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1.

บทนำ

บริ ษทั สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (“บริษทั ” หรื อ “ เรำ”) ได้จดั ทำนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบำย”) เพื่อสะท้อนถึง
ควำมมุ่งมัน่ ของเรำในกำรปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่ บริ ษทั ทำกำรประมวลผลและควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ที่จะดำเนิ นกำร
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นไปตำมกฎหมำย รวมถึ งพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระรำชบัญญัติฯ ”) และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ผูร้ ับผิดชอบโยบำยฉบับนี้จะเป็ นผูก้ ำกับดูแลให้บริ ษทั ทำกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั

ขอบเขตกำรใช้ บังคับ

นโยบำยฉบับนี้ จดั ทำขึ้นเพื่ออธิ บำยวิธีกำร ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกำรรวบรวม กำรใช้และกำรเปิ ดเผยข้อมูล ส่ วนบุคคลของ ลูกค้ำ ซัพ
พลำยเออร์ ผูใ้ ห้บริ กำร ผูถ้ ือหุ้นและบุคคลอื่น ๆ ที่บริ ษทั ได้รับมำในระหว่ำงกำรดำเนิ นธุ รกิ จและจำกเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมถึงในจดหมำย
อิเล็กทรอนิ กส์หรื อโดยช่องทำงอื่นๆ

นโยบำยนี้ ใช้บงั คับกับกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในบริ ษทั หรื อโดยบริ ษทั และบริ ษทั จะต้องกำกับดูแลให้กำรประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ดำเนิ นกำรโดยบุคคลอื่น (ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล) ที่กระทำในนำมของบริ ษทั ให้ดำเนิ นกำรโดยเป็ นไปตำมนโยบำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และตำมกฎหมำยด้วย

2.

คำและคำจำกัดควำม

เลขที่

คำสำคัญ

คำนิยำม

1.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลใด ๆ หรื อที่สำมำรถใช้ระบุบุคคลใดๆได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งโดยกำรอ้ำงอิ งถึ งข้อมู ล บ่งชี้ (เช่ น ชื่ อ หมำยเลขประจำตัว ข้อมูล สถำนที่ ข้อมูล บ่งชี้
ออนไลน์หรื อปัจจัยหนึ่ งหรื อหลำยปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับอัตลักษณ์ทำงร่ ำงกำย ทำงสรี รวิทยำ ทำง
พันธุกรรม ทำงจิตใจควำมรู้สึก ทำงเศรษฐกิจ ทำงวัฒนธรรมหรื อทำงสังคม)

2.

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ ข้ข ้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นเป็ นข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลประเภทหนึ่ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่
ละเอียดอ่อน
ละเอียดอ่อนเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับเชื้ อชำติ ต้นกำเนิ ด ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมื อง ศำสนำ ควำมเชื่ อทำงศำสนำหรื อ ทำงปรั ช ญำ พฤติ ก รรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม
ข้อมูลสุ ขภำพหรื อสภำพควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพกำรค้ำ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์
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และข้อมูลใด ๆ ในลักษณะเดี ยวกัน ตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
จัดตั้งโดยพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562
(“ คณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”)

3.

กำรประมวลผล

4.

เจ้ำของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล บุค คลธรรมดำที่ เกี่ ยวข้องกับ ข้อมู ล ส่ วนบุค คลโดยบุ ค คลดังกล่ ำวได้รับ กำรระบุ ตวั ตนหรื อ
ส่วนบุคคล
สำมำรถระบุตวั ตนได้ ทั้งนี้ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่รวมถึงผูเ้ สี ยชี วิตและข้อมูลของนิ ติบุคคล
(ที่จดั ตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำย เช่น บริ ษทั มูลนิ ธิ สมำคมหรื อองค์กรอื่น ๆ)

5.

เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูล

กิจกรรมใด ๆ ที่มีกำรดำเนิ นกำรหรื อลำดับกำรดำเนิ นกำรใด ๆ ที่ดำเนิ นกำรกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ไม่ ว่ ำจะด้ว ยวิ ธี ก ำรอัต โนมัติ ห รื อ ไม่ ก็ ต ำม เช่ น กำรรวบรวม กำรบัน ทึ ก กำรจัด เก็ บ กำร
เปลี่ยนแปลง กำรอ่ำนพิจำรณำ กำรใช้ กำรดึง กำรเปิ ดเผยโดยกำรส่ง กำรแชร์ กำรทำให้เข้ำถึงได้
กำรจัดเรี ยงหรื อกำรรวม กำรกำหนดข้อจำกัด กำรส่ ง กำรเผยแพร่ กำรลบหรื อกำรทำลำยโดย
วิธีกำรใด ๆ

เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูล ที่ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรโดยมีห น้ำที่ เกี่ ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนดรวมถึงหน้ำที่ต่อไปนี้
1. ให้คำแนะนำกับองค์กรรวมถึ งผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ส่ วนบุคคลรวมถึ งพนักงำนหรื อผูใ้ ห้ บริ กำรของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุ คคลหรื อผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลส่ วนบุคคลและกำกับดูแลว่ำปฏิบตั ิตำม PDPA
2. เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล จะต้องได้รับแจ้งเมื่อเกิ ดกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อ
กำรรั่วไหลของข้อมูลและจะต้องสอบสวนปัญหำทันทีพร้อมกับฟังก์ชนั่ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั
3. รวบรวมหลักฐำนทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกำรรั่วไหลของข้อมูล
เพื่อให้องค์กรสำมำรถรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ได้
4. ทบทวนผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลส่ วนบุคคล รวมถึ ง
พนักงำนหรื อผูใ้ ห้บริ กำรของบริ ษทั หรื อ ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. ประสำนงำนกับ คณะกรรมกำรคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล ในประเด็ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ กำร
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลส่ วน
บุค คลรวมถึ งกำรประมวลผลโดยพนัก งำนหรื อผูใ้ ห้ บริ ก ำรของบริ ษทั หรื อของผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลส่ วนบุคคล
6. เก็บรักษำควำมลับของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ทรำบหรื อได้มำระหว่ำงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่

6.

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่มีอำนำจและหน้ำที่ ในกำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรรวบรวม กำรใช้หรื อกำร
ส่วนบุคคล
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
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7.

ผู้ป ระมวลผลข้อ มู ล ส่ ว น บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสัง่ ที่ได้รับจำกหรื อในนำมของบริ ษทั
บุคคลส่ วนบุคคล
ที่ทำหน้ำที่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

8.

ก ำรล ะ เมิ ด ข้ อ มู ล ส่ ว น กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ ที่ ผิดกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็ นโดยอุบตั ิเหตุหรื อโดยเจตนำ
บุคคล
รวมถึ งกำรสู ญเสี ยข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกำรเข้ำถึ งข้อมูล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย กำรทำลำย
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย กำรดัดแปลงหรื อกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต

หลักกำรของเรำ

3.

3.1 บริ ษทั จะใช้มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อ กำกับดู แลว่ำกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยบริ ษทั และโดยผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลให้
เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติฯและกฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ บริ ษทั จะต้องใช้ควำมพยำยำมและดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมในกำรปฏิบตั ิ
ตำมหลักกำรดังต่อไปนี้
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

