นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไทยชูรส จากัด
ด้วยบริษัท ไทยชูรส จากัด (บริษทั ฯ) ได้มีการเก็บรวมรวบข้อมูล ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ พนักงาน
ผูส้ มัคร บุคลากร และ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งเป็ นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานสาคัญในความเป็ นส่วนตัวที่ตอ้ งได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้จดั ทานโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของบริษัทเป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานสากลในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องรับทราบและถือเป็ นแนวปฏิบตั ิต่อไป
1.

2.

ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
ที่ดาเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งล่วงรูข้ อ้ มูลส่วนบุคคลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท
จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมทัง้ นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ใช้บงั คับบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม โดยการเปิ ดเผยและการ
ดาเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คานิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทยชูรส จากัด
“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งสามารถทาให้ระบุตวั บุคคลนัน
้ ได้ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึง่ กระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทานองเดียวกันตามที่กรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
”การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบค
ุ คลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผูป
้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

3.

หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุ คลซึง่ มีอานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่ง
ดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์และหลักการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
3.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.1 เก็บข้อมูลรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอก
ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเอกสาร และ/หรือ แบบฟอร์มต่างๆ และ/หรือ แบบสอบถาม ของบริษัทฯ ทัง้ ในรูปแบบ
กระดาษและรูปแบบออนไลน์ หรือ การเข้างานผ่านระบบอิเล็คทรอนิก หรือ ระบบเว็บไซด์บริษัทผ่านระบบคุกกี ้
(cookies)

เก็บรวบรวมจากแห่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคล
ผ่านระบบอิเล็คทรอนิก หรือ ระบบเว็บไซด์ หรือ การสอบถามจากบุคคลที่สาม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชกั ช้า โดยไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่ง
ดังกล่าว รวมถึงจะดาเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เว้นแต่ เป็ นกรณีท่ีได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งขอความยินยอม หรือ แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
3.2 วัตถุประสงค์ และ หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3.2.1 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์อน
ั ชอบด้วยกฎหมายที่ได้แจ้ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบต่างๆ เพื่อทาการวิเคราะห์จดั ทา
เอกสารตามคาร้องขอของหน่วยงาน หรือ องค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ อาจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในบริษัท และ เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของทางบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่กรณีดงั นี ้ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคลได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมตามที่กฎหมายอนุญาต
(1) เพื่อให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ท่เี กี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์ หรือ จดหมายเหตุเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มมี าตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
(3) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบต
ั ิตามสัญญาซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือเพื่อใช้
ดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน้
3.1.2

เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคล
หรือของนิติบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขนั้
พืน้ ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(6) เป็ นการปฏิบต
ั ติ ามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.2.2 ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบต
ั ิตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมี
ความจาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทาสัญญา หรือต้องให้ขอ้ มูลด้วยประการอื่นใด หากเจ้าของข้อมูลไม่ให้
ข้อมูลเช่นว่านัน้ อาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกระงับ หรือ หยุดลง
ชั่วคราว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถประมวลผล
ข้อมูลเหล่านัน้ ได้ หรือกฎหมายกาหนดห้ามมิให้มีการดาเนินธุรกรรมนัน้ อีกต่อไป เป็ นต้น
3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ จะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯ กาหนด โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
(4)

4.

การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์และหลักการดาเนินการที่สอดคล้อง
ตามข้อ 3.2 วัตถุประสงค์และหลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลเท่าที่จาเป็ นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เว้นแต่
จะได้กระทาภายในกรอบที่กฎหมายให้อานาจไว้ ทัง้ นี ้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผยให้แก่บคุ คลภายนอก องค์กร
หรือ หน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทในเครือ หรือ บริษัทในกลุม
่
(2) คู่คา้ คู่สญ
ั ญา ผูใ้ ห้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ผูแ้ ทนจาหน่าย
(3) หน่วยงานซึง่ ดาเนินงานด้านข้อมูลเครดิต สถาบันการเงิน และ/หรือ ธนาคาร
(4) หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(5) หน่วยงาน หรือ องค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ
นิติบคุ คลตามกฎหมายอื่น
5

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลา ดังนี ้
5.1

ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

ในกรณีท่กี ฎหมายไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะเก็บรักษษ
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ บริษัทฯ จะกาหนด
ระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจาเป็ นที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานของบริษัท
5.2

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทฯ จะดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป้นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้
6.

การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จัดให้มีมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการโจรกรรม หรือ
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่มีอานาจ หรือโดยขัดต่อกฎหมาย
7.

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีท่เี กิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดาเนินการแจ้งสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่เมื่อบริษัททราบถึงเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือในที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
นัน้ มีความเสีย่ งสูงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะดาเนินการแจ้งเหตุละเมิดพร้อมแนวทางเยียวยาเหตุ
ละเมิดดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลทราบโดบไม่ชกั ช้า
8.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนีไ้ ด้จดั ทาขึน้ เพื่อทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจว่า สามารถใช้สิทธิท่มี ีอยู่ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ดงั ต่อไปนี ้
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้
8.1

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษทั ฯ ทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
8.2

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
8.3

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทาการลบข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
8.4

สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้การใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
8.5

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลให้ไว้กบั บริษัทฯ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือ ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้
8.6

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
8.7

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิดงั กล่าว ผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจจะปฏิเสธการ
ใช้สิทธิดงั กล่าวได้ หากปรากฏเหตุอนั สมควรเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ทัง้ นี ้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้ งเรียนต่อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอานาจ ในกรณีท่บี ริษัทฯ หรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว
9.

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นประประจาทุกปี

ช่องทางการติดต่อ
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.

บริษัท ไทยชูรส จากัด
เลขที่ 5-7 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-2330168 (จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
อีเมล์ : marketing@thaichuros.co.th

