นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอม
บริษัท ไอทีเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ไอทีเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และดารงไว้ซ่งึ มาตรการ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้จดั ทาและเผยแพร่นโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนีใ้ ห้กบั บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ได้รบั ทราบ และให้มีผลบังคับใช้กบั ผู้บริหาร พนักงาน และ
บุคคลภายนอก ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ บริษัทฯ ทุกคนถือปฏิบตั ิ และให้ผบู้ ริหารตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้มกี ารดาเนินการอย่างจากัด เพียงเท่าที่จาเป็ น และตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเท่านัน้
และให้เป็ นไปตามนโยบาย คู่มือ และ/หรือแนวทางปฏิบตั ิที่ บริษัทฯ กาหนด
2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ ให้คานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ฐานทางกฎหมายและมีการประมวลผลข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดเท่านัน้ โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
a. เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัย
b. เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีความผูกพันระหว่างกัน
c. เพื่อการดาเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด หรือตามคาสั่งศาล ตามคาสั่งของผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย หรือกรณี
อื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
d. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
e. เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
f. เป็ นกรณีที่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4. ให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น มีมาตรการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กาหนด
ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทาหน้าทีค่ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data
Processor) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เป็ นต้น
5. บุคลากรทุกคนของ บริษัทฯ พึงมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ พร้อมที่จะปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเสมือน
เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด เท่าที่จาเป็ น ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เท่านัน้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล และให้มีการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เท่านัน้

1. คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่
กรรมโดยเฉพาะ ซึ่ง บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี ้ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจาตัว
ประชาชน เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขบัญชีธนาคาร ประวัตการศึกษา ประวัติสขุ ภาพ ประวัติการทางาน
ประวัติอาชญากรรม ที่อยู่อีเมล์ ทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์ เป็ นต้น

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ท่าน” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ที่ให้ความยินยอม โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ จะหมายถึงบุคคล
ธรรมดาเท่านัน้ และไม่รวมถึง “นิติบคุ คล” ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

2. ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ขอ้ มูลฯ ของท่าน (ก) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี ้ และ/หรือ (ข) ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งการให้
ความยินยอมตามข้อ (ก) นัน้ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่าน
ได้ให้ไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว

3. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
•
•
•
•

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จากท่านโดยตรง
ข้อมูลที่ได้รบั จากแหล่งอื่น
ข้อมูลจากเว็บไซต์
ข้อมูลอื่นๆ ที่จดั เก็บโดยเทคโนโลยีการสื่อสาร

4. ความยินยอมให้ใช้ขอ้ มูลฯ
•

•

ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของท่าน และยินยอมให้บริษทั ฯ ส่ง โอน ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอกของบริษัทฯ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ
ผูร้ บั โอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบคุ คลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธ์/นิติสมั พันธ์ด ้วยทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า ให้บริการ วิเคราะห์ขอ้ มูล ปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือการ
ให้บริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจบ่งชีถ้ ึงการทุจริต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือให้บริการ
ระหว่างท่านกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ท่านยอมรับว่าเอกสารใดๆ ก็ตาม และระบบสารสนเทศทีบ่ ริษัทฯ ได้จดั ทาหรือรวบรวมขึน้ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีขอ้ มูลส่วน
บุคคลถูกบันทึกอยู่ในนัน้ ทัง้ ที่ได้เขียนไว้บนเอกสารกระดาษ บันทึกเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สื่อรูปแบบอื่นๆ ถือว่าเป็ นเอกสาร
และหลักฐานที่มีผลสมบูรณ์และผูกพันตามกฎหมายแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงนามในเอกสารเหล่านัน้ ก็ตาม

5. การสื่อสารทางการตลาด

บริษัทฯ อาจจะส่งจดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารประเภทอื่นๆ ทัง้ ในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ หรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่หากท่านไม่ประสงค์จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ท่านสามารถยกเลิกการรับสื่อทางการตลาดเหล่านัน้ ได้ตามวิธีการขัน้ ตอนที่ระบุในเอกสารที่ส่งมานัน้

6. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จาเป็ น ตามสมควร เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี ้ โดยจะพิจารณา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จากระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ น เพือ่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บริษัทฯ จะดูแลรักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบของเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และขอให้ม่นั ใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย
การเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทาโดยปราศจากอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

7. สิทธิของท่าน
ในการให้ความยินยอมในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลฯ นัน้ ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี ้ (ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2)
สิทธิขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บในอุปกรณ์ที่ทางานอัตโนมัติในกรณีที่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ ใน
รูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติตลอดจนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือ ขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อ มูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีผ่ ู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงยกเว้นโดยสภาพทาง
เทคนิคแล้วไม่สามารถทาได้
สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการลบหรือทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้
มีสิทธิขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับใช้ขอ้ มูล
มีสิทธิรอ้ งขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
มีสิทธิรอ้ งเรียนในกรณีที่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทัง้ ลูกจ้างหรือผูร้ บั จ้างของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิต าม พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว

(ท่านสามารถดูรายละเอียดในเรื่องนีเ้ พิ่มเติมได้ใน พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

8. เรื่องอื่นๆ

•
•

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายไทย
บริ ษทั ฯ มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควรโดยที่ท่านสามารถตรวจสอบ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

9. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ
หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิตา่ งๆ ของท่านตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี ้ ท่านสามารถติดต่อได้ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี ้
Email Address: HR@ith.in.th
ทีอ่ ยู่ตามไปรษณีย:์
บริษัท ไอทีเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์)
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