หลักกำรควำมชอบกฎหมำย หลักควำมเป็ นธรรมและหลักควำมโปร่ งใส: กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องชอบด้วยกฎหมำย
เป็ นธรรมและโปร่ งใส บริ ษทั จะต้องแจ้งเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลให้เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลทรำบตำมพระรำชบัญญัติฯเพื่อควำมโปร่ งใสในกำรประมวลผล
วัตถุป ระสงค์: ข้อมูลส่ วนบุคคลจะต้องถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ชัด แจ้งและโดยชอบด้วยกฎหมำยและบริ ษทั จะไม่
ประมวลผลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่ำนั้น
กำรประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุ ค คลให้น้อยที่ สุ ด : บริ ษทั จะประมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุค คลเฉพำะข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นกำรเก็ บ รวบรวมและเฉพำะข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลที่ เหมำะสมจะน ำมำประมวลเพื่ อให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ใ นกำร
ดำเนินกำร และกำรประมวลผลต่ำงๆจะต้องดำเนิ นกำรในลักษณะเท่ำที่จำเป็ นจริ ง ๆ ตำมวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลนั้นเท่ำนั้น
ควำมถูกต้องของข้อมูลส่ วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีควำมเหมำะสมและในกรณี ที่จำเป็ น บริ ษทั จะต้องปรับปรุ งข้อมูลส่ วน
บุคคลให้เป็ นปัจจุบนั และบริ ษทั จะต้องดำเนินกำรทุกขั้นตอนที่เหมำะสมเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆก็ตำมที่ไม่ถูกต้องเมื่อ
พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลนั้นจะถูกลบหรื อแก้ไขโดยไม่ชกั ช้ำ
กำรเก็บรักษำ: ข้อมูลส่ วนบุคคลจะต้องถูกเก็บไว้ในรู ป แบบที่มีกำรระบุตวั ตนไม่เกิ นระยะเวลำที่จำเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ควำมมัง่ คงปลอดภัยและควำมลับ: ข้อมูลส่ วนบุคคลจะต้องถูกประมวลผลในลักษณะที่มีควำมมัน่ คงปลอดภัยที่เหมำะสมรวมถึงกำร
ป้ องกันกำรประมวลผลและกำรสู ญเสี ยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย;
กำรถ่ำยโอน/กำรแชร์ /กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล: กำรถ่ำยโอน กำรแชร์ และกำรเปิ ดเผยทั้งหมดรวมถึ งกำรถ่ำยโอนข้ำมประเทศ
หรื อกำรแชร์ ขอ้ มูลส่วนบุคคลจะต้องกระทำโดยอ้ำงอิงฐำนทำงกฎหมำยได้ ทั้งนี้ โดยเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด

3.2 ฐำนสำหรับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
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3.2.1
บริ ษทั จะต้องก ำกับ ดู แลว่ำข้อมูลส่ วนบุค คลนั้น ได้รับกำรประมวลผลโดยชอบตำมฐำนทำงกฎหมำยที่ ถูกต้อง ฐำนทำงกฎหมำย
สำหรับกำรประมวลผลมีดงั นี้








3.2.2

บริ ษทั ได้รับควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
มีควำมจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคู่สัญญำหรื อเพื่อดำเนิ นกำรตำมคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลก่อนทำสัญญำ
มีควำมจำเป็ นในกำรป้ องกันหรื อปรำบปรำมอันตรำยต่อชี วิต ร่ ำงกำยหรื อสุ ขภำพของบุคคล
มีควำมจำเป็ นต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั ซึ่ งไม่ได้สำคัญน้อยกว่ำสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อเพื่อสำธำรณะประโยชน์อื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยอนุญำต
เหตุผลที่ถูกกฎหมำยอื่น ๆ เช่ น เมื่อมีควำมจำเป็ นที่จะต้องดำเนิ นงำนที่เรำได้รับมอบหมำย (ถ้ำมี ) จำกหน่วยงำนรัฐหรื อเพื่อจัดทำ
เอกสำรเชิ งประวัติศำสตร์ /จดหมำยเหตุเพื่อสำธำรณะประโยชน์หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจยั หรื อสถิ ติที่มีกำรปกป้ อง
สิ ทธิ และเสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลและเป็ นไปตำมกฎหมำย และหรื อ
มีควำมจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
เรำอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเฉพำะเมื่อเรำมีฐำนทำงกฎหมำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งดังต่อไปนี้








ได้รับควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
กำรประมวลผลมีควำมจำเป็ นเพื่อกำรป้ องกันหรื อปรำบปรำมอันตรำยต่อชี วิต ร่ ำงกำยหรื อสุ ขภำพของบุคคลหำกเจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมด้วยเหตุผลใดก็ตำม
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนได้รับกำรเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนโดยควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง
มีควำมจำเป็ นต้องมี กำรประมวลผลเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิ บตั ิตำมหรื อกำรใข้สิทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำยหรื อ
กำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
มีควำมจำเป็ นต้องมีกำรประมวลผลเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ และ/หรื อ
ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้ทำกำรประมวลผลได้

เรำจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หำกเรำต้องได้รับข้อมูลจำกแหล่งอื่น บริ ษทั จะต้องกำกับดูแลให้บริ ษทั ต้อง
ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและจะต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ต่อไป

3.2.3 บริ ษทั จะต้องกำกับให้มีขอ้ ตกลงที่เหมำะสมกับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อกำหนดมำตรกำรป้ องกันและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่เพียงพอและเพื่อให้มีกำรปฎิบตั ิตำมสิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะต้องมีมำตรกำรที่ เหมำะสมเพื่อกำกับดูแลและเฝ้ ำติดตำมกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวด้วย
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หน้ ำที่ที่ต้องปฏิบัติ

4.

