ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สาหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มี
ประกาศแจ้งการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ พื่อให้ได้รบั ทราบถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
1. บทนา
1.1. นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
1.2. ประกาศแจ้งการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีใ้ ช้สาหรับพนักงาน บุคคลภายนอก หรือบุคคลใดๆ ที่เข้ามาอยู่ใน
พืน้ ที่ของบริษัท หรือเข้ามาอยู่ภายในบริเวณที่อาจถูกถ่าย หรือถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (ต่อไปนีจ้ ะเรียก
รวมกันว่า “ท่าน”)
1.3. ประกาศแจ้งการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีอ้ าจใช้ประกอบกับประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ นโยบาย
อื่นๆ สัญญา และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านต่อบริษัท
2. การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานทางกฎหมาย และวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทมีดงั ต่อไปนี ้
2.1.การปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัท
บริษัทต้องดาเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีความจาเป็ นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และ/หรือคาสั่งของผูม้ ีอานาจ เช่น คาสั่งศาล พนักงานสอบสวน ระเบียบกรมขนส่ง กรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สานักงานประกันสังคม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหา
งาน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สานักบริหาร
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แรงงานต่างด้าว สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานประกันสังคม คาสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู้ ี
อานาจอื่นของรัฐ เป็ นต้น
ข) เพื่อปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
บริษัทคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เมื่อเทียบกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะ
ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
ก) บริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันการก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ การก่ออาชญากรรมอื่นๆ
หรือกระทาความผิดตามกฎหมาย
ข) รักษาความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของท่าน
ง) เพื่อประโยชน์ของท่าน
2.3. ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน
ทางกฎหมายอื่นดังต่อไปนี ้
ก) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
ข) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ค) จัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติ
3. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านดังต่อไปนี ้ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ในที่กล่าวข้างต้น
ตามฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
ระบุตวั ตน

ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ที่ถกู บันทึกผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ที่ปรากฎใบหน้า หรือ
สิ่งอื่นใดที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรง หรือ โดย
อ้อม
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ที่ถกู บันทึกผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ที่ปรากฏทรัพย์สินใดๆ
ที่สามารถระบุตวั ตนได้ เช่น ป้ายทะเบียนยานพาหนะ ป้ายหรือทรัพย์สินที่มีช่อื หรือ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดสามารถถ่ายเห็นได้อย่างชัดเจนจนถึงขนาดที่
สามารถระบุตวั ตนได้ เป็ นต้น

4. ทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ที่ถกู บันทึกผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
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5. ข้อจากัดในการใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์และฐานตามฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ระบุในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ ท่านั้น บริษัทจะกากับดูแล
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือผูป้ ฏิบตั ิงานในส่วนที่ ไม่มีความจาเป็ นเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน มิให้ใช้และ/หรือเปิ ดเผย ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
เว้นแต่บุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี ้ ที่บริษัทอาจเปิ ดเผยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ห ลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.1. บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสมั พันธ์ดว้ ย รวมถึงกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูร้ บั จ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือของบุคคลดังกล่าว
5.2. พนักงานผูท้ าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและจัดการข้อมูลของท่าน เช่น หน่วยงานรักษาความปลอดภัย แผนกทรัพยากร
บุคคล รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง แผนกเงินเดือน แผนกธุรการ แผนกกฎหมาย แผนกบัญชี แผนกกลยุทธ์
5.3. ทนายความ ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร กรมขนส่งทางบก ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สานักงานประกันสังคม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สานักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานประกันสังคม และ/หรือเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจอื่นของรัฐ หรือรัฐบาล หรือที่
บริษัทถูกกาหนดหรือได้รบั อนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคาสั่ง
5.4. คู่คา้ (กรณีท่ที ่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือผูต้ ิดต่อหลัก) ซึ่งการเปิ ดเผยข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของท่านจะมีวตั ถุประสงค์
โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมของบริษัท
5.5. บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบ
รวมกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจต้องมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดังกล่าว รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่บริษัทจาเป็ นต้องแบ่งปั น
ข้อมูลเพื่อการขายสิทธิเรียกร้องและ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์ก ร การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การ
จาหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการดาเนินกิจการของบริษัท
5.6. บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัท เช่น บริษัทรักษาความปลอดภัย ผูร้ บั จ้างตรวจสอบต่างๆ เป็ นต้น การ
