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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้ าและคู่ค้า
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมัน่ ที่จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็ นลูกค้า/คู่
ค้าของบริ ษทั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั ใน
ฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. คาจากัดความ
ในนโยบายฉบับนี้ คาหรื อข้อความสามารถนิยามได้ดงั นี้
คาจากัดความ
1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data)
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive
Data)

3. ประมวลผล
4. ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
5. ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6. เว็บไซต์

บริษท
ั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

ความหมาย
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
หมายถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกับ เชื้ อ ชาติ เผ่า พัน ธุ์ ความคิ ด เห็ น
ทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน
ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ (เช่ น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูล
จาลองม่านตา ข้อมูลจาลองลายนิ้ วมื อ) หรื อข้อมูลอื่ นใดที่ กระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที่มีอานาจในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสัง่ หรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
หมายถึง เว็บไซต์ซ่ ึ งบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของ
หรื อให้บริ การแล้วแต่กรณี
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2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม สามารถจาแนกเป็ นประเภทดังต่ อไปนี้
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ข้อมูลระบุตวั ตน

2. ข้อมูลสาหรับการติดต่อ

3. ข้อมูลการเงิน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน (ผูต้ ิดต่อของ
ลูกค้าหรื อคูค่ า้ )
5. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการทา
ธุรกรรมต่าง ๆ หรื อขึ้นทะเบียนเป็ นลูกค้า
หรื อคูค่ า้ ของบริ ษทั

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหว

7. ข้อมูลการบันทึก

รายละเอียด
เช่ น ชื่ อ นามสกุล รู ป ถ่ า ยใบหน้า เพศ วัน เดื อ นปี เกิ ด อายุ สัญ ชาติ
หนังสื อเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรื อหมายเลขที่ระบุตวั ตนอื่น
ๆ
เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานที่จดั ส่งสิ นค้า สถานที่จดั ส่งใบ
แจ้งหนี้ สถานที่ จดั ส่ งหนังสื อรั บรองการหัก ณ ที่ จ่าย ไอดี แอปพลิเค
ชันไลน์ และข้อมูลผูท้ ี่สามารถติดต่อได้
เช่น รายละเอียดบัญชี ธนาคาร เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงภาษี
เงิ นได้ ข้อมูลส่ วนบุคคลตามใบแจ้งหนี้ ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิ น
ใบสาคัญรับเงิน หนังสื อรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
เช่น ตาแหน่งหรื อฐานะ ตาแหน่งงาน แผนกงาน อาชีพ ข้อมูลที่ปรากฏ
บนนามบัตร
เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ปรากฏในสาเนาบัตรประชาชน สาเนาหนังสื อ
เดินทาง สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบอนุญาตต่าง ๆ สาเนาโฉนดที่ดิน
ใบขอเปิ ดหน้าบัญชี ลูกค้า หรื อคู่คา้ หนังสื อมอบอานาจ สาเนาหนังสื อ
รั บ รองบริ ษ ัท ส าเนาภพ.09/20 สั ญ ญาซื้ อ ขายหรื อสั ญ ญาอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ใบส่งสิ นค้า
เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพสแกนใบหน้า (Face scan
/ Face recognition) ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูลเชื้ อชาติ ข้อมูล
ประวัติอาชญากรรม เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลที่ เป็ นข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เว้นแต่บริ ษทั ได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่านหรื อกรณี อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
บันทึกเสี ยงการสนทนา และบันทึกโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)

3. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
3.1 บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านใช้บริ การและให้ขอ้ มูลผ่านเว็ปไซต์ของบริ ษทั หรื อ
เมื่อท่านให้ขอ้ มูลผ่านช่องทางที่บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ เมื่อท่านเข้าทาสัญญาหรื อธุรกรรมกับบริ ษทั และส่ งมอบเอกสารและสาเนา
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรื อเมื่อท่านซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั หรื อเมื่อท่านขายสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่บริ ษทั
หรื อเมื่อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรื อส่งข้อร้องเรี ยนต่อบริ ษทั เป็ นต้น
บริษท
ั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
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3.2 บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ คู่คา้ หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั
เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ เป็ นต้น
4. วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัท มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ของผูส้ มัครงานและบุ คลากรของบริ ษทั โดยอาศัย
หลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังต่อไปนี้
ลาดับ

วัตถุประสงค์

ฐานการประมวลผล

1.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทาและการบริ หารจัดการสัญญาระหว่างบริ ษทั เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การปฏิ บัติ
กับลูกค้าหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั รวมถึงการดาเนิ นการของบริ ษทั ให้เป็ นไป ตามสัญญา (ม.24(3))
ตามสัญญา

2.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดซื้ อจัดจ้าง หรื อการลงทะเบี ยนลูกค้าหรื อคู่คา้ เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การปฏิ บัติ
รายใหม่ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ตลอดจนการดาเนินการ ตามสัญญา (ม.24(3))
ตามคาขอต่าง ๆ ของลูกค้าหรื อคู่คา้

3.