รำยละเอียด
หน้ ำที่ที่ต้องปฏิบัติ
บริ ษทั จะต้องจัดให้ มีแนวทำงหรื อคู่มือที่ จำเป็ นเพื่อให้พนักงำนสำมำรถปฏิ บตั ิตำม
บริ ษ ัท ต้อ งปฏิ บ ัติ ตำมนโยบำยภำยในที่ เกี่ ยวกับ
กฎหมำยและจะต้องจัดให้มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนเป็ นประจำทุกปี เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิ บตั ิตำมพระรำชบัญญัติฯ
ข้อมูลส่ วนบุคคล จะต้องมีส่วนร่ วมในกำรฝึ กอบรมทั้งหมด
และกฎหมำยที่บงั คับใช้อย่ำงเคร่ งครัด
บริ ษทั จะต้องจัดทำคู่มือเกี่ ยวกับกำรจัดกำรกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะต้อง
บริ ษทั จะต้องกำกับให้มีกำรรำยงำนกำรละเมิดต่อ
ใช้ควำมพยำยำมเพื่อกำกับดูแลเพื่อให้สำมำรถตรวจพบกำรละเมิด ให้ได้โดยเร็ วที่สุด
เจ้ำหน้ ำที่ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ทัน ที แ ละ
และจะต้อ งสนับ สนุ น ให้ พ นั ก งำนรำยงำนกำรละเมิ ด หรื อ ข้อ ผิ ด พลำดใด ๆ ต่ อ
จะต้องกำกับให้มีกำรแจ้งกำรละเมิดต่อหน่ วยงำน
เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในเวลำที่เหมำะสม
ที่ เกี่ ย วข้อ งและ/หรื อเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
เคำรพสิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

บริ ษทั จะต้องออกคู่มือแนวทำงปฏิบตั ิที่ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีกำรพิจำรณำคำร้ องขอของ
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลตำมกฎหมำย บริ ษทั จะต้องกำกับดู แลกำรใช้สิทธิ เหล่ำนี้ ว่ำ
สำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ดูขอ้ 5

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม

บริ ษ ัท จะต้องไม่ เก็ บ ข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลใด ๆ นำนเกิ น ควำมจำเป็ น บริ ษ ัท จะจัดท ำ
นโยบำยกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุตคลให้เหมำะสมเพื่อให้พนักงำนได้ปฏิบตั ิตำม

เรำอำจแชร์ หรื อถ่ ำยโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นหรื อผู้
ไม่แชร์ ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับใครก็ตำมที่ไม่มีสญ
ั ญำ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นครั้ งครำว บริ ษทั จะต้องกำกับดู แลว่ำมีบริ ษทั ได้ทำ
กับเรำ
สัญญำที่เหมำะสมกับบุคคลดังกล่ำว
สำมำรถอ่ ำนรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ ขั้น ตอนกำรรั ก ษำควำมปลอดภัยได้ใ น
ปกป้ องควำมลับ และควำมปลอดภัยของข้อ มู ล
นโยบำยควำมปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Policy)
ส่วนบุคคล
บริ ษทั จะต้องขอควำมยินยอมที่เหมำะสมทุกครั้งก่อนที่จะดำเนินกำรเกี่ ยวกับคุกกี้และ
ขอควำมยินยอมเพื่อใช้คุกกี้
จะต้องเปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้คุกกี้ ของบริ ษทั ต่อสำธำรณะและง่ำยต่อกำรเข้ำถึ ง อย่ำง
น้อยที่สุดจะต้องเผยแพร่ นโยบำยกำรใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั

5.

สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคลภำยใต้ พระรำชบัญญัติฯ

บริ ษทั เคำรพสิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่ บญ
ั ญัติโดยพระรำชบัญญัติฯและกฎหมำยต่ำงๆ บริ ษทั จะต้องกำกับดู แลเพื่อให้เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถใช้สิทธิ ดงั ต่อไปนี้ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพตำมกฎหมำย

1.

สิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สิ ทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
สิ ทธิ ในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (สิ ทธิ ที่จะถูกลืม)
สิ ทธิ ในกำรจำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิ ในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล
สิ ทธิในกำรถอนควำมยินยอมสำหรับกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิ ในกำรยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อบริ ษทั หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
สิ ทธิ อื่นใดของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนด

บริ ษทั จะต้องจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อให้พนักงำนทุกคนสำมำรถปฏิบตั ิต่อสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเหล่ำนี้ ได้

6.

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และข้ อควำม

กำรสื่ อสำรใด ๆ ที่เรำสื่ อสำรกับลูกค้ำ ซัพพลำยเออร์ ผูใ้ ห้บริ กำร ผูถ้ ือหุ้นและบุคคลอื่น ๆโดยใช้อีเมลและข้อควำมจะต้องเป็ นไปตำมหลักกำร
ดังต่อไปนี้



บุคคลที่เลือกที่จะไม่อยูใ่ นรำยชื่อผูร้ ับอีเมลของเรำจะต้องไม่ได้รับอีเมลหรื อข้อควำม



หำกบุคคลใดแจ้งบริ ษทั ว่ำตนเองไม่ตอ้ งกำรได้รับกำรติดต่อทำงอีเมลหรื อข้อควำมอีกต่อไป ชื่ อและรำยละเอียดกำรติดต่อของบุคคล
ดังกล่ำวจะต้องถูกลบออกจำกรำยชื่อ และต้องบันทึกว่ำบุคคลดังกล่ำวไม่ได้ให้ควำมยินยอมเพื่อรับอีเมลหรื อข้อควำม



จะต้องมีตวั เลือกเพื่อยกเลิกกำรสื่ อสำรที่คล้ำยกัน (เช่ น มีกำรเพิ่มตัวเลือกในกำรยกเลิกกำรสมัครที่ดำ้ นล่ำงของอีเมลหรื อข้อควำมทุก
ครั้งที่มีกำรส่งข้อควำม)

7. กำรแชร์ หรือถ่ ำยโอนไปยังประเทศอืน่ ๆ
บริ ษทั อำจแชร์ หรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรื อองค์กรในประเทศอื่น ๆ ภำยใต้กฎหมำยโดยมีเงื่อนไขว่ำ
7.1

กำรแชร์ หรื อถ่ำยโอนดังกล่ำวต้องมีฐำนทำงกฎหมำยอย่ำงน้อยหนึ่ งข้อในข้อ 3.2 และประเทศที่ผรู ้ ับข้อมูลส่ วนบุคคลตั้งอยูต่ อ้ ง
มีมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเพียงพอตำมที่ คณะกรรมกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนดหรื อได้วินิจฉัยไว้
อย่ำงไรก็ดี ข้อกำหนดเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่พอเพียงนี้ไม่ใช้บงั คับในกรณี ที่
 เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้งและชัดเจนให้สำมำรถถ่ ำยโอน/แชร์ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลได้โดย
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งข้อมูลอย่ำงครบถ้วนแล้วถึ งรำยละเอียดของควำมไม่เพียงพอของกำรปกป้ องคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอื่นนั้น
 กำรถ่ำยโอนหรื อแชร์ มีควำมจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ทำงกฎหมำย
 มีควำมจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคู่สัญญำหรื อเพื่อดำเนิ นกำรตำมคำขอของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะมีกำรทำสัญญำ
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มีควำมจำเป็ นสำหรับกำรปฏิ บตั ิตำมสัญญำระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคล
มีควำมจำเป็ นในกำรป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชี วิต ร่ ำงกำยหรื อสุ ขภำพของบุคคล และเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่
สำมำรถให้ควำมยินยอมในเวลำดังกล่ำวได้
มีควำมจำเป็ นเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณะประโยชน์ที่สำคัญอย่ำงน้อยหนึ่ งอย่ำงตำมที่กฎหมำยอนุญำต
เมื่อกฎหมำยได้บญั ญัติให้ตอ้ งมี กำรถ่ำยโอนหรื อกำรแชร์ หรื อเป็ นกรณี ที่กฎหมำยอนุ ญำตให้สำมำรถดำเนิ นกำรดังกล่ำว
ได้

