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นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท โรงพยาบาลจรุีเวช จำกัด 

 

บริษัท โรงพยาบาลจุรีเวช จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ“เรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบรษิัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามทีร่ะบุด้านล่าง) ของท่าน 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า 
ในกระบวนการจ้างงาน การจา้งบริการหรือการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจ
ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นผู้สมัครงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน 
พนักงานปัจจุบัน อดตีพนักงาน ลูกจา้ง พนักงานชั่วคราว พนักงานฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน พนักงานที่ไป
ปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น พนักงานที่เกษียณอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูจ้ัดการ ผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน และ/หรือบุคคลอื่นที่บริษัทฯ อาจไดร้ับข้อมูลส่วน
บุคคลมา  

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีใช้กับกระบวนการจ้างงาน การจา้งบริการ หรือการบริหารงานดา้น
ทรัพยากรบุคคลของบรษิัทฯ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรศัพท์ อีเมล การยื่นสมัครงานดว้ยตนเอง (Walk-in) ช่องทางไปรษณีย์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทาง
ตดิต่อออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นใดของบริษัทฯ ที่ไดร้ับข้อมูลส่วนบุคคลจากทา่น 

บริษัทฯ อาจมีการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะแจ้ง
เตือนให้ท่านทราบหากมกีารแก้ไขและ/หรือปรับปรุงในสาระสำคัญ โดยจะมีการระบุวันที่ล่าสุดที่มกีารแก้ไข
และ/หรือปรับปรุงไว้ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านอา่นอยา่งระมัดระวัง 
และหมั่นตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อศึกษาการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงเรื่องที่บริษัทฯ อาจ
ดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลซ่ึงทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามทีร่ะบุด้านล่างนี้   

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เรา
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลของท่านโดยตรงในระหว่างกระบวนการสมัครงานหรือสัมภาษณง์าน เมื่อ
เริ่มต้นจ้างงาน หรือตลอดระยะเวลาทีจ่้างงาน หรือระยะเวลาตามสัญญาบริการที่เราทำกับนายจา้งของท่าน 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานหรือการจ้างบรกิารจากทา่น 

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น ผูใ้ห้บริการของเรา พันธมติรทางธุรกิจ
ของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทจัดหาพนักงาน (Outsourcer) ผูร้ับจ้าง บริษัทประกัน โรงพยาบาล 
ธนาคาร บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ) บุคคลที่สามอื่น ๆ (เช่น บุคคลอ้างอิง ผู้ร้องเรียน เจา้หนี้) แหล่งข้อมูล
สาธารณะ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
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(เช่น กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กรมสรรพากร กรมการปกครอง สำนกังานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ของท่านทีม่ีกับบริษัทฯ โดยตัวอยา่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมี
ดังต่อไปน้ี  

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกลุ เพศ อายุ สัญชาต ิวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด 
น้ำหนัก ส่วนสูง ตำหนิ กรุ๊ปเลือด ลายมือชื่อ ภาพถ่าย วิดีโอภาพเคลื่อนไหว เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ ประวัติ
การศกึษา ประวัติการทำงาน ประวัตกิารฝึกอบรม ทักษะภาษา ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก พฤติกรรม 
ความสนใจ อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หนังสอืรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรบัรอง
วิชาชพี ใบรับรองหลักสตูรอบรม ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับประกันสุขภาพ ประวัติการสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ผลการ
ตรวจแอลกอฮอล ์สถานภาพการสมรส และ/หรอืสถานภาพทางการทหาร  

2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยูต่ามทะเบียน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่
ของสถานที่ทำงาน แผนที่บ้าน/สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรศัพท์ทางธรุกิจ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ค และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

3) ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น บัตรประจำตวัประชาชน หนังสือเดินทาง 
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ใบขับข่ี ใบอนุญาตทำงาน ใบมรณะบัตร หนังสือรับรองบริษัท เอกสารการ
เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ประวัติการผ่านการเกณฑ์ทหาร เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร หนังสือตรวจ
ลงตรา (VISA) และ/หรือใบตรวจคนเข้าเมือง  

