นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. บททัวไป
่
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาดับรองทีเ่ กีย่ วข้อง และให้
หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิม่ เติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษทั
เอบิโก้ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการ
ดาเนินงานเพื่อให้เป็ นไปตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จดั ทาเกี่ยวกับ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษทั เอบิโก้ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ
ฉบับนี้ขน้ึ เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธกี ารที่บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อข้อมูลทีส่ ามารถระบุตวั ตนของท่าน หรืออาจจะระบุ
ตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)
เช่ น วิธีก ารเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ด เผย หรือ การดาเนิ น การใดๆ กับ ข้อ มูลส่วนบุค คล และเพื่อ แจ้งให้ท่า นทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอแนะนาให้ท่านอ่านและทาความเข้าใจถึงข้อกาหนดต่างๆ ภายใต้นโยบาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. ประเภทของบุคคลที่ บริ ษทั ฯ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่ มาของข้อมูลส่วน
บุคคล
2.1 ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทาการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ
แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าว ประกอบด้วย
ประเภท
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บุคคลที่ซ้อื สินค้าและ/หรือใช้บริการจากบริษทั ฯ หรือ
บุคคลอื่นใดที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ ผู้เข้าร่วม
กิจ กรรม ผู้เ ข้า ร่ ว มการประมูล ผู้ใ ช้บ ริก ารเว็บไซต์
ผูใ้ ช้บริการแอปพลิเคชัน (หากมี) ผูท้ ต่ี ดิ ต่อเพื่อขอรับ
ข้ อ มู ล หรื อ ขอรั บ บริ ก ารจากบริ ษั ท ฯ และผู้ ต อบ
แบบสอบถามเกี่ย วกับ สิน ค้ า และ/หรือ บริก ารของ
บริษัทฯ เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึง บุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือเป็ นตัวแทนของลูกค้าซึ่งเป็ นนิติ บุคคล
และผู้ท่ีข้อมู ลส่ วนบุ คคลปรากฏในเอกสารต่ าง ๆ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน ประกาศเกี่ยวกับการ
คุ้ม ครองข้อ มูลส่ว นบุ ค คล (Privacy Notice) สาหรับ
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า

เมื่อ ท่ า นติด ต่ อ สื่อ สาร สอบถามข้อ มูล แจ้ง เรื่อง
ร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์
อีเ มล Social Media การพบปะกัน โดยตรง หรือ
โดยวิธกี ารอื่นใด
เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
จากบริษทั ฯ และเข้าทาสัญญากับบริษทั ฯ
เมื่อ ท่ า นเข้า ร่ ว มกิจ กรรมทางการตลาด การจับ
สลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ การ
เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้บริการต่าง ๆ ของบริษทั ฯ อาทิ
ผู้ ใ ห้ บ ริก ารและแอปพลิเ คชัน และผู้ ใ ห้ บ ริก าร
ประชาสัมพันธ์และแนะนาสินค้า/บริการ
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ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูล ส่ว น
บุ ค คลของท่ า นจากแหล่ งข้อ มูลสาธารณะ ไม่ ว่ า
ท่านจะเป็ นผู้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง
หรือ ได้ ใ ห้ ค วามยิน ยอมแก่ ผู้ ใ ดในการเปิ ด เผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว

บุ ค คลที่ เ ข้า เสนอราคาเพื่ อ ขายสิน ค้ า และ/หรือ
ให้บริการแก่บริษัทฯ หรือมีความสัมพันธ์อ่นื ใดที่มี
ลัก ษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ใ ห้บริการ
ทีป่ รึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ วิทยากร ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการธุรกิจ คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะ
คล้า ยคลึง กัน เป็ น ต้ น และให้ห มายความรวมถึง
บุคคลธรรมดาทีเ่ กีย่ วข้องหรือเป็ นตัวแทนของคู่คา้ ซึง่
เป็ น นิ ติบุ ค คล และผู้ท่ีข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลปรากฏใน
เอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง
โ ป ร ด ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน ประกาศเกีย่ วกับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สาหรับ
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับคู่คา้

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ หรือช่องทางอื่น

บุคคลซึง่ ทางานหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ดๆ ให้กบั บริษทั ฯ
และได้ ร ั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง สวั ส ดิ ก าร หรื อ
ค่าตอบแทนอื่นไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรจากบริษทั ฯ
เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ พนักงาน บุคลากร
ผู้ฝึกงาน หรือบุคคลอื่นใดที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
และให้ ห มายความรวมถึ ง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บุคลากรของบริษทั ฯ และผูท้ ข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลปรากฏ

เมื่อ ท่ า นเข้า ท าสัญ ญากับ บริษัท ฯ และส่ ง มอบ
เอกสารต่ า ง ๆ ซึ่ง มีข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น
ปรากฏอยู่มาให้กบั บริษทั ฯ
เมื่อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคาติชม
หรือส่งข้อร้องเรียนต่อบริษทั ฯ ทางโทรศัพท์ อีเมล
หรือโดยวิธกี ารอื่นใด
ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูล ส่ว น
บุ ค ค ลข อง ท่ านจา กแหล่ งข้ อ มู ล สา ธารณะ
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ท่ า น ห รื อ
แหล่งข้อมูลทางการค้า ไม่ว่าท่านจะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลด้ ว ยตนเองหรื อ ได้ ใ ห้ ค วาม
ยินยอมแก่ผใู้ ดในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านดังกล่าว
เมื่อ ท่ า นเข้า ท าสัญ ญาจ้า ง หรือ สัญ ญาอื่น ใดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ
เมื่อ ท่ า นส่ ง มอบเอกสารต่ า งๆ ซึ่ง มีข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลปรากฏอยู่มาให้กบั บริษทั ฯ เพื่อใช้ประกอบ
เป็ นหลักฐานในการเข้าทาสัญญาหรือนิตกิ รรมต่างๆ
กับบริษทั ฯ
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ในเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการที ่
เกีย่ วข้อง เช่น บุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา
คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น) บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น บุ ค คลอ้า งอิง (Reference Person)
ผูร้ บั ผลประโยชน์ และผูค้ ้าประกันการทางาน เป็ นต้น
โ ป ร ด ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน ประกาศเกีย่ วกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สาหรับ
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลากร

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ว น
บุ ค คลของท่ า น ในสถานะบุ ค คลในครอบครัว
บุ ค คลที่ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น ผู้ ร ับ
ผลประโยชน์ หรือ ผู้ ค้ า ประกัน การท างานของ
บุคลากรของบริษทั ฯ

บุคคลที่อาจได้รบั คัดเลือกเป็ นบุคลากรของบริษัทฯ
โดยบริษทั ฯ อาจเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข อง ผู้ ส มั ค รงา นเอง โดย ตรง ห รื อ ไ ด้ ร ั บ จาก
บุคคลภายนอกก็ได้ และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน และผู้ท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคล
ปรากฏในเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสมัครงาน
เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง และบุคคลที ่
ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ ใ น ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น เ ป็ น ต้ น
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน ประกาศเกีย่ วกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สาหรับ
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลากร

เมื่อท่านยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการ
สมัครงานให้แก่บริษทั ฯ ไม่ว่าโดยการยื่นใบสมัคร
ต่ อแผนก HR ของบริษัทโดยตรง หรือการสมัคร
งานผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ หรือ เว็บ ไซต์ ก าร
สมัครงาน
เมื่อท่านเข้าสัมภาษณ์งานกับทางบริษทั ฯ บริษทั ฯ
อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากเว็บไซต์
สมัครงานของบุคคลที่สาม บุคคลอ้างอิงของท่าน
บริษัท จัด หางาน หน่ ว ยงานของรัฐ สถานศึกษา
หรือแหล่งข้อมูลจาก Social Media ไม่ว่าท่านจะ
เป็ นผู้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้
ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านดังกล่าว
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บุคคลหรือสถาบัน (รวมถึงบริษทั บรรษัท) ทีถ่ อื ครอง
หุ้นในทางกฎหมาย จานวนหนึ่งหุน้ หรือมากกว่านัน้
ใ นบ ริ ษั ท ม ห า ช นห รื อ บ ริ ษั ท เอกช น โ ป รดดู
รายละเอียดเพิม่ เติมใน ประกาศเกีย่ วกับการคุม้ ครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ( Privacy Notice) ส า ห รั บ
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือติดต่อ
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ และมีก ารจัด เก็บ ข้อ มูลโดย
อัตโนมัติ

