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Data Privacy Policy 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  

บริษัท เบลนเดต้า จ ากัด 
 

1. บทน า 
1.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหม้ีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล
จากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบคุคลที่มีประสิทธิภาพ บริษัท เบลนเดต้า จึงได้จัดท านโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคลเพ่ือใหม้ีแนวทางในการด าเนินการและการจัดการข้อมูลส่วนบคุคลที่เหมาะสมดังนี ้

• มีคนภายในบริษัทฯ ที่มคีวามรู้เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับความปลอดภัยของข้อมูล 
• มีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และการสนับสนุนที่ดทีี่สุดต่อข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน 
• พนักงานทุกคนมคีวามเข้าใจถึงความรับผิดชอบและวิธีการจัดการต่อข้อมูลส่วนบคุคล 
• บุคคลที่ต้องการส่งค าร้องในการเข้าถึงข้อมูลจะต้องทราบว่า มีขัน้ตอนอย่างไร ต้องติดต่อใคร 

โดยส่ิงเหล่านีจ้ะต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
• บุคคลต้องมัน่ใจว่าข้อมูลของเขานัน้ได้ถูกด าเนินการตามหลักการการป้องการข้อมูล โดยข้อมูลจะ

มีความปลอดภยัตลอดเวลา และจะไม่ถูกเข้าถึงได้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
• องค์กรอืน่ที่ต้องการถ่ายโอนหรือแชร์ข้อมลูจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 
• ระบบใหม่ๆ  ใดที่ก าลงัน าไปใชจ้ะถูกประเมินว่า มคีวามเส่ียง และเสียหาย จากการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล จะต้องเป็นไปตามทีน่โยบายก าหนด 

  

1.2 ขอบเขตการบังคับใช้ 
นโยบายนี้ก าหนดขอบเขตเพ่ือน าไปใช้กับข้อมลูส่วนบุคคลทัง้หมด รวมถึงข้อมลูส่วนบคุคลทีม่ีความ
อ่อนไหวทีไ่ด้รับมาเพ่ือด าเนนิการ จัดเก็บ แก้ไข เปิดเผย หรือที่ถูกลบ โดยบริษัทฯ เพ่ือการด าเนินธุรกิจ ใน
รูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร และส่ืออื่นๆ ส่ิงเหล่านี้จะรวมถึงข้อมูลของบริษัทฯ 
เช่นเดียวกับข้อมลูส่วนบุคคล บริษัทภายนอกทีม่อบความรับผิดชอบให้บริษัทฯ ภายใต้สัญญาที่ส่ือถึงข้อ
ก าหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนีน้ าไปใช้กับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเปน็พนักงานประจ า 
พนักงานชัว่คราว นักศึกษาฝึกงาน รวมทัง้ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาและผู้ใช้งานบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการลงโทษ
ทางวินยัและทางกฎหมายกับผู้ที่ละเลยที่จะปฏบิัติตามนโยบายนี้ รวมถึงค าส่ังให้ระงับการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย  



1.3 ค านยิาม 

• “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลซึง่บริษัทมีการเก็บ
รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คูค่้า ผู้ให้บริการ 
และผูม้ีส่วนได้เสียกับบริษัท 

• “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไมร่วมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

• “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความ
คิดเหน็ทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมลูพันธุกรรม ข้อมลูชวีภาพ
หรือข้อมลูอืน่ใดซึง่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลในท านองเดยีวกันตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

• “ผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ เก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

• “ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกับ การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลตามค าส่ังหรือในนามของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคล 
ทัง้นี้ บุคคลหรือนิติบคุคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

• “บริษัท เบลนเดต้า จ ากัด” หรือ “บริษัทฯ” หมายถึง “บริษัท เบลนเดต้า จ ากัด” 

 

2. วิธีที่ได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลด้วยกระบวนการต่อไปนี้ 

2.1 บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งด าเนนิการโดยเรา
หรือกลุม่บริษัทฯ ซึง่ไม่ได้ระบโุดยชัดแจ้งว่าอยูภ่ายใต้บังคบัของนโยบายนี้ 
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทฯ 
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมลู 
คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น 
2.4 ข้อมูลส่วนบคุคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และที่อยูไ่อพี 
(IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หนา้เพจที่เข้าเยี่ยมชม
ขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
2.5 พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชนั โดยจะมีการเก็บ Log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชนัของ
ทาง บริษัทฯ 
2.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public 
Records) ที่บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย 
2.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย 
 