4) ข้อมูลการปฏิบัติงาน เช่น เลขประจำตัวพนักงาน ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน/สิ้นสุด ประวตัิการ
ทำงาน ผลการประเมินการดำเนินงาน ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เช่น สถานที่ทำงานนอกบริษัทฯ 
เวลา วันที่และสถานที่สำหรับการทำงานนอกบริษทัฯ แผนการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน) บันทึกการทำงาน 
บันทึกทางวินัย ข้อมูลการโอนย้าย ข้อมูลการเลื่อนตำแหน่ง ประวัติการเข้างาน (Log book) (เช่น เวลาเข้า
ออกงาน) รายละเอียดการร้องเรียน ข้อมูลการดำเนินการคด ีประวัตกิารล้มละลาย ใบคำขอ/ยกเลิกนอกเหนือ
มาตรฐานสิทธ ิและ/หรือแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ 

5) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดการเปิดบัญชีกับธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลค่าใช้จ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ผลตอบแทน
ปัจจุบัน เงินเดือน ค่าจ้าง รายการเงินได้และเงินหักอื่น ๆ ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย รายละเอียดตาม
แบบฟอร์มกู้เงิน เอกสาร/บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือ
หลักทรัพย ์หมายเลขทะเบียนบัญชีหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น/หลักทรัพย์ และ/หรือจำนวนเงินปันผล 

6) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลตามเอกสารสญัญา หนังสือมอบอำนาจ 
และใบเสร็จต่าง ๆ (เช่น สัญญาเช่าพื้นที่โฆษณา โฉนดที่ดิน) 

7) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผา่น และข้อมูลสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย 
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8) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ข้อมูลที่อยู่การ
ควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ประวัตจิราจรทางคอมพวิเตอร ์ข้อมูลการใช้งาน
เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

9) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลอื่น ๆ ตามใบสมัครงาน ประวัติโดยยอ่ส่วนบุคคล (Resume) ขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference: TOR) ข้อมูลจากสภาการแพทย์ ข้อมูลทางการพยาบาล สถาบันพยาบาล 

10) ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับบุตร (เช่น สูติบัตร จำนวนบุตร 
ประเภทบุตร เพศ ความสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตรหรือหนังสือรับรองบุตร ใบ
แจ้งค่าใช้จา่ยในการศึกษา ผลการเรียน ใบรับรองการศกึษา สวัสดิการ) ใบสำคัญการสมรส และ/หรือเอกสาร
ของคู่สมรส (เช่น รายได ้ความสัมพันธ ์สำเนาบัตรประชาชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ)      

11) ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดรูายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลจากกล้องโทรทัศนว์งจรปิดของบริษัทฯ ได้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใชก้ล้องโทรทัศน์
วงจรปิด” 

12) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสาร
ระบุตัวตน (เช่น ศาสนา) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ใบรบัรองแพทย์) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลความพิการ ข้อมูล
ชีวภาพ (เช่น การแสกนลายนิ้วมือ การแสกนใบหน้า) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามรายละเอียดที่
ร้องเรียน/ การแจ้งเหตุ และตามคดี (เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพกิาร หรือประวตัิอาชญากรรมซึ่งอาจ
ปรากฏตามรายละเอียดการลงบันทึกประจาํวัน/แจ้งความที่สถานีตาํรวจหรือรายละเอียดรายงานประจําวัน
พร้อมใบสําเนาหลักฐานบันทึกรายงานประจําวัน)  

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวทา่นเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่
สมรส บุตร บุคคลที่ตดิตอ่ในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลอ้างอิง) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ ์ข้อมูลติดต่อ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือวา่ท่านรับรองและรับประกันต่อบรษิัทฯ วา่ท่านมีอำนาจในการกระทำ
เช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี และ (2) การได้รับความ
ยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีได้ 

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน”) อย่างไรกด็ี ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวบนฐานความยินยอมโดย
ชัดแจ้ง หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้
ความสามารถต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น บริษัทฯ ไมม่ีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลจากบุคคลที่มีอายตุ่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
จากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทกัษ์หรือ 
ผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยนิยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคล
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เสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตาม
กฎหมาย (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือจะเก็บรวบรวม และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความ
ยินยอมได้ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

2.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอม 

บริษัทฯ อาจอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและ/หรือ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถปุระสงค์ต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและการติดต่อสือ่สารซึ่งเราไม่
สามารถอ้างอิงฐานทางกฎหมายอื่นได้เพื่อแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ 
(Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความ
คืบหน้า ประกาศ กจิกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา 
ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเราแก่ท่าน 

