ประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผู้
มาติดต่องานทุกคน เพื่อให้การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย การถ่ายโอน รวมถึงสิทธิต่างๆของลูกค้า คู่คา้ หรือผู้
มาติดต่องาน เป็ นไปอย่างเคร่งครัดและปลอดภัยสูงสุด จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ดังนี้
1. ขอบเขตการใช้
1.1 ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกับ ผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็ น ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ า
ติดต่องาน และบุคคลอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านัน้
1.2 ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกับทุกกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน เช่น ช่องทางการจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรูปแบบของข้อมูลที่
จัดเก็บ วัตถุประสงค์ของบริษัทในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การแบ่งปั นหรือถ่ายโอนข้อมูลให้กบั
บุคคลอื่นๆ การเปิ ดเผยหรือให้ขอ้ มูลกับหน่วยงานทีก่ ฎหมายกาหนด
1.3 ประกาศนี้ ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ได้รบั หรือ เก็บรวบรวมจากการเข้าเยีย่ มชม ซือ้ สินค้าและ
บริการ สมัครสมาชิก หรือ ให้คาแนะนา ติชม ร้องเรียน ทากิจกรรมอื่นใดเท่าทีจ่ าเป็ นผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั แอพพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ ช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ และตัวแทนจาหน่ายของบริษทั ฯ
แต่ไม่ครอบคลุมไปยังการใช้งานที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอพพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ ช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ ของบุคคลทีส่ ามทีเ่ ชื่อมโยงมายังเว็บไซต์บริษทั ฯ และไม่ครอบคลุมถึงร้านค้าทีไ่ ม่ได้อยู่
ภายใต้การดูแลของบริษทั ฯ
2. คานิ ยาม
“บริษทั ฯ”
หมายความว่า บริษทั ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง่ จากัด
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทฯซึง่ เป็ นผู้มอี านาจตัดสินใจเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานและหมายความ
รวมถึงผูไ้ ด้รบั มอบหมายหรือแต่งตัง้ ในนามบริษทั ด้วย
“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นซึง่ ดาเนินการเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คาสังหรื
่ อในนามของบริษทั ฯ
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”คือ
ลูกค้า (Customer) หมายถึง บุคคลทัวไปที
่ ซ่ อ้ื สินค้า หรือใช้บริการของบริษทั ฯ
คู่คา้ (Supplier) หมายถึง บริษทั ฯ/ ห้าง/ ร้าน/ บุคคล ทีซ่ อ้ื ขายสินค้า หรือบริการให้กบั บริษทั ฯ
ผูม้ าติดต่องาน (visitor) หมายถึง บุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาติดต่องาน มาเยีย่ มชมงาน,สถานที่ หรือมา
ตรวจสอบกิจกรรมใดๆ นอกเหนือจากการซือ้ -ขายสินค้า และบริการ รวมถึงผูเ้ ยีย่ มชม
บริษทั ผ่านช่องทางออนไลน์ และผูส้ มัครสมาชิก(ถ้ามี)
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“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล ซึง่ ทาให้สามารถระบุตวั ตนของบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ งึ แก่กรรม
“เว็บไซต์” หมายถึง www.thaiparker.co.th
ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ นต้องเก็บรวบรวมหรือรับมอบข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ามารถระบุตวั ตนของท่าน
ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามนโยบายฯนี้ คือ
1) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปี เกิด,หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือ
เดินทาง, เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร,สัญชาติ เป็ นต้น
2) ข้อมูลสาหรับการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั , ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน,
ทีอ่ ยู่สาหรับใช้เพื่อ ออกใบเสร็จรับเงิน,ใบกากับภาษีอากร, จัดส่งสินค้าและบริการ เป็ นต้น
3) ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ช่องทางการชาระค่าสินค้าและบริการ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต เป็ นต้น
4) ข้อมูลการทาธุรกรรมซือ้ ขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ข้อมูลเกีย่ วกับการชาระเงินและประวัตกิ ารซือ้
สินค้าและบริการต่างๆ, ข้อมูลการรับประกันสินค้า, คาร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการซือ้
สินค้าและบริการ เป็ นต้น
5) ข้อมูลการเป็ นสมาชิก ได้แก่ รายละเอียดการเป็ นสมาชิก เช่น หมายเลขบัตรสมาชิก, ประเภท
สมาชิก,ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก และข้อมูลประวัตกิ ารทารายการต่างๆของสมาชิก
6) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง
ต่างๆของบริษทั , ข้อมูลการตอบรับความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสินค้าและบริการของบริษทั ฯ รวมถึง การ
ออกใบกากับภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย แบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และยังรวมไปถึง การ
เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cookie (คุกกี)้ เป็ นต้น
7) ข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อน ได้แก่ เชือ้ ชาติ, ศาสนา, ลายนิ้วมือ, ระบบจดจาใบหน้า, ข้อมูลทางพันธุกรรม
ต่างๆ ทีจ่ าเป็ น เป็ นต้น
3. การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผูม้ าติ ดต่องาน
3.1 บริษทั ฯตระหนักและเคารพสิทธิสว่ นบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานอย่างสูงสุด
3.2 บริษทั ฯจะจัดเก็บ รักษา ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อการทา
ธุรกิจร่วมกัน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือตามทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดเท่านัน้
3.3 บริษัทฯจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย เฉพาะข้อมูลที่ได้ มาจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่ องาน
เจ้าของข้อมูลโดยตรงเท่านัน้ ทัง้ นี้ หากมีการได้รบั ข้อมูลมาจากแหล่งอื่น บริษทั ฯจะไม่ใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้
เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานหรือกฎหมายอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผย
3.4 บริษัทฯมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่ องานเพื่อวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเท่านัน้
3.5 บริษัทฯจะจัดให้มีผู้เก็บข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รกั ษา ผู้ใช้ ผู้อนุ มตั ิการใช้ รวมถึงขัน้ ตอ นการ
ตรวจสอบทีช่ ดั เจน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบั การคุม้ ครองและปกปิ ดเป็ นความลับตามที่
กฎหมายกาหนด
3.6 ในกรณี ท่ีต้อ งเปิ ด เผยต่ อ หน่ ว ยงานราชการ หรือ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เช่ น ผู้
ตรวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบระบบคุณภาพ บริษทั ฯจะดาเนินการด้วยความรัดกุม และแสดงข้อมูลให้เป็ น
ความลับ และมีการเก็บบันทึกไว้สาหรับการตรวจสอบต่อไป
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3.7 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บ รักษาไว้น้ี ถือว่าเป็ นข้อมูลสาคัญในทางธุรกิจ บริษทั ฯจะรักษาไว้เสมือน
เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯเองหากมีการเข้าถึง เปิ ดเผย ทาลายโดยไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
จะพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย
3.8 บริษัทฯจะจัดทามาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย มีความมันคง
่
ปลอดภัย
3.9 บริษทั ฯอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่ องานได้ สาหรับใน
กิจกรรมต่างๆของบริษทั ฯ อาทิเช่น กิจกรรม CSR หรือ การทาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ การจัดอบรม
หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆทีอ่ ยู่ภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
3.10 บริษัทฯจะใช้ขอ้ มูลประเภทข้อมูลการติดต่อ เพื่อติดต่อสื่อสารและให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
รายการโปรโมชันหรื
่ อแคมเปญของบริษทั ฯ และสิทธิพเิ ศษต่างๆเพื่อประโยชน์ของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ า
ติดต่องาน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามทีไ่ ด้ให้ความยินยอมไว้ รวมถึงไว้สาหรับการจัดส่งสินค้า,บริการ และ
ไว้สาหรับการติดต่อทีจ่ าเป็ นในการประกอบธุรกิจเท่านัน้
3.11 บริษทั ฯจะใช้ขอ้ มูลประเภทธุรกรรมการเงินและการซือ้ ขายสินค้าบริการ เพื่อจัดการ ดาเนินการชาระเงิน
เกีย่ วกับธุรกรรมทางพาณิชย์
3.12 บริษัทฯจะใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรม เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ , การ
วิเคราะห์วจิ ยั ตลาดเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและการเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และ
สมาชิก , การสารวจความคิด เห็น , การวางแผนและวิเ คราะห์ทางสถิติ รวมถึง แนวโน้ มตลาด เพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯเท่านัน้
4. การเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่ มเติ ม เพิ กถอนความยิ นยอม และการทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า คู่ค้า หรือผูม้ าติ ดต่องานที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานมีสทิ ธิจะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับตนเองที่บริษทั ฯจัดเก็บรักษาไว้
โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษทั ฯและดาเนินการตามวิธกี ารทีก่ าหนด
4.2 ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่ องานมีหน้ าที่จดั ส่งเอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆตามที่บริษัทฯร้องขอ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อประโยชน์ในการทาธุรกิจร่วมกัน
4.3 ลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานมีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นปั จจุบ นั อยู่เสมอ เช่น การเปลีย่ นชื่อนามสกุล, เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร หรือทีอ่ ยู่สถานประกอบการ โดยแจ้งให้บริษทั ทราบภายใน 30
วัน นับแต่มกี ารเปลีย่ นแปลง
4.4 ลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานอาจจะขอให้บริษทั ฯเพิกถอนความยินยอม และทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษทั ฯจัดเก็บ นาไปใช้ และ/หรือเปิ ดเผยได้ เมื่อสิน้ สุดการทาธุรกิจร่วมกัน หรือ เสร็จสิน้ ภารกิจแล้ว แต่
ทัง้ นี้ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในกรณีจาเป็ น สาหรับการใช้สทิ ธิเรียกร้องหรือเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย หรือ เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย
5. การใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เพื่อให้การเก็บ ใช้ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่ องานเป็ นไปตามนโยบายหรือที่
กฎหมายกาหนด ให้ผู้จดั การแผนกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องานนัน้ ดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
5.1 ชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นให้ผู้เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงนโยบายนี้ รวมทัง้ ชี้แจงสิทธิและ
หน้าทีข่ องเจ้าของข้อมูลตามนโยบายนี้
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5.2 ให้ข้อมูลด้วยความสุจริตและเป็ นความลับเท่าที่จาเป็ น ตามงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง
เพิม่ เติม ตัดออก หรือต้องการข้อมูลอื่นใดเพิม่ เติม ให้แจ้งผู้จดั การแผนกที่ตดิ ต่อโดยตรง เพื่อจัดให้มี
หรือปรับใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ห้ามไม่ให้กระทาการใดๆเองโดยพลการหรือโดยไม่ได้รบั อนุญาต
5.3 ในกรณีพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน มีการเปลีย่ นแปลงตาแหน่ง เปลีย่ น
คนหรือ ลาออก ให้แ จ้ง ข้อ มูลให้เ จ้า ของทราบโดยเร็ว เพื่อ ป้ อ งกัน การแอบอ้า ง หรือ น าข้อ มูลไปใช้
ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อป้ องกันการเปิ ดเผย ละเมิดอันอาจจะทาให้เจ้าของข้อมูลเสียหาย
5.4 บันทึกการใช้ การเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการปฏิบตั ิ ตามนโยบายนี้ หรือตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
6. ผูค้ วบคุมและผูเ้ กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย จะกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงานที่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้
6.1 แต่งตัง้ คณะทางานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน ประกอบด้วยผูจ้ ดั การ/
หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกาหนดข้อมูลทีจ่ ะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือตรวจสอบการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประจาบริษทั (ถ้ามี)
6.2 ทบทวน และอนุมตั กิ ารใช้ การถ่ายโอน การควบคุมข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ใหม่และเกินขอบอานาจของผูค้ วบคุม
ข้อมูลทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้
6.3 จัดให้มกี ารทบทวนมาตรการการเก็บรักษา การรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูล อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ หรือ ตามความจาเป็ นของเหตุการณ์
6.4 สังการหรื
่
อแต่งตัง้ บุคคลให้ดูแลในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีการเกิดการรัวไหลหรื
่
อการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลขึน้
7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 บริษทั ฯอาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานไปยังต่างประเทศ โดยประเทศ
ปลายทาง หรือองค์กรระหว่างประเทศที่รบั ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ จะมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีเ่ พียงพอ หรือเทียบเท่ากฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
7.2 บริษทั ฯอาจมีการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานไปยังบริษทั แม่ หรือบริษทั ใน