 

  



3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

3.1 เพ่ือการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อืน่ๆ ที่
จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบ ารุงรักษา และการด าเนินการ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการดังกล่าว 
3.2 เพ่ือการด าเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ 
3.3 เพ่ือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
3.4 เพ่ือยนืยัน และ/หรือ ระบตัุวตนของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ 
หรือการติดต่อกับบริษัทฯ 
3.5 เพ่ือการติดต่อส่ือสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดข้ึนของบริษัทฯ 
3.6 เพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
ปรับปรุงหรือเปลีย่นแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ เป็นต้น 
3.7 เพ่ือการด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมในการ 

3.7.1 ตรวจสอบและปอ้งกันการกระท าที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย 
3.7.2 ตอบสนองต่อค าขอจากหน่วยงานรัฐหรือรฐับาล รวมถึงหนว่ยงานของรัฐหรือรัฐบาล
ต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลอาศัยอยู ่
3.7.3 บงัคับใช้ข้อก าหนดในการให้บริการและนโยบายที่เก่ียวข้องกับข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัทฯ 
3.7.4 ปกป้องการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
3.7.5 ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บคุลากร และ
เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล หรอืบุคคลอืน่ 
3.7.6 เยยีวยา ป้องกัน หรือจ ากัดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

3.8 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานก ากับดูแลหรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐก าหนด 
ทัง้นี้ วัตถุประสงค์อื่นๆ ทีไ่มไ่ด้ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลจะได้รับการแจ้งเมื่อบริษัทฯ มีการขอ
เก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล อนึง่ ในการได้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านมานัน้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์เหล่านี้ เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

• เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
• ได้รับความยินยอมจากท่าน 
• เพ่ือประโยชน์ของท่าน และการขอความยนิยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานัน้ 
• เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบคุคลหรือนิติบุคคลอืน่ที่

ไม่ใช่บริษัทฯ 
• เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ใน

การด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลก่อนเข้าท าสัญญานัน้ 
• เป็นไปเพ่ือประโยชน์เก่ียวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น 
• เพ่ือประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรอืการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

 



4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จดัเก็บ/รูปแบบของข้อมูล 
บริษัทฯ จะท าการเก็บรวบรวมข้อมลูที่เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรงหรือข้อมลูส่วน
บุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากการให้บริการหรือการด าเนินงานของบริษัทฯผ่านทุกชอ่งทาง 

• ข้อมูลส่วนบคุคล หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู/่ทีอ่ยูส่ านักงาน 
เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน วันเกิด สัญชาติ เพศ สถานภาพการสมรส แม็กแอดเดรสหรือ
ไอดีคุ้กก้ี ทีอ่ยู่ไอพี (IP Address) 

• ข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้น หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ เชน่ 
ประเภทเบราว์เซอร์ โดเมน เวบ็ไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ทีอ่ยู่เว็บไซต์อ้างอิงข้อมลูเพ่ือการ
สนับสนนุลูกค้า โดยจะมีการเก็บ Log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชันของทางบริษัทฯ 

• ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมลูที่บริษัทฯ จัดเก็บโดยอัติโนมติัเมื่อท่านล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กก้ี เว็บบคีอน ไฟลล์๊อคอิน สคริปท์ รวมถึง ข้อมูลทางเทคนคิ เชน่ ทีอ่ยู่ไอพี 
ประเภทเบราว์เซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ทีอ่้างอิง 
ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงทีท่่านค้นหาหรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึง พฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชนั 

• ข้อมูลที่ตัง้ หมายถึง ข้อมลูทีไ่ด้รับจากจีพีเอส ไวไฟ เข็มทศิ เคร่ืองวัดความเร่ง ที่อยูไ่อพี หรือ
โพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตัง้ 

• คุ้กก้ี หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กก้ีได้ถูกวางใน
คอมพิวเตอร์ของท่าน คุ้กก้ีจะเก็บหรือจดจ าข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดเบราว์เซอร์นัน้ หรอื
จนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กก้ี อย่างไรก็ตาม ท่านจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการน าทางการใช้
เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุ้กก้ีจะช่วยเก็บข้อมลูเว็บไซต์ซึ่งท่านเยีย่มชมหรือเปิดข้ึน 

