1.

วัตถุประสงค์

บริษัท รีเลชั่นชิพรีพับบลิค จำกัด
นโยบำยกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy)

นโยบำยฉบับนี้จัดทำขึน
้ เพือ
่ ให ้พนักงำน ลูกจ ้ำง คู่ค ้ำ และผู ้ใช ้บริกำรได ้ทรำบและเข ้ำใจในนโยบำยกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล
ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้เก็บรวบรวม ใช ้ เปิ ดเผย และเก็บรักษำข ้อมูลส่วนบุคคลข ้ำงต ้น โดยเป็ นไปตำมกฎหมำยอำนำจหน ้ำที่ ภำรกิจใน
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์พระรำชบัญญัตก
ิ ำหนดควำมผิดเกีย
่ วกับห ้ำงหุ ้นส่วนจด
ทะเบียน ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมำคม และมูลนิธ ิ พ.ศ. 2499 และพระรำชบัญญัตก
ิ ำรบัญชี พ.ศ. 2543 เป็ นต ้น
บริษัทฯ ดำเนินกำรให ้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทำงเว็บไซต์และเอกสำรในรูปแบบกระดำษซึง่ เป็ นไปตำมแบบฟอร์ม
ในกำรให ้บริกำรของบริษัทฯ แล ้วนำมำแปลงข ้อมูลเข ้ำสูร่ ะบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเก็บโดยวิธอ
ี น
ื่ ซึง่ สอดคล ้องกับ
พระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพือ
่ ให ้กำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลให ้มีประสิทธิภำพและสร ้ำงควำมมั่นใจ
ให ้กับเจ ้ำของข ้อมูล
2.

ขอบเขต

เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึน
้ เพือ
่ ให ้พนักงำน ลูกจ ้ำง คู่ค ้ำ และผู ้ใช ้บริกำรได ้ทรำบและเข ้ำใจในนโยบำยกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล
ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้เก็บรวบรวม ใช ้ เปิ ดเผย และเก็บรักษำข ้อมูลส่วนบุคคล
3.

คำจำกัดควำม
•
•

•
•
•
•
•

่ ชิพ รีพับบลิค จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ
บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท รีเลชัน
ข ้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข ้อมูลเกีย
่ วกับบุคคลซึง่ ทำให ้สำมำรถระบุตัวบุคคลนัน
้ ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ ้อม แต่ไม่
รวมถึงข ้อมูลของผู ้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ ตัวอย่ำงข ้อมูลส่วนบุคคล เช่น
่ - นำมสกุล หรือ ชือ
่ เล่น
(1) ชือ
(2) เลขประจำตัวประชำชน เลขหนังสือเดินทำง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญำตขับขี่ เลขประจำตัวผู ้เสียภำษี เลข
บัญชีธนำคำร เลขบัตรเครดิต
(3) ทีอ
่ ยู่ อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์
(4) ข ้อมูลอุปกรณ์หรือเครือ
่ งมือ เช่น IP address, MAC address และ Cookie ID เป็ นต ้น
(5) ข ้อมูลทำงชีวมิต ิ (Biometric) เช่น รูปภำพใบหน ้ำ ลำยนิว้ มือ ฟิ ลม
์ เอกซเรย์ข ้อมูล สแกนม่ำนตำ ข ้อมูลอัตลักษณ์
เสียง และข ้อมูลพันธุกรรม เป็ นต ้น
ิ ของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์และโฉนดทีด
(6) ข ้อมูลระบุทรัพย์สน
่ น
ิ เป็ นต ้น
่ มโยงไปยังข ้อมูลข ้ำงต ้นได ้ เช่น วันเกิดและสถำนทีเ่ กิด เชือ
้ ชำติ สัญชำติ น้ำหนัก ส่วนสูง
(7) ข ้อมูลทีส
่ ำมำรถเชือ
ข ้อมูลตำแหน่งทีอ
่ ยู่ (location) ข ้อมูลกำรแพทย์ ข ้อมูลกำรศึกษำ ข ้อมูลทำงกำรเงิน และข ้อมูลกำรจ ้ำงงำน เป็ นต ้น
(8) ข ้อมูลกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนหรือควำมเห็นของนำยจ ้ำงต่อกำรทำงำนของลูกจ ้ำง
(9) ข ้อมูลบันทึกต่ำงๆ ทีใ่ ช ้ติดตำมตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ของบุคคล เช่น log file เป็ นต ้น
(10) ข ้อมูลทีส
่ ำมำรถใช ้ในกำรค ้นหำข ้อมูลส่วนบุคคลอืน
่ ในอินเทอร์เน็ต
ผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง บุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลซึง่ มีอำนำจหน ้ำทีต
่ ัดสินใจเกีย
่ วกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้ หรือ
เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล
ผู ้ประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล
หมำยถึง บุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลซึง่ ดำเนินกำรเกีย
่ วกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล ตำมคำสั่งหรือในนำมของผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่ ดำเนินกำร
ดังกล่ำวไม่เป็ นผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคล
บุคคล หมำยถึง บุคคลธรรมดำ
เจ ้ำหน ้ำทีค
่ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมำยให ้มีหน ้ำทีใ่ ห ้คำแนะนำและ
(Data Protection Officer: DPO) ตรวจสอบกำรดำเนินงำน ประสำนงำน และให ้ควำมร่วมมือกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหน่วยงำนอืน
่ ทีเ่ กี่ยวข ้อง

