น
นโยบายการค
คุม้ ครองข้อมูมลส่วนบุคคล
ค
บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จํากั
า ด (มหาชนน) ตระหนักถึงความสํ
ง
าคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ค จึงได้
จัดทํานโยยบายการคุม้ ครรองข้อมูลส่วนบุคคล (Persoonal Data Prottection Policy)) ขึ้ น โดยนโยบบายนี้ ได้อธิบายยถึงวิธีการ
ที่บริษัทปฏิ
ป บตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบบรวม การจัดเก็ก็บรักษา การใใช้ การเปิ ดเผยย รวมถึงสิทธิต่ตาง ๆ ของ
เจ้าของข้อมู
อ ลส่วนบุคคลล เป็ นต้น เพื่อให้
ใ เจ้าของข้อมูลได้รบั ทราบถึถึงนโยบายในกการคุม้ ครองข้ออมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัทจึงประกาศนโยบา
ป
ายฯ ดังต่อไป

1. คํานิยาม
ย
ข้อมูลส่วนบุคคล”
ค หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุ
บ คคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดด้ไม่วา่ ทางตรงงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อ้ มูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ร
ผูค้ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลล หมายถึง ผูบ้ ริหารฝ่ ายบุคคลซึ
ค ่งมีอาํ นาจหหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการ เก็บ
ใ หรือเปิ ดเผยยข้อมูลส่วนบุคคล
ค
รวบรวม ใช้
เจ้าของข้อมูล หมายถึง บุคคลซึ
ค ่งเจ้าของข้อ้ มูลส่วนบุคคลล

2. การเก็ก็บรวบรวมข้ข้อมูลส่วนบุคคล
ค
บริษัทจะทํากาารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี
ค
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วธิธีีการที่ชอบด้วยกฎหมาย
ย
และเป็ นธธรรม
โดยในการเก็บรววบรวมนั้นจะทําเพียงเท่าที่จาเป็
าํ นแก่การดําเนิ
า นงานภายใต้วตั ถุประสงค์ข์ องบริษัท
เท่านั้น ทัท้งนี้ บริษัทจะดําเนิ นการให้เ้ จ้าของข้อมูล รับรู ้ ให้ความมยินยอมทางอิเล็
เ กทรอนิ กส์ หรือตามแบบวิวิธีการของ
บริษัท กรณีที่บริษัทจัดเก็
ด บข้อมูลส่วนบุ
น คคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อ้ มูล บริษัทจะะขอความยินยอมจากเจ้าของงข้อมูลโดย
ชัดแจ้งก่อนทํ
อ าการเก็บรวบรวม
ร
เว้ว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุ
ว คคลอ่อนไหหวจะเข้าข้อยกกเว้นตามที่
พระราชบับัญญัติคุม้ ครองงข้อมูลส่วนบุคคล
ค พ.ศ. 25622 หรือกฎหมายยอื่นกําหนดไว้้

3.วัตถุประสงค์การเก็ก็บข้อมูลส่วนบุ
น คคล
บริษัท จะใช้ขอมู
อ้ ลส่วนบุคคลลของเจ้าของข้อมู
อ ลตามที่เจ้าของข้
ข อมูลได้ให้
หมา เพื่อดําเนิ นนการตามควาามประสงค์
ในการดําเนิ
า นงานของบบริษัท ในการใหห้บริการที่ตกลลงระหว่างเจ้าของข้
ข อมูลกับบริษัท โดยทางบบริษัทจะไม่ใช้ข้ อ้ มูลส่วน
บุคคลที่ได้ดรบั จากเจ้าขอองข้อมูลเพื่อวัตถุ
ต ประสงค์อื่นใดนอกเหนื
ใ
อจาากที่ระบุไว้ขณะะเก็บรวบรวมขข้อมูลส่วนบุคคลดั
ค งกล่าว
หากบริ ษัษัทมีความจําเป็ป็ นที่ ตอ้ งใช้ขอมู
อ้ ลส่วนบุ คคลลของเจ้าของข้ข้อมูลนอกเหนืนอจากวัตถุ ประสงค์ที่ระบุ ไว้้ บริ ษัทจะ
ดําเนิ นกาารขอความยินยอมจากเจ้
ย
าขอองข้อมูลอีกครั้ง

4. การใชช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่สวนบุคคล
บริษัท จะไม่นาข้
นํ อมูลส่วนบุคคลของเจ้
ค
าของข้อมูลไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภภายนอก เว้นแตต่กรณีดงั นี้
น
าของข้
ข อมูลส่วนบบุคคล
• ได้รบั ความยินยอมจากเจ้
• คําสัง่ ศาล พนันักงานเจ้าหน้าที
า ่ หรือกฎหมาาย ให้เปิ ดเผยขข้อมูลดังกล่าว
• บริษัทอาจทําการเปิ
า
ดเผยข้อ้ มูลส่วนบุคคลให้
ค กบั ผูส้ อบบบัญชีของบริษษััท ผูต้ รวจสอบบภายนอก
ของบริษัท แลละหน่ วยงานราาชการ ตามที่กฎหมายกํ
ก
าหนนด เป็ นต้น
โปรดทราาบว่า บริ ษัทอาจส่
อ งต่อข้อมูลส่
ล วนบุ คคลของเจ้าของข้อมูลระหว่างหน่นวยงานใน
บริ ษั ท ด้ว ยกกัน เพื่ อ การใ ห้บ ริ ก ารแก่ เ จ้า ของข้อ มู ล อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและบบรรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อนามสกุกุล ที่อยู่ หมายยเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร ที่อยูอี่ เมล์ ชื่อบริษัษัท (องค์กร) ตําแหน่ งงาน และข้อมูลที่เกี่ยยวข้องกับการขาย โดยจะ
เปิ ดเผยข้อมูลดั
ล งกล่าวเพื่อวัตั ถุประสงค์ในการบริการเท่านั
า ้น

5. แนวทางในการดําเนินการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษั ท จะกํา หนดมาตรการต่ า ง ๆ รวมถึ ง มาตรการด้า นการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติดา้ นการคุ ม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนั กงานของบริษัทและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนั บสนุ นและส่งเสริมให้พนั กงานมีความรูแ้ ละตระหนั กถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนั กงานของบริษัทต้องปฏิบตั ิตาม
นโยบายฯ และแนวปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกําหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามนโยบายและ
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการมีสิทธิ์ในการดําเนิ นการ ดังต่อไปนี้
• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิ ดเผย
การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
• สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการระงับการใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคําร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรือผ่านทาง “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องฯ
ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นั บแต่วนั ที่ได้รบั คําร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไว้

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้ เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ ยนแปลงการดํา เนิ น งานของบริ ษัท รวมถึ งข้อเสนอแนะและความคิ ดเห็ น จากหน่ วยงานต่ าง ๆ โดยบริ ษัทจะ
ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง

ช่องทางการติดต่อ
บริษัท เมืองใหม่กตั ทรี จํากัด (มหาชน)
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