เครือ หรือบริษทั คู่คา้ อื่น หรือบริษทั ลูกค้าอื่น รวมถึงบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
เพื่อประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการในด้านต่างๆแก่ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน
มากยิง่ ขึน้
8. การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 บริษทั ฯได้จดั ให้มมี าตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง
ใช้ เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
8.2 บริษัทฯจัดให้มกี ารทบทวนมาตรการการเก็บรักษา การรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูล อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือ ตามความจาเป็ นของเหตุการณ์ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษทั ฯมังคงปลอดภั
่
ยและเป็ นไปตามกฎหมาย
8.3 บริษทั ฯจะรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของบริษทั ฯ เว้นแต่ กรณีความเสียหาย
อันเกิดจากการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลยหรือเพิกเฉยการออกจากระบบ
ฐานข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์บริษทั ฯ ซึ่งกระทาโดยลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน หรือเป็ นผูใ้ ห้
ความยินยอมเอง
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8.4 บริษทั ฯมีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและจะไม่นาไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื นอกจากการดาเนินธุรกิจร่วมกันเท่านัน้
9. การแจ้งเหตุละเมิ ดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีทม่ี กี ารฝ่ าฝื นมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของบริษทั ฯ จนเป็ นเหตุให้มกี ารละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือมีการรัวไหลของข้
่
อมูลสู่สาธารณะ บริษทั ฯจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว รวมทัง้ แจ้ง
แผนการเยียวยาความเสียหาย ในกรณีทเ่ี ป็ นข้อมูลทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
10. การทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯจะจัดให้มมี าตรการเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุม
ของบริษทั ฯจะถูกทาลาย และ/หรือถูกทาให้เป็ นข้อมูลนิรนามโดยทันทีในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เมื่อ
10.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ดั เก็บไว้ไม่เป็ นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บอีกต่อไป
10.2 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไม่จาเป็ นต่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจกับบริษทั ฯอีก
ต่อไป
11. การฝ่ าฝื นและการลงโทษ
11.1 พนักงานผูใ้ ดเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน
หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวโดยไม่ได้รบั อนุ มตั ิบริษัทฯ ถือว่าผู้นัน้ ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทาให้
บริษทั ฯเสียหาย หรือ ทาให้บุคคลอื่นเสียหาย ถือเป็ นความผิดร้ายแรง อาจลงโทษถึงขัน้ เลิกจ้างโดยไม่
จ่ายค่าชดเชยใดๆ
11.2 พนักงานทีบ่ ริษทั ฯมอบหมายให้เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล ถือเป็ นพนักงานผูม้ ี
หน้าทีเ่ ฉพาะ หากกระทาความผิดเสียเองจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงกว่าพนักงานทัวไป
่
11.3 พนักงานผู้ใดเพิกเฉย ละเมิด ไม่ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จะต้องชดใช้ความ
เสียหายด้วยตนเองและเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั ฯอาจจะฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหาย
และหรือดาเนินคดีจนถึงทีส่ ดุ ได้อกี ทางหนึ่ง
12. การติ ดต่อและร้องเรียน
ในกรณีทล่ี กู ค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน มีความประสงค์จะติดต่อหรือร้องเรียนเกีย่ วกับการดูแลจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สามารถติดต่อมายังบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ เลขที่ 570 หมู่ 4 นิคมฯบางปู ซอย12B ต.แพรกษา อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ส่งถึง คุณสถิตย์ พุทธสกุล แผนกบุคคล หรือ เบอร์ติดต่อ 02-324-6600 ต่อ
6122 หรือ อีเมล satit@thaiparker.co.th ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะตรวจสอบและแก้ไขตามทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนอย่าง
รวดเร็วและเป็ นธรรม
บริษัทฯ ขอให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิขา้ งต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อ ให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยอย่างปลอดภัยเป็ นไปตามมาตรการการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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