4.

นโยบำยและแนวปฏิบัต ิ

4.1.

กำรเก็บรวบรวม กำรใช ้ หรือกำรเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้ กำรจัดเก็บ และกำรเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของเจ ้ำของข ้อมูล โดยให ้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ถึง
ควำมถูกต ้อง ครบถ ้วนและเป็ นปั จจุบันของข ้อมูลด ้วยวิธก
ี ำรทีช
่ อบด ้วยกฎหมำยและเป็ นธรรม บริษัทฯ มีกำรจัดเก็บข ้อมูลเท่ำที่
จำเป็ นในกำรให ้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกำรดำเนินงำนในด ้ำนอืน
่ ๆ ตำมอำนำจหน ้ำทีแ
่ ละวัตถุประสงค์ในกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนดเท่ำนัน
้ โดยบริษัทฯ จะแจ ้งให ้เจ ้ำของข ้อมูลทรำบและขอควำม

ยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลนัน
้ เว ้นแต่เป็ นกรณีทก
ี่ ฎหมำยกำหนด และหรือในกรณีอน
ื่ ๆ ตำมที่
กำหนดไว ้ในนโยบำยฉบับนี้
4.2.

วัตถุประสงค์และฐำนในกำรประมวลผลข ้อมูล

้ ขำยออนไลน์ ระบบโปรแกรม CRM หรือระบบ
เพือ
่ กำรเข ้ำถึงและเข ้ำใช ้บริกำรในระบบโปรแกรมและเว็บไซต์ เช่น ระบบกำรซือ
้ สินค ้ำ บริกำร สอบถำมข ้อมูล
อืน
่ ๆ ทีบ
่ ริษัทฯ จัดให ้มีขน
ึ้ เพือ
่ วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ เช่นกำรสั่งซือ
ร ้องเรียน แจ ้งข ้อเสนอแนะ กำรยืน
่ เสนอเข ้ำโครงกำร รวมถึงเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีจ
่ ำเป็ นทีเ่ จ ้ำของข ้อมูลต ้องให ้ข ้อมูลส่วนบุคคล เพือ
่ ให ้
บริษัทฯ ดำเนินกำรให ้สิทธิหรือประโยชน์สำหรับกำรเข ้ำใช ้บริกำรตำมเงือ
่ นไขทีต
่ กลงกัน รวมถึงพัฒนำคุณภำพสินค ้ำและบริกำร
กำรจัดทำกำรตลำดเกีย
่ วกับสินค ้ำหรือบริก ำร กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์เกีย
่ วกับ
สินค ้ำและบริกำร กำรทำวิจัย วิเครำะห์และกำรสำรวจตลำด กำรทำข ้อมูลเชิงสถิตเิ พือ
่ นำเสนอสินค ้ำและบริกำรใหม่ให ้แก่
ผู ้ใช ้บริกำร กำรประมวลผลข ้อมูล คือ บริษัทฯ จะนำข ้อมูลส่วนบุคคล ตำมวรรคแรกในข ้อ 4.3.1 เมือ
่ ได ้รับควำมยินยอมจำก
เจ ้ำของข ้อมูล ยกเว ้น กำรประมวลผลข ้อมูลภำยใต ้ฐำนกำรประมวลผลข ้อมูล ดังต่อไปนี้
4.2.1