 

5. ระยะเวลาจัดเก็บ 
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์และความจ าเป็นที่บริษัทฯ 
จะต้องด าเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่ใช้
บังคับในเร่ืองดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไวห้ลังระยะเวลาที่สัญญาทีท่่านไดท้ าไว้กับบริษัท
ฯ ส้ินผลบังคับระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายคุวามของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง โดย
บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมลูส่วนบคุคล ทัง้นี้บริษัทฯ จ าเป็นต้อง
เก็บข้อมูลส่วนบคุคลต่อไปแม้จะพ้นก าหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการ
ด าเนินคดหีรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย เป็นตน้ 

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภัย ซึ่งจะถูกน าไปใช้ส่ือสารให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องทราบและมี
ความเชื่อมัน่ในการรักษาความมัน่คงปลอดภัย ดงันี้ 

• ต้องไม่ถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในอุปกรณ์พกพาใดๆ โดยที่ไม่มีการป้องกันอย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าอุปกรณ์นัน้จะเป็นของบริษัทฯหรือไม่ เชน่ อุปกรณ์ต้องก าหนดให้มีการเข้ารหัส 

• อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลทัง้หมด ควรได้รับการเก็บไว้อยา่งปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัส
ข้อมูล 



• ส าเนาข้อมูลส่วนบคุคลทัง้หมดพร้อมกับส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เก็บไว้ในส่ือบนัทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถอดออกได้ ควรเก็บไวอ้ย่างปลอดภัยในกลอ่ง ตู้ หรือลิ้นชัก ที่สามารถ
ล็อคได ้

• ข้อมูลส่วนบคุคลทัง้หมดที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัทฯจะท าการส ารองข้อมูลไว้นอก
สถานที่ การส ารองข้อมูลทัง้หมดจะถูกเข้ารหัส 

ทัง้นี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตราการป้องกันด้านการบริหาร
จัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนคิ (Technical Safeguard) และ
มาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบคุคลที่เหมาะสม หมายความว่า มีการธ ารงไว้ซึง่ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (integrity) และใหข้้อมูลอยู่ในลักษณะทีพ่ร้อมใช้งาน (Availability) และเพ่ือป้องกันการละเมิด
ข้อมูลส่วนบคุคล โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 
เช่น มาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และมาตรการเพ่ือป้องกันไมใ่ห้ผู้รับข้อมูลไป
จากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไมม่ีอ านาจหรือโดยไมช่อบ และบริษัทฯ ได้มี
การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเปน็ระยะๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก าหนดใหพ้นักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มหีน้าที่รักษา
ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านไว้เป็นความลับและมคีวามปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯก าหนด เมื่อต้องมีการ
ด าเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

6. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะ
ในกรณี ดังต่อไปนี ้

• บริษัทฯ ที่มคีวามเก่ียวข้อง และบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท บริษัทจะแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบคุคล
ของท่านภายในกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

• ผู้รับเหมา/คู่สัญญา: ในกรณีที่บริษัทฯ ท าการจ้างผู้รับเหมาเพ่ือด าเนินการใดอนัจ าเป็นใช้ข้อมูล
ส่วนบคุคลของท่าน จะก าหนดให้ผู้รับเหมาในการด าเนินการนัน้ เพ่ือป้องกันความเปน็ส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน และต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์
อื่นใดนอกจากเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของบริษัทฯ 

• หนว่ยงานรัฐบาล รัฐบาล หรอืองค์กรอืน่ตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ค าส่ัง ค า
ร้องขอ เพ่ือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมลูไปยงัต่างประเทศ บริษัทฯ จะก าหนดมาตรฐานในการ
ท าข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ มมีาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคลอ้งกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าข้อมลู
ส่วนบคุคลนัน้ จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย อาทิเช่น 

 

 



• กรณีที่บริษัทฯมคีวามจ าเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบคุคล เพ่ือการจัดเก็บ 
• การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) บริษัทฯจะพิจารณาองค์กรทีม่ีมาตรฐานความมัน่คง