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตร
ประจำตัวประชาชน) เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน   

3) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ใบรับรองแพทย์) เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัตแิละความเหมาะสมในการ
จ้าง เพื่อตรวจสอบและตดิตามการปฏิบัติงานระหว่างการจา้ง เพื่อเก็บประวัติการทำงาน เพื่อจัดตารางการเข้า
ทำงาน เพื่อให้วันลา เพือ่ประกอบการจดัหาและเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี 
และการทำประกัน เพื่อวเิคราะห์ปรับปรุงการบรหิารงานดา้นทรพัยากรบุคคล เพื่อใชใ้นกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อ
ใช้ในการเบิกยา ณ สถานที่ทำการของบริษัทฯ  

4) ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบประวตัิ คณุสมบัติและความเหมาะสมในการจา้งในบาง
ตำแหน่ง และ/หรือเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานทุจรติรา้ยแรง (Blacklist) 

5) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การแสกนลายนิว้มือหรือการแสกนใบหน้า) เพื่อการเข้าออกพื้นที่ทำงาน 
และ/หรือบันทกึเวลาการเข้าออก 

6) ข้อมูลความพิการ เพื่อตรวจสอบประวตัิ คณุสมบัติและความเหมาะสมในการจา้ง และ/หรอืเพื่อ
จัดการเรื่องร้องเรียน คำนวณและจ่ายตามกองทนุคนพิการ 

7) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามรายละเอียดที่ร้องเรียน/การแจ้งเหตุ และตามคดี (เช่น 
ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพกิาร) 
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล ขอรายละเอียดเพิ่มเตมิ ส่งข้อมูล
เบาะแส และ/หรือติดต่อประสานงาน  
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8) ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรฐัในกรณีที่เราไม่สามารถ
อ้างอิงฐานทางกฎหมายอื่นได้ 
เช่น เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 

ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้โดยการตดิต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8. ของนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวนี้) ทั้งนี ้การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้
ก่อนการเพกิถอนน้ัน อย่างไรกต็าม หากท่านไม่ให้ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหรือ
ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านแก่เรา หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลัง เราอาจ
ไม่สามารถตกลงว่าจ้างทา่นหรือดำเนินการจ้างงานกับท่านหรือตามสัญญาบริการที่เราเข้าทำกับนายจ้างของ
ท่านต่อไปได ้

2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล 

บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออา้ง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรอืการเข้าทำ
สัญญาหรือปฏิบัติตามสญัญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก 
โดยได้สัดสว่นกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐาน
การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการ
ดำเนินภารกิจเพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัตหิน้าที่ในการใช้อำนาจรฐั (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้
ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต และ/หรือ (7) เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อให้
บรรลุวัตถปุระสงค์เกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การคุ้มครองแรงงาน หรือ
ประกันสังคม  หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต 
(แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธท์ี่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช ้และ/
หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1) เพื่อการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ/หรือการจ้างงาน เช่น การบันทึกข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจากผู้สมัครงานในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสมคัรงาน การยืนยันตวัตนและตรวจสอบ
ประวัติ การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของผู้สมัครงานการตดัสินใจจ้างงาน การเข้าทำสัญญาจ้าง
งานหรือสัญญาบริการ การจดัทำใบอนุญาตทำงานและเอกสารสำหรับการจ้างงาน และ/หรือการกำหนด
เงินเดือน สวัสดิการและข้อมูลสัญญาพื้นฐานอื่น ๆ ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง  

2) เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การตดิต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับการสัมภาษณห์รืองานกิจกรรมของท่าน 
การจดัส่งเอกสาร เพื่อตดิต่อบุคคลอ้างอิงของทา่นในกรณีจำเป็นและฉุกเฉิน และ/หรือเพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ   

3) เพื่อการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ เช่น เพือ่จ่ายเงินเดือนและเบิกจ่าย
สวัสดิการ ค่าใช้จ่าย โบนัส ค่าชดเชยเงินทดแทน ค่าใชจ้่ายทางการแพทย์และด้านสุขภาพ และให้สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ แก่ท่านและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล การจัดการ/อนุมัติวันลา การทำประกันภัย ประกันสังคม 
การจดัการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การมอบของรางวัล การเป็นสมาชิกฟิตเนส การจา่ยค่าอาหารผา่นบัตร
พนักงาน สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ ์การให้ทนุการศึกษาหรือสวัสดิการการรับฝากบุตรในชว่งเลิกเรียนและ
ระหว่างปิดเทอม รวมถึงจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิต  

4) เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสัมพันธ์ทางการจ้างงาน เช่น เพื่อบันทึก
ข้อมูลและประวัติการทำงาน เพื่อตดิตามการทำงานและชั่วโมงทำงาน เพือ่บริหารจัดการการเข้าทำงาน 
รวมถึงการจัดทำเอกสารสำหรับการจ้างงานของพนักงานตา่งชาติ การจัดการกจิกรรมที่เกี่ยวกับการทำงาน 
เพื่อประเมินความสามารถ ความเหมาะสมและผลการทำงาน การพิจารณา ปรับ ย้าย เปลี่ยนตำแหน่งหรือ 
ที่ทำงาน เพือ่มอบหมายให้ไปทำงานนอกบริษัทฯ ทั้งประจำและชั่วคราว เพื่อพิจารณาปรับเงินเดือน เพื่อออก
บัตรประจำตวั บัตรเข้าออกอาคารสำนักงาน และ/หรือบัตรอื่น ๆ ในการจำกัดการเข้าออกพื้นที่ตา่ง ๆ เพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและจัดการกับทรพัยากรและการจดัการภายใน เพื่อดูแลภาพรวมงาน สนับสนุน
และอำนวยความสะดวกในการทำงานและการใชท้รัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดูแลและซ่อมบำรุง เพื่อ
ค้ำประกันการทำงาน เพือ่ให้คำแนะนำ พิจารณา จัดการและแก้ไขเรื่องรอ้งเรียน การดำเนินการทางวินัย การ
เลิกจ้าง การออกจากงานและการเกษียณอายุ การบริหารจัดการบัญชพีนักงานทุจรติรา้ยแรง (Blacklist) 
ภายในบริษัทฯ หรือการออกเอกสารหรือหนังสือรับรอง เช่น จดหมายรับรองสถานะการทำงาน หรือหนังสือ
ชมเชย  

5) เพื่อการจัดอบรม เช่น การจัดปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมและสัมนาทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการจัดงานและประเมินผลการอบรมและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  

6) เพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อดูแลจัดการการดำเนินงานภายในบริษัทฯ รวมถึงทรพัย์สิน
ของบริษัทฯ เพื่อการตดิต่อสื่อสารกับบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอำนาจให้
ท่านดำเนินการทำธุรกรรมต่าง ๆ และพันธมติรทางธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการนำชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไประบุในสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเพื่อวัตถุประสงค์อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือทีร่ะบุในสัญญา
จ้างแรงงานหรือสัญญาบริการที่บริษัทฯ ทำกับท่านหรือนายจ้างของท่าน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ
ข้อกำหนดของบริษัทฯ วา่ด้วยการบริหารงานบุคคล หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรพัยากร
บุคคล เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อการประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเรื่อง
การลงทุนและการจดัหาเงินทุน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลอ้างอิง เพื่อจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
ของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อนำฐานข้อมูลพนักงานไปใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการและคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายแรงงาน ที่บริษทัฯ กำหนด
ตามสมควร 

7) เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อให้ท่านได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑใ์หม่ของบริษัทฯ รวมถึงเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งของพันธมิตรทางธรุกิจ เพือ่การตดิตั้งสื่อโฆษณา เพื่อการสำรวจการวางแผนการ
บริหาร การขาย การเพิม่มูลค่าพื้นที่สำหรับการโฆษณา และ/หรือเพื่อให้บริการแก่ทา่น (เช่น การจัดหาบัตร
โดยสารรถไฟฟา้ การคืนตั๋วหรือคืนมูลคา่บัตรโดยสารรถไฟฟ้า) 
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8) เพื่อการปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านการเงินขององค์กร ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดด้านการ
ตรวจสอบบัญชีและการบัญชี (ทั้งภายในและภายนอก) เช่น การคาดการณ์และการวางงบประมาณ และการ
วิเคราะห์และควบคุมต้นทุน/งบประมาณ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี ปิดงบบัญชี กู้ยืมเงิน
และจัดหาเงินทนุของบริษัทฯ เพื่อประมวลผลเงนิเดือนและรายได้อื่น ๆ เพื่อดำเนินการทางภาษ ี(เช่น การหัก
ภาษีเงินได้) และการทำเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การสั่งจา่ย และเพื่อออกบิลติดตามหนี้ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของการลงบัญชีและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ/หรือเพื่อจัดทำบัญชี งบดุล และรายการ
สรุปค่าใช้จา่ยตา่งๆ ภายในบริษัทฯ 