ฐำนสัญญำ (contract)

เมือ
่ เจ ้ำของข ้อมูลตกลงใช ้บริกำร หรือไม่ได ้ใช ้บริกำรของบริษัทฯ จำเป็ นอย่ำงยิง่ ทีเ่ จ ้ำของข ้อมูลต ้องให ้ข ้อมูลแก่บริษัทฯ เพือ
่
บริษัทฯ จะได ้นำข ้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวนัน
้ ไปประมวลผลเกีย
่ วกับกำรให ้บริกำรตำมเงือ
่ นไขข ้อตกลงในกำรใช ้บริกำร รวมถึง
่ สำรกับเจ ้ำของข ้อมูล ติดตำมและแจ ้งผลประโยชน์เกีย
นำไปใช ้ในกำรติดต่อสือ
่ วกับสินค ้ำหรือบริกำร ตอบข ้อคำถำม ซึง่ หำก
เจ ้ำของข ้อมูลไม่ได ้ให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะทำให ้บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับกำรใช ้บริกำรของเจ ้ำของข ้อมูลได ้ ไม่สำมำรถจัด
่ สำรได ้ ไม่สำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรเข ้ำทำสัญญำ รวมถึง
สิทธิและประโยชน์ตำมเงือ
่ นไข ไม่สำมำรถติดต่อสือ
่
ตรวจสอบควำมเป็ นตัวตนของเจ ้ำของข ้อมูลได ้ซึงเป็ นไปตำมมำตรำ 24 (3) ของพระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562
4.2.2

ฐำนควำมยินยอม (Consent)

กรณีมค
ี วำมจำเป็ น บริษัทฯ อำจนำข ้อมูลส่วนบุคคลของเจ ้ำของข ้อมูลไปใช ้ในกำรประมวลผลข ้อมูลเพือ
่ กำรนำเสนอเกีย
่ วกับ
บริกำร และหรือเพือ
่ จัดกิจกรรมทำงกำรตลำดของบริษัทฯ หรือเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของเจ ้ำของข ้อมูล
เพือ
่ วัตถุประสงค์เกีย
่ วกับกำรตลำด หำกเจ ้ำของข ้อมูลไม่ประสงค์ในส่วนนี้ สำมำรถถอนคำยินยอมได ้โดยติดต่อบริษัทฯ และแจ ้ง
ควำมประสงค์ได ้ตำมข ้อ 4.11
4.2.3

ฐำนประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

กรณีมค
ี วำมจำเป็ น บริษัทฯ อำจนำข ้อมูลส่วนบุคคลของเจ ้ำของข ้อมูลไปใช ้ในกำรประมวลผลเพือ
่ กำรจัดกำรและจัดทำรำยงำนที่
่ งภำยใน
จำเป็ นภำยในบริษัทฯ กำรดูแลรักษำระบบเพือ
่ กำรรักษำมำตรฐำนหรือพัฒนำในบริกำรนัน
้ กำรบริห ำรจัดกำรควำมเสีย
องค์กร กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน ซึง่ มีควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด ้วยกฎหมำยของผู ้ควบคุมข ้อมูลและกำร
นำไปใช ้ของผู ้ประมวลผลข ้อมูล ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรำ 24 (5) ของพระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
4.2.4