บุ คคลอื่นใดนอกเหนื อจากบุ คคลในประเภทข้างต้น ที่
บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล ทัง้ ในกรณี ท่ี
บริษทั ฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือเก็บรวบรวม
โดยอัตโนมัติจากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยี
อื่ นๆ หรื อได้ ร ับมาจากบุ คคลภายนอก เช่ น ผู้ ท่ี ถู ก
บันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิ ด (CCTV) และผูท้ เ่ี ข้าเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ เป็ นต้น

เมื่อท่านถูกบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดย
กล้องวงจรปิ ด (CCTV) ซึง่ อยู่ในความควบคุมดูแล
ของบริษทั ฯ

หรือ ได้ ร ับ ข้อ มู ล จากแหล่ ง อื่น เช่ น หน่ ว ยงาน
ราชการ แหล่งข้อมูลสาธารณะ บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

เมื่อ ท่ า นได้เ ข้า สู่เ ว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ ไม่ ว่ า โดย
เจตนาหรือไม่กต็ าม

2.2 ในบางกรณีบริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัตผิ ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้
(Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิม่ เติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้
2.3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบั การแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในนโยบาย
ฉบับนี้ หรือหากเป็ นกรณีท่กี ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลใดต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
2.4 ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับบริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและ
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมทีบ่ ริษทั ฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลซึง่ ท่านมีสทิ ธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12 ของ
นโยบาย ฉบับนี้ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดาเนินการ
ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
2.5 เจ้าของข้อมูลทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะเก็บและใช้ขอ้ มูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย รวมถึงการส่งข้อมูลส่วน
บุคคลไปหน่ วยงานภายนอก หรือต่ างประเทศ บริษัทฯ จัดให้มีข้อตกลงกับหน่ วยงานภายนอก หรือประเทศ
ปลายทาง ให้การคุม้ ครองมันคง
่ ปลอดภัยหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกู เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีถ่ ูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบาย ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านให้
ไว้กบั บริษทั ฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ
ได้รบั มาจากบุคคลภายนอก ได้แก่
3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ น้ าหนัก ส่วนสูง หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน รูปถ่าย
ลายมือชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา
มารดา คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น) ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือ และภาพจาลอง
ใบหน้า เป็ นต้น) เป็ นต้น
3.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานทีจ่ ดั ส่งสินค้า สถานทีจ่ ดั ส่ง
ใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผใู้ ช้สาหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) ข้อมูลผูท้ ส่ี ามารถติดต่อ
ได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็ นต้น
3.3 ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ เช่น รายละเอียดเกีย่ วกับบริษทั ของลูกค้า (เช่น ชื่อ เลขทะเบียน สถานทีต่ งั ้ และข้อมูลการ
ติดต่อ เป็ นต้น) และเงื่อนไขการค้า เป็ นต้น
3.4 ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมการซือ้ ขาย เช่น รหัสคู่คา้ รายละเอียดของสินค้าทีต่ อ้ งการ รายละเอียดการส่งสินค้า เลขที่
บัญชีธนาคาร และจานวนเงิน เป็ นต้น
3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงิน เช่น จานวนเงิน วงเงินสินเชื่อ เงื่อนไขการชาระเงิน เลขที่บญ
ั ชี ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบกากับภาษี เช็คและต้นขัว้ เช็ค ใบสาคัญการจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน และใบหัก
บัญชีเงินฝาก เป็ นต้น
3.6 ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมหรือนิตกิ รรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสาเนา
บัตรประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบเปลีย่ นชื่อนามสกุล สาเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน แบบฟอร์มลงทะเบียน สาเนาเอกสารสิทธิทด่ี นิ ใบขอเปิ ดหน้าบัญชีลกู ค้า เอกสารรับรองบุคคลทีไ่ ม่
เกีย่ วโยงกัน หนังสือมอบอานาจ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั สาเนาภพ.09/20 แผนที่ เอกสารหลักประกัน (เช่น
โฉนดที่ดนิ หนังสือค้าประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) หนังสือค้าประกันโดยบุคคล) สัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรม ใบส่งสินค้า สาเนาใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ และสาเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหรือธุรกิจต่าง ๆ สาเนาใบสาคัญการเกณฑ์ทหาร สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสูติ
บัตร แบบแจ้งขออนุ มตั เิ งินเดือนพนักงานใหม่และบรรจุเป็ นรายเดือน ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจร่างกายก่อนเข้า
ทางาน แบบระบุนามผูร้ บั ผลประโยชน์ แบบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตน หนังสือยินยอมให้สอบประวัตบิ ุคคล รายงาน
ผลการตรวจสอบประวัตบิ ุคคล สัญญาจ้างงาน หนังสือค้าประกันการทางานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น หนังสือ
รับรองตาแหน่ง สาเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองเงินเดือน สาเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารจัดตัง้ บริษัททีม่ ี
ชื่อผู้ค้าประกันการทางานเป็ น เจ้าของหรือ เป็ นหุ้นส่ว น เป็ นต้น) ข้อตกลงการว่าจ้างกรรมการ ( Directorship
Agreement) และหนังสือมอบอานาจ เป็ นต้น
3.7 ข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษา การฝึ กอบรม เช่น ประวัตกิ ารศึกษาและการฝึ กอบรม (เช่น ชื่อสถาบัน คณะ สาขาวิชา
และปี ท่จี บ เป็ นต้น) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ความสามารถทางภาษา ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบ และกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วมระหว่างการศึกษา เป็ นต้น

