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามฐานคำขอก่อนเข้าทำสัญญาสัญญาของคู่ค้า
ตามข้อ 4.1 แต่หากการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน
ตามแบบแนบท้ายนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่หน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่งบริษัทยื่นข้อเสนอโครงการหรือเข้าประมูลงานนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไว้ เป็นการตัดสินใจของหน่วยงานหรือนิติบุคคลนั้นซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
อีกรายหนึ่งโดยบริษัทไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วย ซึ่งการแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วน
บุคคลในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของ คู่ค้า และ ลูกจ้าง พนักงาน ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของคู่ค้า ซึ่งคู่ค้า
ได้ส่งหรือโอนให้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสัญญาตามข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2 บริษัท
อาจเปิดเผยหรือโอนหรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น โดยไม่ต้องขอความยินยอมเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามข้อ 4.3-4.5อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่สามารถแจ้งรายละเอียดตามนโยบาย
นี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบได้โดยตรงคู่ค้ายอมรับที่จะนำนโยบายนี้ไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ทราบแทนบริษัทและส่งเอกสารที่แสดงถึงการรับทราบนโยบายดังกล่าวให้แก่บริษัทด้วย
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ ลูกจ้าง พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ของคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าได้
ส่งหรือโอนให้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสัญญาตามข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2 บริษัทอาจ
เปิดเผยหรือโอนหรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม
สัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้าซึ่งอยู่ในฐานะนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างหรือตัวการของบุคคล
เหล่านั้น อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่มีเหตุที่ต้องขอความ
ยินยอมตามกฎหมาย เช่น ข้อมูลชนิดพิเศษที่ปรากฎในเอกสารทางการค้า ซึ่งมีการส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่สามารถ
แจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบและ/หรือขอความยินยอมได้โดยตรงคู่
ค้ายอมรับที่จะนำนโยบายนี้ไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบและ/หรือขอความยินยอมแทน
บริษัทตามแบบความยินยอมท้ายนโยบายนี้
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8.4

8.5
8.6
8.7

(ส่วนที่ 2 ความยินยอมในการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง
ตัวแทน หรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากคู่ค้า) และส่งเอกสารที่แสดงถึงการรับทราบและ
ยินยอมดังกล่าวให้แก่บริษัทด้วย
บริษัทเปิดเผยหรือโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้กับคู่ค้าของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ตามข้อ4.4 โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม
จากคู่ค้า เว้นแต่มีข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ซึ่งจะได้ขอความยินยอมตามแบบท้ายนโยบาย
นี้
บริษัทจะขอความยินยอมจากคู่ค้าสำหรับการเปิดเผยหรือโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคู่
ค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม
หากการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนดังกล่าวข้างต้น นั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลมีสถานะเป็นผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการจัดทำสัญญาและมีคำสั่งตามที่กฎหมายกำหนด
การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปต่างประเทศ
8.7.1 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตามวัตถุประสงค์ข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2
บริษัทอาจส่งหรือโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าค้าไปยังบุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่นในต่างประเทศ โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมตามมาตรา 28 (3) ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง
กรณีที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของคู่ค้าก่อนเข้าทำสัญญา เช่น การ
ดำเนินการตามคำขอเพื่อการตัดสินใจของบริษัทในการซื้อสินค้าหรือใช้
บริการของคู่ค้า
กรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคู่ค้าเป็นคู่สัญญา เช่น การ
ปฏิบัติตามสัญญา การรับบริการหรือสินค้า การตรวจสอบบริการหรือสินค้า
คำปรึกษาหรือบริการ
8.7.2 ในกรณีที่การในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่เป็นนิติบุคคลตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 4.1 และ/หรือ 4.2 นั้น จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างหรือตัวแทนของคู่ค้า รวมทั้งการส่งหรือโอนหรือเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไปต่างประเทศเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวปรากฎใน
เอกสารหรือกระบวนการที่จำเป็นในการขอเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา
ระหว่างบริษัทและคู่ค้า บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามแบบท้าย
นโยบายนี้
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8.7.3 บริษัทอาจส่งหรือโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปยังบุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่นในต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ข้อ 4.3 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่
ต้องขอความยินยอม ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
8.7.4 ในกรณีที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 4.4 บริษัทจะขอ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตาม แบบความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของคู่ค้าของบริษัทแนบท้ายนโยบายนี้
8.8

9.

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือหรือพันธมิตรของบริษัท
ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4.6.2 เพื่อวัตถุประสงค์การตลาด การประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอ
บริการ ของบริษัทในเครือของบริษัท หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทั้งกรณีบริการที่
เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การเสนอ
หลักสูตรอบรมสัมมนาของบริษัท โดยอาศัยความยินยอมจากท่าน

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
9.1

9.2

บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า
รวมถึง ผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนหรือตัวแทนของคู่ค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และ
จะดำเนินการทบทวนมาตรการดังกล่าว เมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562
บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานของ
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันด้านการบริหาร
จัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical
safeguard) มาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้
(1)
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย
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(2)
(3)
(4)

(5)

การกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อ
ควบคุม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
การกำหนดหน้าที่ความรับผิด ชอบของผู้ ใช้ง าน (User responsibilities) เพื่อ
ป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้
หรื อ การลั ก ลอบทำสำเนาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การลั ก ขโมยอุ ป กรณ์ จ ั ด เก็ บหรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการ
และสื่อที่ใช้ในการ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการรั กษาความปลอดภั ยของข้อ มู ล ส่วนบุ คคลเป็นไปตาม
รายละเอียดที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท
9.3

9.4

ผู้ปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัท จะดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า อย่างระมัดระวัง
ภายในขอบเขตของการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อตกลงหรือสัญญากับบุคคลดังกล่าว
เพื่อกำหนดหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4 นั้น บริษัท
อาจมีคำสั่งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ทำการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลในนาม
หรือตามคำสั่งของ บริษัท ผู้ประมวลผลดังกล่าวมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสมตามรายละเอียดที่กฎหมายกำหนดโดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยตามข้อ 9.2 นอกจากนี้ ต้องไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์และคำสั่งที่บริษัทกำหนดให้
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10.

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
10.1

10.2

10.3

ในกรณีที่คู่ค้าซึ่งอยู่ในสถานะเจ้าของข้อมูลประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง
เจ้าของข้อมูลสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบคำร้องขอ ที่บริษัทกำหนด
เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือ
รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลภายในระยะเวลาอันสมควร
หากเจ้าของข้อมูล เห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง สามารถ
แจ้งบริษัทเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทจะจัดทำ
บันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไว้
เป็นหลักฐานด้วย
คู่ค้าซึ่งอยู่ในสถานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้และสถานที่ทำการของบริษัทนอกจากนี้ยังมีสิทธิ
ดังต่อไปนี้
1)
ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
2)
ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์
3)
ขอโต้แย้งหรือขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของ
ข้อมูล
4)
ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล
5)
ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่เป็น
ข้อมูลซึ่งเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
หากเป็นกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมายใดๆ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธสิทธิตาม 3)และ4)

10.4

บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของคู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด
หรือการใช้สิทธินั้นขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอก
ลักษณะอันสามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้อีก
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10.5

11.

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องอาศัย
ความยินยอม เช่น ข้อ4.6 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมได้อย่างไรก็ตาม การถอน
ความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนโอกาสในการทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมอื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะนิติกรรม
สัญญาเป็นกรณีไป

การกำหนดและการทบทวน นโยบาย นโยบายย่อย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
บริษัทอาจกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า เพื่อกำหนดรายละเอียดของ
นโยบายนี้ รวมทั้งอาจกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ เพิ่มเติม และทบทวนนโยบายนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

12.

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
12.1

12.2

12.3

บริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ตามมาตรา 26 ของคู่ค้า เช่น ข้อมูลส่วน
บุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกฎหมายกำหนด เว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
เจ้าของข้อมูลตามเอกสารการขอความยินยอมที่แนบท้ายนโยบายนี้ หรือเป็นกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติ
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคู่ค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัตรประจำตัว
ประชาชน เช่น ศาสนา หมู่โลหิต หรือเชื้อชาติในกรณีหนังสือเดินทาง เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ
4.1 และ/หรือ 4.2 เช่น เพื่อประโยชน์ในการเจราจาต่อรอง การทำสัญญา การปฏิบัติตาม
สัญญา โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลตามที่ระบุในเอกสารการแจ้งขอ
ความยินยอมแนบท้ายนโยบายนี้
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคู่ค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัตรประจำตัว
ประชาชน เช่น ศาสนา หมู่โลหิต หรือเชื้อชาติในกรณีหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลชีวภาพเช่น
ลายนิ้วมือ เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 4.4 ในกรณีตรวจสอบการเข้าออกบริษัท และ การรักษา
ความปลอดภัยของบริษัท รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคู่ค้า เช่น
ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลผลตรวจหาเชื้อโรคติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการป้องกันสุขภาพ

19

อนามัยตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของบริษัท โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
เจ้าของข้อมูลตามเอกสารการขอความยินยอมที่แนบท้ายนโยบายนี้
12.4 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัตรประจำตัวประชาชน
เช่น ศาสนา หมู่โลหิต หรือเชื้อชาติในกรณีหนังสือเดินทาง รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ เพื่อ
วัตถุประสงค์ตามข้อ 4.3 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทปฏิบัติการดังกล่าวโดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามเงื่อนไขของมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
12.5 ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ พนักงาน ลูกจ้าง
ตัวแทน หรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก คู่ค้า ฯลฯ บริษัทได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วในข้อ
6.3-6.4 และ 8.3 -8.4 โดยในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม บริษัทได้
ดำเนินการตามเอกสารการขอความยินยอมที่แนบท้ายนโยบายนี้
13.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อนกฎหมายใช้บังคับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ใช้บังคับบริษัทจะเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิมที่ได้แจ้งให้ท่าน
ทราบในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตามคู่ค้ามีสิทธิยกเลิกความยินยอมได้โดยติดต่อกับบริษัทตามช่องทางใน
ข้อ 14 อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถยกเลิกความยินยอมหากบริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายอัน
เป็นข้อยกเว้นของความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

14.

ช่องทางการติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัทเกี่ยวกับนโยบายนี้รวมทั้งแจ้งขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อได้ที่ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 40
อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230 เบอร์โทร 02 - 0052900 - 13

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
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