ฐำนหน ้ำทีต
่ ำมกฎหมำย (Legal Obligation)

กรณีมค
ี วำมจำเป็ น บริษัทฯ อำจนำข ้อมูลของเจ ้ำของข ้อมูลไปใช ้ในกำรประมวลผลข ้อมูลเพือ
่ ปฏิบัตต
ิ ำมกฎหมำยทีก
่ ำกับดูแล
เช่น พระรำชบัญญัตก
ิ ำรบัญชี พ.ศ. 2543 พระรำชบัญญัตก
ิ ำหนดควำมผิดเกีย
่ วกับห ้ำงหุ ้นส่วนจดทะเบียน ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด
บริษัท จำกัด สมำคมและมูลนิธ ิ พ.ศ. 2499 เป็ นต ้น และกฎหมำยอืน
่ ทีบ
่ ริษัทฯ ต ้องอยู่ภำยใต ้กำรบังคับให ้ส่งข ้อมูลส่วนบุคคล
เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ทใี่ ห ้อำนำจศำลสั่งให ้คู่ควำมส่งเอกสำรหรือข ้อมูลในกำรพิจำรณำคดีควำม เป็ นต ้น ซึง่
เป็ นไปตำมมำตรำ 24 (6) ของพระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4.3.

ข ้อมูลส่วนบุคคลทีจ
่ ะทำกำรประมวลผล และระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะทำกำรประมวลผลข ้อมูล และกำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม ดังนี้
4.3.1

ประเภทหรือรำยกำรข ้อมูลส่วนบุคคล

4.3.1.1 ข ้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Non-sensitive data) ข ้อมูลต่ำงๆ เกีย
่ วกับบุคคลทีส
่ ำมำรถเป็ นสิง่ บ่งชีเ้ ฉพำะตัวคนบุคคลได ้
่ นำมสกุล ทีอ
เช่น ชือ
่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อำยุ วุฒก
ิ ำรศึกษำ หน ้ำทีก
่ ำรงำน สถำนะทำงสังคม ลักษณะทำงกำยภำพ ของทัง้
พนักงำนภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร เป็ นต ้น
4.3.1.2 ข ้อมูลทีม
่ ค
ี วำมอ่อนไหว (Sensitive data) เป็ นข ้อมูลทีม
่ ค
ี วำมลับเฉพำะตัวบุคคล และหำกถูกเปิ ดเผยให ้สำธำรณะ
ทรำบ อำจก่อให ้เกิดควำมขัดแย ้ง กระทบต่อควำมรู ้สึก หรือเกิดควำมเสียหำยรุนแรงต่อเจ ้ำของข ้อมูล เช่น ควำมคิดเห็นทำงกำร
่ ในลัทธิหรือศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ข ้อมูลสุขภำพ ของทัง้ พนักงำนภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร เป็ นต ้น
เมือง ควำมเชือ

4.3.2
•
•

•

ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม
ิ้ สุดกำรเป็ นพนักงำน
ในกรณีบุคคลภำยในองค์กร ข ้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมไว ้จะถูกเก็บไว ้ตลอดสัญญำจ ้ำงงำน หลังจำกทีส
่ น
ภำยในเวลำ 90 วัน บริษัทฯ จะทำกำรลบหรือทำให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ให ้สำมำรถระบุตัวบุคคลได ้
ในกรณีบุคคลภำยนอกองค์กรทีข
่ ้อมูลส่วนบุคคลถูกใช ้ประมวลผลในระบบทีใ่ ห ้บริกำรจะถูกเก็บไว ้ในระบบตลอดระยะ
้ สุดลงข ้อมูลจะถูกสำรองคืนกลับไปให ้ผู ้ควบคุมข ้อมูลและข ้อมูลทีค
สัญญำทีใ่ ห ้บริกำรและเมือ
่ สัญญำสิน
่ ้ำงอยู่ในระบบ
จะถูกลบทำลำยหรือทำให ้อยู่ในสภำพทีไ่ ม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได ้ทันทีทไี่ ด ้รับกำรยืนยันจำกผู ้ควบคุมข ้อมูลหรือ
เจ ้ำของข ้อมูล
ิ ธิทจ
อย่ำงไรก็ตำม เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
ี่ ะแจ ้งให ้บริษัทฯ ทรำบหำกเจ ้ำของข ้อมูลต ้องกำรทีจ
่ ะลบข ้อมูลไม่ว่ำเวลำใดๆ ก็
ตำม ตำมสิทธิในข ้อ 4.5