3.8 ข้อมูลเกีย่ วกับการสมัครงาน เช่น ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารทางาน ข้อมูลทีป่ รากฏใน Resume/CV ข้อมูลประวัติ
อาชญากรรม ตาแหน่งทีส่ มัคร เงินเดือนทีค่ าดหวัง ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน หลักฐานหรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ และ
ข้อมูลทีป่ รากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ (เช่น ผลการประเมิน ความรูแ้ ละประสบการณ์ คุณลักษณะส่วน
บุคคล การทางานกับผูอ้ ่นื และศักยภาพ) เป็ นต้น
3.9 ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานและการประเมินผล เช่น รหัสบุคลากร ตาแหน่ ง แผนก สังกัด สายการบังคับบัญชา
การประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิง าน พฤติกรรมในการทางาน ผลงานและ/หรือรางวัลทีเ่ คยได้รบั ข้อมูล การฝึ กอบรม
ข้อมูลการลงโทษทางวินยั ข้อมูลทีป่ รากฏในหนังสือโอนย้ายบุคลากรข้ามบริษทั สัญญายืมตัวบุคลากร หนังสือเลิกจ้าง
ใบลาออกจากการเป็ นบุคลากร และเหตุผลทีล่ าออก เป็ นต้น
3.10 ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียดเกี่ยวกับค่า
บาเหน็จ สวัสดิการ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลของผู้ค้าประกันการทางาน ข้อมูลของผู้รบั ผลประโยชน์ ข้อมูล
เกีย่ วกับการประกันสังคม ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ข้อมูลด้านภาษีอากร ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี
ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกีย่ วกับสุขภาพ (รวมถึงสาหรับบุคคลในครอบครัว) และ/หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ ข้อมูลส่วน
บุคคลทีป่ รากฏในใบรับรองแพทย์ รายงานผลการตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้น
3.11 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
และข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่นื ทีค่ ล้ายคลึงกัน เป็ นต้น
3.12 ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ข้อมูล
อื่นใดทีท่ ่านส่งถึงเราในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เช่น ความคิดเห็น และตาแหน่งทีอ่ ยู่ของท่าน เป็ นต้น

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ดาเนิน การรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่ านเพื่อวัตถุ ป ระสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่ก บั ลักษณะ
ความสัมพันธ์ร ะหว่างท่านกับ บริษัทฯ ดังต่ อไปนี้
4.1 เพื่อพิจารณาอนุ มตั เิ ข้าทาสัญญา หรือการดาเนินการตามคาขอเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษทั ฯ และ
เพื่อเข้าทาสัญญากับท่าน
4.2 เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามสัญญา การชาระเงิน
การรับหรือส่งข้อมูล และเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบริษทั ฯ และการปฏิบตั ติ ามกระบวนการภายในของบริษทั ฯ
4.3 เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบริษัทฯ เช่น การติดต่อสื่อสารกับท่านในการให้ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ การจัดการข้อร้องเรียน เป็ นต้น
4.4 เพื่อแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ ท่านมีอยู่กบั บริษัทฯ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอื่นๆ ของบริษทั ฯ การแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรมและโครงการต่ างๆ ของบริษัทฯ และสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการ
ดังกล่าว รวมทัง้ การนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ
4.5 เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แคมเปญ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนรับ /แลกของรางวัล
หรือ ของขวัญ หรือ รับ สิท ธิป ระโยชน์ ต่ า งๆ ของบริษั ท ฯ ที่ด าเนิ น การโดยบริษั ท ฯ บริษั ท ในเครือ หรือ
บุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คาถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมนา เป็ นต้น และการดาเนินการใดๆ ที่
เกีย่ วกับกิจกรรมดังกล่าว