9) เพื่อบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อการจัดการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจดัระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
และการเข้าใช้งานระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายใน
ด้านธรุกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการตา่ง ๆ และเพื่อแก้ไขและอัพเดตข้อมูล 
บนฐานข้อมูลต่าง ๆ 

10) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น มีเหตุผลอันควรเชื่อได้วา่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือต้องให้ความรว่มมือดังกลา่ว เพือ่ดำเนนิการตามกฎหมาย กระบวน
พิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือ
กับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกลา่ว
อย่างเคร่งครดั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสบืสวนสอบสวนภายใน หรือการ
ป้องกันอาชญากรรมการฉ้อโกง และ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

11) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกนั และดำเนินการเกี่ยวกบัการทุจริต
ใด ๆ การฉ้อโกง ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจดัการและ
ป้องกันการสูญเสียทรัพยส์ิน เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของการดำเนินงานภายในองค์กร 
เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผดิภายในสถานที่ของบริษัทฯ และเพือ่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดและเง่ือนไขของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อตรวจจับและป้องกันการ
ประพฤติที่มิชอบภายในองค์กร เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ ์เพื่อป้องกนัและรายงานความผิดทางอาญา 
และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ  

12) เพื่อการโอนแผนกขององค์กร ในกรณทีี่มี ปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณอ์ื่นใดในทำนอง
เดียวกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่วา่จะรายเดียวหรอืหลายราย 
อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธรุกรรมนั้น 

13) เพื่อบริหารจัดการเสี่ยง เช่น เพื่อการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการดาํเนินงาน และการ
ประเมินความเสี่ยงขององค์กร 

14) เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ รา่งกาย สุขภาพ หรือ
ทรัพย์สิน หรือเพื่อการควบคุมโรคตดิต่อหรือโรคระบาด และการดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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ทั้งนี้ ในกรณทีี่บริษัทฯ มคีวามจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา 
หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามทีร่ะบุข้างต้นได้  

3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ที่บริษัทฯ ไดร้ับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรกต็าม บริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด 

4. มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย 

เพื่อเป็นวิธีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันดา้นการบริหารจดัการ มาตรการ
ป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพรอ้มใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือ
โดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการ
เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน สิทธิในการอนญุาตให้ผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได ้และบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อ
จำกัดการถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านัน้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้ับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วน
บุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางมาตรการ
สำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับวธิีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้ 

1) การเข้าถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจขอให้มีการพิสจูน์ตัวตนกอ่นจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามทีร่้องขอ 

2) การแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม 
ใช้และ/หรือเปิดเผย ซึ่งไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผดิ หรอืไม่เป็นปัจจุบัน 
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3) การโอนย้ายข้อมูลสว่นบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่
บริษัทฯ มีเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น 
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้กับบริษัทฯ และ (ข) กรณีที่บริษัทฯ ไดร้ับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มกีับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล     

4) การคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสทิธิคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมาย 
ที่ใช้บังคับกำหนด 

5) การระงับการใช้ เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใชข้้อมูลส่วนบุคคลของตน 
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
โดยบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์บาง
ประการ 

6) การถอนความยินยอม สำหรับวตัถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ให้ความยินยอมแก่
บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิที่จะ
ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้  

7) การลบหรือทำลาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือ
ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ 
เก็บรวบรวม ใช้และ/หรอืเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลได้ เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ 
นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัตติามกฎหมาย หรือเพื่อกอ่ตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช ้หรือการปกป้อง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ 

8) การร้องเรียน เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณทีี่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ 

5. รายละเอียดการติดตอ่ของบริษัทฯ 

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงคจ์ะตดิต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธเิกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที ่

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) / เจ้าหน้าที่
ของบริษัทได้ เพื่อดำเนินการ ยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ admin@chureevetch.com 
โรงพยาบาลจุรีเวช โทร 043-518-019 

 