4.3.3 กำรทบทวนข ้อมูลส่วนบุคคลทีจ
่ ำเป็ นในกำรประมวลผล
ทำงองค์กรจะดำเนินกำรทบทวนควำมจำเป็ นของกำรใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของทัง้ บุคคลภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงน ้อยปี ละ
1 ครัง้ หรือเมือ
่ มีควำมจำเป็ นโดยไม่ขัดต่อกำรดำเนินธุรกิจ ข ้อตกลงควำมยินยอมและกฎหมำย
4.4.

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงำนซึง่ ข ้อมูลส่วนบุคคลอำจเปิ ดเผย

บริษัทฯ อำจทำกำรเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให ้กับผู ้จัดทำกำรตลำด ผู ้ตรวจสอบภำยนอกของบริษัทฯ และหน่วยงำน
รำชกำร ตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนด เป็ นต ้น
4.5.

สิทธิของเจ ้ำของข ้อมูล

ิ ธิในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
ิ ธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมใน
4.5.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (right to withdraw consent) เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
กำรประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด ้ให ้ควำมยินยอมกับบริษัทฯ ได ้ตลอดระยะเวลำทีข
่ ้อมูลส่วนบุคคลนัน
้ อยู่กับบริษัทฯ
ิ ธิในกำรเข ้ำถึงข ้อมูลส่วนบุคคลและขอให ้
4.5.2 สิทธิในกำรเข ้ำถึงข ้อมูลส่วนบุคคล (right of access) เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
บริษัทฯ ทำสำเนำข ้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให ้กับเจ ้ำของข ้อมูลได ้ รวมถึง ขอให ้บริษัทฯ เปิ ดเผยกำรได ้มำซึง่ ข ้อมูลส่วนบุคคลที่
เจ ้ำของข ้อมูลไม่ได ้ให ้ควำมยินยอมต่อบริษัทฯ ได ้
ิ ธิในกำรขอให ้บริษัทฯ แก ้ไข
4.5.3 สิทธิในกำรแก ้ไขข ้อมูลส่วนบุคคลให ้ถูกต ้อง ( right to rectification) เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
ข ้อมูลทีไ่ ม่ถูกต ้อง หรือเพิม
่ เติมข ้อมูลทีไ่ ม่สมบูรณ์ได ้
ิ ธิในกำรขอให ้บริษัทฯ ทำกำรลบข ้อมูลด ้วยเหตุ
4.5.4 สิทธิในกำรลบข ้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
บำงประกำรได ้
ิ ธิในกำรระงับกำรใช ้
4.5.5 สิทธิในกำรระงับกำรใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
ข ้อมูลส่วนบุคคลด ้วยเหตุบำงประกำรได ้
ิ ธิในกำรโอนย ้ำยข ้อมูลส่วน
4.5.6 สิทธิในกำรให ้โอนย ้ำยข ้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
บุคคลทีไ่ ด ้ให ้ไว ้กับบริษัทฯ ไปยังผู ้ควบคุมข ้อมูลรำยอืน
่ หรือเจ ้ำของข ้อมูลเองด ้วยเหตุบำงประกำรได ้
ิ ธิในกำรคัดค ้ำนกำร
4.5.7 สิทธิในกำรคัดค ้ำนกำรประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล (right to object) เจ ้ำของข ้อมูลมีสท
ประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลด ้วยเหตุบำงประกำรได ้
กำรร ้องขอใดๆ ตำมรำยกำรข ้ำงต ้นนัน
้ เจ ้ำของข ้อมูลจะต ้องกระทำเป็ นลำยลักษณ์อักษร และบริษัทฯ จะใช ้ควำมพยำยำมอย่ำงดี
ทีส
่ ด
ุ ทีจ
่ ะดำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีส
่ มเหตุสมผลและไม่เกินระยะเวลำตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัตต
ิ ำม
ข ้อกำหนดทำงกฎหมำยทีเ่ กีย
่ วกับสิทธิของท่ำนในฐำนะทีท
่ ่ำนเป็ นเจ ้ำของข ้อมูลส่วนบุคคลนัน
้
ข ้อจำกัดในกำรให ้บริกำรด ้ำนต่ำงๆ ในกรณีทเี่ จ ้ำของข ้อมูลขอให ้บริษัทฯ ลบ ทำลำย ระงับ ขอให ้โอน กำรคัดค ้ำน หรือทำให ้
ข ้อมูลไม่สำมำรถระบุตัวตนได ้หรือถอนควำมยินยอม อำจทำให ้เกิดข ้อจำกัดกับบริษัทฯ ในกำรทำธุรกรรมหรือกำรให ้บริกำรกับ
เจ ้ำของข ้อมูลในบำงกรณีได ้ ทัง้ นี้ภำยใต ้ข ้อกำหนด เงือ
่ นไขของกำรยินยอมใช ้บริกำรด ้ำนต่ำงๆ และตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนด
กำรใช ้สิทธิดังกล่ำวข ้ำงต ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคิดค่ำบริกำรใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและจำเป็ นต่อกำรเข ้ำดำเนินกำรเกีย
่ วกับ
ข ้อมูลส่วนบุคคลตำมทีเ่ จ ้ำของข ้อมูลร ้องขอ
4.6.

กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข ้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมภำยใต ้มำตรฐำน เช่น กำรป้ องกันกำรสูญ
หำยของข ้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ กำรป้ องกันกำรเข ้ำถึงข ้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ กำรป้ องกันกำรใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลโดยมิ
ชอบ กำรป้ องกันกำรแปลงและแก ้ไขข ้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ กำรป้ องกันกำรเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ กำรบันทึกผู ้
่ บันทึก
เข ้ำชมเว็บไซต์ (Log Files) กำรกำหนดสิทธิและข ้อจำกัดสิทธิในกำรเข ้ำถึงข ้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน กำรทำลำยสือ

ข ้อมูลต่ำง ๆ ได ้แก่ กระดำษ Flash Drive แผ่น CD-DVD ฮำร์ดดิสก์ เป็ นต ้น เพือ
่ ป้ องกันมิให ้ข ้อมูลสูญหำย กำรเข ้ำถึง ทำลำย
ใช ้ แปลง แก ้ไขหรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได ้รับอนุญำต
4.7.

กำรมีสว่ นร่วมของเจ ้ำของข ้อมูล

บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยละเอียดข ้อมูลส่วนบุคคลต่อเมือ
่ ได ้รับคำร ้องขอจำกเจ ้ำของข ้อมูล ผู ้สืบสิทธิท
์ ำยำทผู ้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู ้พิทักษ์ตำมกฎหมำย โดยสำมำรถยื่นคำร ้องขอในเรือ
่ งต่ำงๆ ตำมสิทธิของเจ ้ำของข ้อมูล ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรให ้แล ้ว
เสร็จภำยในระยะเวลำทีส
่ มเหตุสมผล แต่ไม่เกินระยะเวลำตำมทีก
่ ฎหมำยได ้กำหนดไว ้
ในกรณีทเี่ จ ้ำของข ้อมูล ผู ้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู ้แทนโดยชอบธรรม หรือผู ้พิทักษ์ตำมกฎหมำย มีกำรคัดค ้ำนกำรจัดเก็บ ควำม
ถูกต ้อง หรือกำรกระทำใดๆ เช่น กำรแจ ้งปรับปรุงแก ้ไขข ้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข ้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ บริษัทฯ จะดำเนินกำร
บันทึกหลักฐำนคำคัดค ้ำนดังกล่ำวไว ้เป็ นหลักฐำนด ้วย
4.8.