4.6 เพื่อสารวจความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ และวิเคราะห์ความสนใจของท่าน
รวมทัง้ ประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการ เพื่อประเมิน จัดการ ปรับปรุง ดาเนินการวิจยั วางแผน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้ตรงตามความต้องการของท่านได้ดี
ยิง่ ขึน้
4.7 เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
4.8 เพื่อการบริหารความเสีย่ ง การกากับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและ
ป้องกันการทุจริต เพื่อตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริษทั ฯ
4.9 เพื่อปฏิบตั ิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ คาสัง่ ข้อกาหนด และหน้ าที่ตามกฏหมายของบริษัทฯ เพื่อรายงานหรือ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฏหมาย
4.10 เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษทั ฯ

5. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้
5.1 บริษทั ในกลุ่มธุรกิจภายใต้เอบิโก้ (รายละเอียดรายชื่อบริษทั ในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเอบิโก้ตามเอกสารแนบ) ทัง้ นี้
ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่
เกีย่ วข้อง และตามความจาเป็ นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.2 ตัวแทน/ผู้รบั จ้าง/ผู้รบั จ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสาหรับการดาเนินการใดๆ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง /รับส่งพัสดุ
บริการการฝึกอบรม บริการทาการวิจยั /วิเคราะห์ขอ้ มูล โรงพิมพ์ ผูร้ บั จ้างทากิจกรรมทางการตลาด และสือ่ โฆษณา
ผู้รบั จ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการชาระเงินและระบบชาระเงิน ผู้ให้บริการ
ด้านงานบริการลูก ค้าผ่ านระบบ Call Center ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฏหมายและภาษี หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญอื่นใด ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ เป็ นต้น
5.3 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ตามทีก่ ฏหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึง่ ใช้อานาจ
ตามกฏหมาย
5.4 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกาหนดของสัญญา หรือตาม
ข้อกาหนดของกฏหมาย แล้วแต่กรณี
5.5 ผู้ร ับ โอนสิท ธิ หน้ า ที่ และผลประโยชน์ ใ ดๆ จากบริษัท ฯ รวมถึง ผู้ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายจากผู้ร ับ โอนดัง กล่ า ว
ให้ดาเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซือ้ กิจการ เป็ นต้น

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลีย่ นแปลงไปโดยขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นระยะเวลาตามทีก่ ฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด (ถ้ามี) โดยคานึงถึงอายุความตามกฎหมายสาหรับการดาเนิ นคดีทอ่ี าจเกิดขึน้ จากหรือเกีย่ วข้องกับ
เอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และของ
ภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสาคัญ

ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ทีน่ ิติสมั พันธ์ระหว่างท่านกับ
บริษทั ฯ สิน้ สุดลง อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว
หากกฎหมายอนุ ญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้ องทางกฎหมายของ
บริษทั ฯ
หลังจากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือ
ระบบของบริษทั ฯ และของบุคคลอื่นซึง่ ให้บริการแก่บริษทั ฯ (ถ้ามี) หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่
สามารถระบุตวั ท่านได้ เว้นแต่จะเป็ นกรณีทบ่ี ริษทั ฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามทีก่ ฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด ทัง้ นี้ สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีร่ ะบุไว้ในข้อ
12 ของนโยบายฉบับนี้

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ างประเทศ
ในบางกรณี บริษ ัท ฯ อาจมีก ารส่ง หรือ โอนข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลไปยัง ฐานข้อ มูล ของบริษ ัท ฯ ซึ่ง ดาเนิน การและ
บริห ารงานบน Cloud Servers ในต่ า งประเทศ ทัง้ นี้ ในการส่ง หรือ โอนข้อ มูล ดัง กล่า ว บริษ ัท ฯ จะจัด ให้มี
มาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ว น
บุคคล พ.ศ. 2562

8. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คลเท่าที่จาเป็ นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับ นี้ ในกรณี
ต่ อไปนี้
8.1 เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั ความยินยอมจากท่าน สาหรับกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขอความยินยอม
8.2 เพื่อดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญาหรือเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่านและบริษทั ฯ
8.3 เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั ฯ หรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
8.4 เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของบริษทั ฯ
8.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
8.6 เพื่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทั ฯ หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการใช้อานาจรัฐ
ทีไ่ ด้มอบให้แก่บริษทั ฯ (ถ้ามี)
ในกรณีที่บ ริษัท ฯ มีก ารประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุค คลที่มีค วามอ่อ นไหวของท่า น บริษัท ฯ จะขอความยิน ยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่ เป็ นกรณีท่กี ฎหมายกาหนดให้ไม่ต้องขอความยิ น ยอม
ในกรณี ท่ี ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ เก็ บ รวบรวมข้ า งต้ น เป็ นข้ อ มู ล ที่ จาเป็ นต่ อ บ ริษัท ฯ ในการปฏิบ ตั ิต าม
กฎหมายต่ า งๆ ที่ใ ช้บ งั คับ หรือ การปฏิบ ตั ิต ามสัญ ญา หากท่า นไม่ใ ห้ข ้อ มูลส่ ว นบุค คลที่จาเป็ น ดัง กล่า ว บริษัท ฯ
อาจจะไม่ส ามารถจัด หาผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารให้ท่า นได้ รวมทัง้ อาจไม่ส ามารถบริห ารหรือ จัด การสัญ ญา หรือ
อานวยความสะดวกให้กบั ท่านได้ในบางกรณี

9. สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ หากท่านประสงค์ทจ่ี ะขอใช้สทิ ธิของท่าน
ท่านสามารถติดต่อมายังบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้
9.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษทั ฯ ทาสาเนา
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
9.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับท่าน รวมถึงมีสทิ ธิขอให้สง่ หรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถ
ทาได้ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
9.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ได้ในกรณีทก่ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอให้บริษทั ฯ ลบ ทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ านเป็ นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ในกรณีทก่ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
9.5 สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน
กรณีทก่ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
9.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านนัน้ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปจั จุบนั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
9.7 สิทธิทจ่ี ะเพิกถอนความยินยอม ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ
ของท่าน ท่านมีสทิ ธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านได้ให้ความยินยอมกับ
บริษทั ฯ ได้
9.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน หากท่านมีความกังวลหรือมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ เกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษทั ฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้ ทัง้ นี้ ใน
กรณีท่มี เี หตุให้เชื่อได้ว่าบริษทั ฯ ได้ทาการฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิย่นื ข้อ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบ
และวิธกี ารตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาร้องขอใช้สทิ ธิของท่านและดาเนินการตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด

10. มาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้มมี าตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ หมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
้
ของข้อ มูล ส่วนบุ คคล เพื่อ ป อ งกัน การสูญหาย เข้า ถึง ใช้ เปลี่ย นแปลง แก้ไ ข หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่วนบุ คคลโดย
ปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ มอบหมายให้บคุ คลอื่นดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสังหรื
่ อในนามของบริษทั ฯ บริษทั ฯ
จะกากับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามกฏหมาย

11. การกากับดูแลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.1
11.2
11.3
11.4

จัดระบบการกากับดูแลทีเ่ หมาะสม
จัดทานโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ มาตรการการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การตรวจสอบ ควบคุมดูแล ติดตาม การดาเนินงานภายใต้นโยบายและกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ
การจัดการฝึกอบรมให้ผบู้ ริหาร พนักงาน ของบริษทั ฯ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

12. วิ ธีการติ ดต่อบริ ษทั ฯ
บริษทั เอบิโก้ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระสานงานเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ ในกรณีท่ี
ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สทิ ธิของท่านตามที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่ อบริษัทฯ ผ่าน
ช่องทาง ดังนี้
เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
สถานทีต่ ดิ ต่อ : บริษทั เอบิโก้ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
เบอร์ตดิ ต่อ : 02-080-7899

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้
บริษทั ฯ อาจทาการเปลีย่ นแปลงนโยบายฉบับนี้เป็ นครัง้ คราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้องกาหนด โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายที่สาคัญใดๆ พร้อมกับนโยบาย
ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงนโยบายฉบับนี้เป็ น
ระยะ ๆ
ให้นโยบายฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2565

