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Data Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เบลนเดต้า จากัด
1. บทนา
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อให้การคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่ อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
จากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ บริษัท เบลนเดต้า จึงได้จด
ั ทานโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อให้มีแนวทางในการดาเนินการและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

มีคนภายในบริษัทฯ ที่มค
ี วามรู้เพื่ อทาหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
มีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และการสนับสนุนที่ดท
ี ี่สุดต่อข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับพนักงาน
พนักงานทุกคนมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและวิธีการจัดการต่อข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลที่ต้องการส่งคาร้องในการเข้าถึงข้อมูลจะต้องทราบว่า มีขน
ั้ ตอนอย่างไร ต้องติดต่อใคร
โดยสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
บุคคลต้องมัน
่ ใจว่าข้อมูลของเขานัน
้ ได้ถูกดาเนินการตามหลักการการป้องการข้อมูล โดยข้อมูลจะ
มีความปลอดภัยตลอดเวลา และจะไม่ถูกเข้าถึงได้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
องค์กรอืน
่ ที่ต้องการถ่ายโอนหรือแชร์ข้อมูลจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ระบบใหม่ๆ ใดที่กาลังนาไปใช้จะถูกประเมินว่า มีความเสี่ยง และเสียหาย จากการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเป็นไปตามทีน
่ โยบายกาหนด

1.2 ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายนี้กาหนดขอบเขตเพื่ อนาไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทัง
้ หมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีม
่ ีความ
อ่อนไหวทีไ่ ด้รับมาเพื่ อดาเนินการ จัดเก็บ แก้ไข เปิดเผย หรือที่ถูกลบ โดยบริษัทฯ เพื่ อการดาเนินธุรกิจ ใน
รูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร และสื่ออื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะรวมถึงข้อมูลของบริษัทฯ
เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทภายนอกทีม
่ อบความรับผิดชอบให้บริษัทฯ ภายใต้สัญญาที่สื่อถึงข้อ
กาหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนีน
้ าไปใช้กับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจา
พนักงานชัว่ คราว นักศึกษาฝึกงาน รวมทัง
้ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาและผู้ใช้งานบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการลงโทษ
ทางวินย
ั และทางกฎหมายกับผู้ที่ละเลยที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงคาสั่งให้ระงับการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

1.3 คานิยาม
•

•
•

•
•

•

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึง
่ บริษัทมีการเก็บ
รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง แต่ไม่จากัดเพี ยง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คูค
่ ้า ผู้ให้บริการ
และผูม
้ ีส่วนได้เสียกับบริษัท
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนัน
้ ได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพั นธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิ การ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพั นธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
หรือข้อมูลอืน
่ ใดซึง
่ กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับ การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง
้ นี้ บุคคลหรือนิติบค
ุ คลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท เบลนเดต้า จากัด” หรือ “บริษัทฯ” หมายถึง “บริษัท เบลนเดต้า จากัด”

2. วิธีที่ได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกระบวนการต่อไปนี้
2.1 บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งดาเนินการโดยเรา
หรือกลุม
่ บริษัทฯ ซึง
่ ไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยูภ
่ ายใต้บังคับของนโยบายนี้
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทฯ
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
คู่ค้า พั นธมิตร เป็นต้น
2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และที่อยูไ่ อพี
(IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชม
ขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.5 พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยจะมีการเก็บ Log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชันของ
ทาง บริษัทฯ
2.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public
Records) ที่บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย
2.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกากับดูแลที่ใช้อานาจตามกฎหมาย

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
3.1 เพื่ อการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ ที่
จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบารุงรักษา และการดาเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
3.2 เพื่ อการดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
3.3 เพื่ อการบริหารความสัมพั นธ์ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3.4 เพื่ อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ
หรือการติดต่อกับบริษัทฯ
3.5 เพื่ อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นของบริษัทฯ
3.6 เพื่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ขอ
้ มูล การตรวจสอบ การพั ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
ปรับปรุงหรือเปลีย
่ นแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ เป็นต้น
3.7 เพื่ อการดาเนินการใดๆ ทีจ
่ าเป็นและเหมาะสมในการ
3.7.1 ตรวจสอบและป้องกันการกระทาที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
3.7.2 ตอบสนองต่อคาขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาล
ต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
3.7.3 บังคับใช้ข้อกาหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกีย
่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
3.7.4 ปกป้องการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.7.5 ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคลากร และ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอืน
่
3.7.6 เยียวยา ป้องกัน หรือจากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
3.8 เพื่ อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกากับดูแลหรือเพื่ อให้เป็นไปตาม
กฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพั นที่กฎหมายหรือภาครัฐกาหนด
ทัง
้ นี้ วัตถุประสงค์อื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแจ้งเมื่อบริษัทฯ มีการขอ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อนึง
่ ในการได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมานัน
้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์เหล่านี้ เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•

เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
ได้รับความยินยอมจากท่าน
เพื่ อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน
้
เป็นการจาเป็นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลอืน
่ ที่
ไม่ใช่บริษัทฯ
เป็นการจาเป็นเพื่ อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่ อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน
้
เป็นไปเพื่ อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
เพื่ อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิ จารณาพิ พากษาคดีของศาล

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จด
ั เก็บ/รูปแบบของข้อมูล
บริษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรงหรือข้อมูลส่วน
บุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากการให้บริการหรือการดาเนินงานของบริษัทฯผ่านทุกช่องทาง
•

•

•

•
•

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนัน
้ ได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู/่ ทีอ
่ ยูส
่ านักงาน
เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน วันเกิด สัญชาติ เพศ สถานภาพการสมรส แม็กแอดเดรสหรือ
ไอดีคุ้กกี้ ทีอ
่ ยู่ไอพี (IP Address)
ข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้น หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ เช่น
ประเภทเบราว์เซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ทีอ
่ ยู่เว็บไซต์อ้างอิงข้อมูลเพื่ อการ
สนับสนุนลูกค้า โดยจะมีการเก็บ Log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชันของทางบริษัทฯ
ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บโดยอัติโนมัติเมื่อท่านล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้ เว็บบีคอน ไฟล์ล๊อคอิน สคริปท์ รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ทีอ
่ ยู่ไอพี
ประเภทเบราว์เซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ทอ
ี่ ้างอิง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งทีท
่ ่านค้นหาหรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึง พฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชัน
ข้อมูลที่ตง
ั้ หมายถึง ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากจีพีเอส ไวไฟ เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่ง ที่อยูไ่ อพี หรือ
โพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตง
ั้
คุ้กกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิ วเตอร์ของท่านโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางใน
คอมพิ วเตอร์ของท่าน คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจาข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดเบราว์เซอร์นน
ั้ หรือ
จนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการนาทางการใช้
เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุ้กกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งท่านเยีย
่ มชมหรือเปิดขึน
้

5. ระยะเวลาจัดเก็บ
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์และความจาเป็นที่บริษัทฯ
จะต้องดาเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ใช้
บังคับในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาทีท
่ ่านได้ทาไว้กับบริษัท
ฯ สิ้นผลบังคับระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง โดย
บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง
้ นี้บริษัทฯ จาเป็นต้อง
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้จะพ้ นกาหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการ
ดาเนินคดีหรือพิ จารณาคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
บริษัทฯ กาหนดมาตรการการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัย ซึ่งจะถูกนาไปใช้สื่อสารให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบและมี
ความเชื่อมัน
่ ในการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัย ดังนี้
•
•

ต้องไม่ถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในอุปกรณ์พกพาใดๆ โดยที่ไม่มีการป้องกันอย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าอุปกรณ์นน
ั้ จะเป็นของบริษัทฯหรือไม่ เช่น อุปกรณ์ต้องกาหนดให้มีการเข้ารหัส
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลทัง
้ หมด ควรได้รับการเก็บไว้อย่างปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัส
ข้อมูล

•

•

สาเนาข้อมูลส่วนบุคคลทัง
้ หมดพร้อมกับสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถอดออกได้ ควรเก็บไว้อย่างปลอดภัยในกล่อง ตู้ หรือลิ้นชัก ที่สามารถ
ล็อคได้
ข้อมูลส่วนบุคคลทัง
้ หมดที่จด
ั เก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัทฯจะทาการสารองข้อมูลไว้นอก
สถานที่ การสารองข้อมูลทัง
้ หมดจะถูกเข้ารหัส

ทัง
้ นี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตราการป้องกันด้านการบริหาร
จัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และ
มาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) เพื่ อรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หมายความว่า มีการธารงไว้ซง
ึ่ ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (integrity) และให้ข้อมูลอยู่ในลักษณะทีพ
่ ร้อมใช้งาน (Availability) และเพื่ อป้องกันการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่ อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไป
จากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอานาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทฯ ได้มี
การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กาหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่รักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯกาหนด เมื่อต้องมีการ
ดาเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บค
ุ คลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะ
ในกรณี ดังต่อไปนี้
•
•