กำรเปลีย
่ นแปลงนโยบำยกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลเป็ นประจำทุก 1 ปี เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับแนวปฏิบัต ิ
ข ้อบังคับ และกฎหมำยอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กรณีมก
ี ำรเปลีย
่ นแปลงนโยบำยบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ทรำบโดยกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://relationshiprepublic.com ผู ้ใช ้บริกำรภำยนอกและแจ ้งเป็ น E-mail ส่วนตัวสำหรับพนักงำนของบริษัทฯ โดยเร็วทีส
่ ด
ุ
่ งทำงทีผ
ทัง้ นี้บริษัทฯ มีชอ
่ ู ้ใช ้บริกำรภำยนอกสำมำรถตรวจดูควำมมีอยู่ ลักษณะของข ้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของกำรนำ
ข ้อมูลไปใช ้
4.9.

ข ้อสงวนสิทธิ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธคำร ้องขอตำมข ้อ 4.5 กรณีดงั นี้
4.9.1 กฎหมำยสำมำรถกำหนดให ้ทำได ้
่ หรือบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวเจ ้ำของข ้อมูลได ้
4.9.2 ข ้อมูลส่วนบุคคลทำให ้ไม่ปรำกฏชือ
4.9.3 ผู ้ยืน
่ คำร ้องขอไม่มห
ี ลักฐำนยืนยันว่ำเป็ นเจ ้ำของข ้อมูลหรือเป็ นผู ้มีอำนำจในกำรยืน
่ คำร ้องขอดังกล่ำว
ิ ธิตำมกฎหมำย หรือไม่มข
4.9.4 คำร ้องขอดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีทผ
ี่ ู ้ร ้องขอไม่มส
ี ท
ี ้อมูลส่วนบุคคลนัน
้ อยู่ทบ
ี่ ริษัท
ฯ เป็ นต ้น
4.10.

เจ ้ำหน ้ำทีค
่ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได ้มีกำรดำเนินกำรปฏิบัตต
ิ ำมพระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตัง้ เจ ้ำหน ้ำทีค
่ ุ ้มครองข ้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพือ
่ ตรวจสอบกำรดำเนินกำรของบริษัทฯ ทีเ่ กีย
่ วกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ
เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลให ้สอดคล ้องกับพระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมำยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
กำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได ้จัดทำระเบียบ คำสั่งให ้ผู ้เกีย
่ วข ้องดำเนินกำรตำมทีก
่ ำหนดไว ้ เพือ
่ ให ้กำร
ดำเนินงำนตำมแนวนโยบำยเกีย
่ วกับกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลให ้เป็ นไปด ้วยควำมเรียบร ้อย อีกทัง้ ยังเป็ นไปตำมนโยบำย
ของคณะกรรมกำรกำกับกำรบริหำรข ้อมูลส่วนบุคคลและควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทฯ ทีก
่ ำหนด
4.11.

ช่องทำงกำรติดต่อ

หำกมีเหตุร ้องเรียนเกีย
่ วกับข ้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อ ประสำนงำนมำทีเ่ จ ้ำหน ้ำทีค
่ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลได ้ตำม
รำยละเอียดนี้
ผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคล และเจ ้ำหน ้ำทีค
่ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
428 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท
แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0-2021-3700 หรือ Email: DPO@RelationshipRepublic.com
วันทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช ้ : วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 เป็ นต ้นไป