ปลอดภัยในระดับสากล และจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบคุคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่นๆ ทีไ่ม่
สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลได้ เป็นต้น 

ในการเชื่อมโยงข้อมลูส่วนบคุคลกับบุคคลหรือหนว่ยงานอื่น บริษัทฯ จะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวม บุคคลผู้มี
สิทธิในข้อมูลที่ไดม้ีการเก็บรวบรวมอย่างชดัเจน เพ่ือให้ทา่นได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดท าบันทึก
การเชื่อมโยงข้อมูลไว้เปน็หลกัฐาน 

  

7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยัและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลมีความมัน่ใจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการป้องกันความเส่ียงอนั
อาจท าให้ข้อมลูส่วนบคุคลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รัว่ไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย บริษัทฯ จึงได้สร้าง
ความตระหนักด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นทีย่อมรับและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจ ากัดสิทธ์ิการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล จะก าหนดให้เฉพาะบคุคลที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวในการน าเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์และ บริการ และเพ่ือการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งบคุคลที่
บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลนัน้ จะต้องยึดมัน่และปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบคุคลดงักล่าว โดยบริษัทฯ 
มีมาตรการป้องกันทัง้เชิงบริหารจัดการ เชิงกายภาพและเชิงอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการก ากับ
ดูแลทีบ่ังคบัใช้เพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการกระท าอื่นใดทีน่อกเหนือหรือไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง
การส่งข้อมูลส่วนบคุคลหรือข้อมูลที่มคีวามอ่อนไหวไปยังบุคคลทีไ่มไ่ด้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่ท าให้
บริษัทฯ เสียหาย จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ด้วย 

  

8. สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 
เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลสามารถใช้สิทธิที่เก่ียวกับข้อมลูส่วนบคุคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งชอ่งทางและ
วิธีการติดต่อ ตามสิทธิที่ท่านพึงมี ดังนี ้

• สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบคุคลที่เก่ียวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 
บริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวที่ตนไม่ได้ใหค้วามยินยอม 

• สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับตนจากบริษัทฯ ได้ รวมทัง้มีสิทธิ ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบคุคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วย
วิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่
สามารถท าได้ 

• สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลที่เก่ียวกับตน 
• สิทธิด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมลูส่วนบคุคลเป็นข้อมลูทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลที่

เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลได้ 
• สิทธิในการระงับการใช้ข้อมลูส่วนบคุคล 



• สิทธิขอให้ด าเนนิการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และท าให้ข้อมูลถูกต้องเปน็ปัจจุบัน 
• สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึง่ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความ

ยินยอมเมือ่ใดก็ได ้

  

9. การส่ือสารนโยบาย 
นโยบายฉบับนี้ก าหนดให้มีการส่ือสารภายในให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงานทกุคน โดยจัดท าเป็น
ประกาศ/บันทึก และ จัดเก็บอย่างเหมาะสม ผ่านทางเว็บไซต์บนอนิทราเน็ต ส าหรับการส่ือสารภายนอกให้
บุคคลทัว่ไป ลูกค้า คูค่้า พันธมิตร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  

10. ช่องทางการติดตอ่ส่ือสาร 
หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เก่ียวข้องกับนโยบายคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ผ่านทางชอ่งทางที่ก าหนดไว ้ดังนี ้

บริษัท เบลนเดต้า จ ากัด 

110/1 ชัน้ 6 ถนนกรุงธนบุรี 

แขวง บางล าภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

หรือ เจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล (DPO) 

Email: dpo@blendata.co 

  

11. การเฝ้าติดตาม ทบทวน และ ปรับปรุงนโยบาย 
นโยบายฉบับนี้ก าหนดให้มีการเฝ้าติดตาม และ ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ีอใหส้อดคล้องตามนโยบายนี้ โดยจะต้องมีการก าหนดแผนให้มีการวัดผลเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
และ มีการทบทวนนโยบายฉบบันี้ อย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ กระบวนการปฏบิัติงาน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือรายงานเหตุการณ์ละเมิด
ด้านความมัน่คงปลอดภัยข้อมูลส่วนบคุคล ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับนโยบายฉบับนี้ 

  

ปรับปรุงล่าสุดเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

mailto:dpo@blendata.co