8. กำรจัดกำรกำรละเมิด
บริ ษทั จะต้องจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อ บ่งชี้ และตรวจจับเหตุกำรณ์ที่อำจทำให้เกิ ดกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะต้อง
ทบทวนมำตรกำรที่ใช้ตรวจจับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ โดยอย่ำงน้อย กำรทบทวนดังกล่ำวจะต้องดำเนิ นกำรเป็ นประจำทุกปี

เมื่อบริ ษทั จะต้องดำเนิ นกำรกับกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั และพนักงำนทุกคนจะต้องมุ่งเน้นให้ควำมคุม้ ครองแก่บุคคลและข้อมูลส่ วน
บุคคลของบุคคลเหล่ำนั้น รวมทั้งจะต้องมุ่งลดกำรสูญเสี ยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลส่ วนบุคคลเหล่ำนั้น

หำกมีควำมเสี่ ยงที่กำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอำจส่ งผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคล บริ ษทั จะต้องเร่ งรำยงำนกำรละเมิดดังกล่ำวต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ภำยใน 72 ชัว่ โมงนับจำกเวลำที่บริ ษทั ตระหนักถึ งกำรละเมิดดังกล่ำว หำกมีควำมเสี่ ยงสู งที่
กำรละเมิดอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคล บริ ษทั จะต้องแจ้งแผนกำรแก้ไขเยียวยำให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบ
ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ดว้ ย

บริ ษทั จะต้องจัดทำคู่มือกำรจัดกำรกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล อย่ำงน้อยคู่มือดังกล่ำวต้องมีเรื่ องต่อไปนี้







กำรตรวจกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
กำรให้พนักงำนรำยงำนกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
กำรประเมินควำมเสี่ ยงและขั้นตอนที่จำเป็ นเพื่อลดควำมเสี ยหำย
ขั้นตอนในกำรรำยงำนกำรละเมิดต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและควำมร่ วมมือกับคณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
กำรแจ้งกำรละเมิดต่อบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้องตำมที่จำเป็ น

บริ ษทั จะต้องกำกับดูแลว่ำพนักงำนทุกคนเข้ำใจถึ งภำระหน้ำที่ ของบริ ษทั ภำยใต้กฎหมำยและบริ ษทั จะต้องดำเนิ นกำรให้มีกำรตรวจพบและ
รำยงำนกำรละเมิดได้อย่ำงเหมำะสม บริ ษทั จะต้องสอบสวนกำรละเมิดและดำเนิ นกำรแก้ไขหำกจำเป็ นและเก็บรักษำบันทึกกำรละเมิดไว้ต่อไป
9. กำรทบทวนนโยบำย
เจ้ำหน้ำที่ คุ ้มครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลจะต้องพิ จำรณำเพื่ อเสนอทบทวนนโยบำยฉบับ นี้ รวมถึ งกำรให้ ท บทวนคลังข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล (data
inventory) และบันทึกรำยกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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ผูร้ ับผิดชอบนโยบำยฉบับนี้จะต้องกำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี้ โดยเคร่ งครัด
10. ข้ อมูลกำรติดต่ อ
หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรื อควำมช่ วยเหลื อเกี่ ยวกับกำรรวบรวม กำรใช้ กำรเปิ ดเผย กำรส่ งต่อหรื อกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ
โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่หมำยเลข 063-226-9853 Email : legalscc@slimconcept.co.th

นอกจำกนี้คุณสำมำรถติดต่อฝ่ ำย [ฝ่ ำยบุคคล]

เรี ยน: คุณนริ ศรำ เพิ่มทรัพย์
ที่ บริ ษทั สลิม คอนเซ็ปท์ สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขโทรศัพท์ 081-822-9135
อีเมล: narisara.k@slimconcept.co.th

11. เอกสำรอ้ำงอิง
บริ ษทั จะต้องจัดให้มีและติดตำมกำรบังคับใช้เอกสำรดังต่อไปนี้




ข้อกำหนดบริ ษทั สลิม คอนเซ็ป คอปอร์เรชัน่ จำกัด
นโยบำยกำรใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
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