เปิ ดเผยข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของท่านจะมีวตั ถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมของบริษัท
5.7. บุคคลอื่นใดที่ให้ผลประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน (เช่น บริษัทประกันภัย)
5.8. ผูร้ บั มอบอานาจ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ตัวแทน หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอานาจตามกฎหมายโดยชอบ
6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.1. บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกาหนดให้
มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ
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หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รบั อนุญาต ทั้งนีเ้ ป็ นไป
ตามที่กาหนดในมาตรการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
6.2. โดยบริษัทกาหนดให้บุคลากรของบริษัทและผูร้ บั จ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ เปิ ดเผยหรือ
การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.3. บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใน
ฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล โดยห้าม
ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกาหนด
ทัง้ นีก้ ารทาลาย หรือทาให้ไม่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลจะดาเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิเรื่อง การทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
และนโยบาย มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. สิทธิตามกฎหมายของท่าน
ท่านสามารถเริ่มใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลมีผลใช้บงั คับ และเมื่อกฎหมายเปิ ดช่องให้สามารถใช้ได้
กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายรับรอง โปรดแจ้งการปรสงค์ใช้สิทธิดงั กล่าวต่อ ฝ่ ายกฎหมาย ผ่าน
ช่องทางตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 11 ของนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
โปรดเข้าใจว่าการใช้สิทธิดงั กล่าวต้องไม่ขดั กับสภาพการจ้าง และลักษณะการจ้างในปั จจุบนั
7.1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รบั สาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคาขอของท่าน
ตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล หรือกรณีท่ีคาขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น บริษัทจะดาเนินการตามคาขอของท่านภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาขอ
7.2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัททาการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน
7.3. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทาลายข้อมูลของท่ าน หรือทาให้ขอ้ มูลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่าน
ได้ เว้นแต่กรณีท่บี ริษัทจะมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคาขอของท่าน
7.4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่น บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคาขอใช้
สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้บริษัท
ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป)
7.5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ท่ีบริษัทดาเนินการภายใต้ฐาน
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
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ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีท่บี ริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคาขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถ
แสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการ
ก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ สาธารณะของ
บริษัท)
7.6. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษัทสามารถทาให้ขอ้ มูลนัน้ อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน
ได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการ
อัตโนมัติ รวมทัง้ มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทาได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในการ
ปฏิเสธคาขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
7.7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกาหนด เว้นแต่โดย
สภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
7.8. สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากบริษัทกระทาการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามพรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
กรณีมีความจาเป็ น บริษัทอาจจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนีบ้ ริษัทจะใช้
ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการ เจ้าหน้าที่
ตัวแทน หรือผูร้ บั ข้อมูลของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีก ารที่ปลอดภัยที่สดุ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี ้
ก) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข) ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รับความ
ยินยอมจากท่าน
ค) ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านทาไว้กบั บริษัท หรือตามคาขอของท่านก่อนการเข้าทาสัญญา
ง) ปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
จ) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ในขณะนัน้ ได้ หรือ
ฉ) ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไม่เกินระยะเวลา 120 วัน
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10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พรบ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตาม
วัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ท่ีจะให้บริ ษัทเก็บรวมรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้ง
บริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
11. ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ ายกฎหมาย
โทร: 02-273-8333
Email: PDPA@thantawan.com
12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั ท อาจเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม นโยบายคุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุค คลนี ้เ พื่ อ ให้สอดคล้อ งต่ อ กฎหมายหรื อ
กฎระเบียบในปั จจุบนั โดยบริษัทจะแจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั แก่ท่านผ่านทางอีเมล หรือจุดอื่น
เพื่อให้ท่านทราบ หากกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน และ
บริษัทต้องขอความยินยอมจากท่านอีกครัง้ บริษัทจะดาเนินการให้ท่านให้ความยินยอมอีกครัง้ หนึ่ง ผ่านวิธีการให้ความ
ยินยอมที่บริษัทกาหนด
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