•

บริษัทฯ ที่มค
ี วามเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท บริษัทจะแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่ อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ผู้รับเหมา/คู่สัญญา: ในกรณีที่บริษัทฯ ทาการจ้างผู้รับเหมาเพื่ อดาเนินการใดอันจาเป็นใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน จะกาหนดให้ผู้รับเหมาในการดาเนินการนัน
้ เพื่ อป้องกันความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ อวัตถุประสงค์
อื่นใดนอกจากเพื่ อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของบริษัทฯ
หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองค์กรอืน
่ ตามกฎหมาย เพื่ อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คาสั่ง คา
ร้องขอ เพื่ อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะกาหนดมาตรฐานในการ
ทาข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนัน
้ มีมาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้มน
ั่ ใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน
้ จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย อาทิเช่น

•
•

กรณีที่บริษัทฯมีความจาเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ อการจัดเก็บ
การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) บริษัทฯจะพิ จารณาองค์กรทีม
่ ีมาตรฐานความมัน
่ คง
ปลอดภัยในระดับสากล และจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่นๆ ทีไ่ ม่
สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เป็นต้น

ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น บริษัทฯ จะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวม บุคคลผู้มี
สิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน เพื่ อให้ทา่ นได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทาบันทึก
การเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

7. มาตรการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความมัน
่ ใจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการป้องกันความเสี่ยงอัน
อาจทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รัว่ ไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย บริษัทฯ จึงได้สร้าง
ความตระหนักด้านความมัน
่ คงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทัง
้ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นทีย
่ อมรับและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด
กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจากัดสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะกาหนดให้เฉพาะบุคคลที่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวในการนาเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์และ บริการ และเพื่ อการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่
บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนัน
้ จะต้องยึดมัน
่ และปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ
มีมาตรการป้องกันทัง
้ เชิงบริหารจัดการ เชิงกายภาพและเชิงอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการกากับ
ดูแลทีบ
่ ังคับใช้เพื่ อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการกระทาอื่นใดทีน
่ อกเหนือหรือไม่ได้รบ
ั อนุญาตรวมถึง
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มค
ี วามอ่อนไหวไปยังบุคคลทีไ่ ม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่ทาให้
บริษัทฯ เสียหาย จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ด้วย

8. สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งช่องทางและ
วิธีการติดต่อ ตามสิทธิที่ท่านพึ งมี ดังนี้
•
•

•
•
•

สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับตนจากบริษัทฯ ได้ รวมทัง
้ มีสิทธิ ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ด้วย
วิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่
สามารถทาได้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
สิทธิดาเนินการลบ หรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลที่
เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

•
•

สิทธิขอให้ดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทาให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึง
่ ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความ
ยินยอมเมือ
่ ใดก็ได้

9. การสื่อสารนโยบาย
นโยบายฉบับนี้กาหนดให้มีการสื่อสารภายในให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงานทุกคน โดยจัดทาเป็น
ประกาศ/บันทึก และ จัดเก็บอย่างเหมาะสม ผ่านทางเว็บไซต์บนอินทราเน็ต สาหรับการสื่อสารภายนอกให้
บุคคลทัว่ ไป ลูกค้า คูค
่ ้า พั นธมิตร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

10. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ผ่านทางช่องทางที่กาหนดไว้ ดังนี้
บริษัท เบลนเดต้า จากัด
110/1 ชัน
้ 6 ถนนกรุงธนบุรี
แขวง บางลาภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
หรือ เจ้าหน้าทีค
่ ม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
Email: dpo@blendata.co

11. การเฝ้าติดตาม ทบทวน และ ปรับปรุงนโยบาย
นโยบายฉบับนี้กาหนดให้มีการเฝ้าติดตาม และ กาหนดตัวชี้วัดเพื่ อวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพี่ อให้สอดคล้องตามนโยบายนี้ โดยจะต้องมีการกาหนดแผนให้มีการวัดผลเป็นประจาสม่าเสมอ
และ มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
้ หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือรายงานเหตุการณ์ละเมิด
ด้านความมัน
่ คงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้

ปรับปรุงล่าสุดเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