เพื่อบันทึกการตั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ของบริ ษทั การออกใบแจ้งหนี้ การออก เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การปฏิ บัติ
ใบกากับภาษี การทาการเบิกจ่ายเงินและการรับเงิน รวมถึงการทาธุรกรรม ตามสัญญา (ม.24(3))
ทางการเงินต่าง ๆ และการดาเนิ นการทางบัญชีของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับลูกค้า
หรื อคู่คา้

4.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่ อสารหรื อประสานงานในการดาเนิ นงาน เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
หรื อภารกิจของบริ ษทั กับบุคคลภายนอก ลูกค้า หรื อคู่คา้ ของบริ ษทั รวมถึง กฎหมาย (Legitimate Interest)
พนักงานของลูกค้าหรื อคู่คา้ ดังกล่าว
ของบริ ษทั (ม.24(5))

5.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสาร กิจกรรมของบริ ษทั เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
เช่ น การอบรม การจัดประชุ ม การสัมมนา โครงการของบริ ษทั การจัด กฎหมาย (Legitimate Interest)
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็ นต้น
ของบริ ษทั (ม.24(5))

6.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเรื่ องร้องเรี ยนจากลูกค้า หรื อคู่คา้ พนักงานหรื อ เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรื อคู่คา้
กฎหมาย (Legitimate Interest)
ของบริ ษทั (ม.24(5))

บริษท
ั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
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8.

เพื่อการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคารหรื อ
สถานที่ของบริ ษทั และการประเมินความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย รวมถึง
การเข้าและออกเพื่อปฏิบตั ิงานในสถานที่ของบริ ษทั การแลกบัตรเข้าออก
อาคารหรื อสถานที่ของบริ ษทั และการบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่
ของบริ ษทั และการบันทึกภาพภายในอาคารหรื อสานักงาน หรื อบริ เวณ
พื้นที่โดยรอบด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
และค าสั่ง โดยชอบด้ว ยกฎหมายของหน่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ ยวข้อง เช่น การจัดทารายงานภาษียื่นต่อกรมสรรพากร การตรวจสอบ
ทางบัญชีโดยผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายนอก เป็ นต้น

เวอร์ ชัน
1

ระดับชั้น
ความลับ
สาธารณะ

เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย (Legitimate Interest)
ของบริ ษทั (ม.24(5))

เป็ นการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย (ม.
24(6))

9.

เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตาม
เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การ กฎหมาย (ม.26(4))
ดาเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดาเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

10.

เพื่อป้ องกันด้านสุ ขภาพจากโรคติ ดต่ออันตรายที่ อาจแพร่ เข้ามาภายใน เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตาม
บริ ษทั โดยการคัดกรองบุคคลที่เข้าและออกในสถานที่ รวมถึงการติดตาม กฎหมาย (ม.26(5)(ข))
และจัดให้มีการรายงานการเดิ นทางที่ อาจจะก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงในการ
แพร่ กระจายของโรคได้

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้แจ้งแก่ท่านเท่านั้น โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านในกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.1 บริ ษทั ในเครื อในกลุ่มของบริ ษทั โดยบริ ษทั อาจเปิ ดเผยให้แก่พนักงานหรื อบุคคลกรของบริ ษทั ในเครื อตามความ
จาเป็ นเพื่อการจัดการข้อมูลหรื อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
5.2 ผูใ้ ห้บ ริ ก ารซึ่ งเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลที่ บริ ษทั มอบหมายหรื อ ว่า จ้า งให้ทาหน้า ที่ บริ หารจัดการหรื อ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บริ ษทั ในการให้บริ การต่าง ๆ ได้แก่ การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล การให้บริ การด้าน
ความปลอดภัย การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อบริ การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั หรื ออาจ
เป็ นประโยชน์ต่อท่าน
5.3 หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานกากับดู แล หรื อหน่ วยงานอื่ นตามที่ มีอานาจตามกฎหมาย รวมถึ งเจ้าพนักงานหรื อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่หรื อใช้อานาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สานักงานประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงาน
บริษท
ั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล สานักงานตารวจแห่ งชาติ ศาล สถานี ตารวจ ธนาคารแห่ งประเทศไทย โรงพยาบาล
เป็ นต้น
5.4 คู่คา้ ผูร้ ับเหมา หรื อคู่สญ
ั ญาของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
5.5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรื อเอกชน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน บริ ษทั ประกัน โรงพยาบาล เป็ นต้น
5.6 ที่ปรึ กษาของบริ ษทั เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจประเมินภายนอก วิทยากร ทนายความหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ น
ต้น
5.7 บุคคลหรื อหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรื อหน่วยงานนั้น ๆ
6. ระยะเวลาจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อท่าน หรื อ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยในกรณี ที่ท่านยุติความสัมพันธ์หรื อสิ้นสุดการจ้างกับบริ ษทั หรื อกรณี ไม่มี
การใช้บริ การหรื อการทาธุรกรรมบริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก 10 ปี หรื อจัดเก็บตามระยะเวลา
ที่ กฎหมายกาหนด หรื อตามอายุความ หรื อตามที่ หน่ วยงานของรัฐกาหนด เช่น กรมสรรพากร เป็ นต้น หรื อเพื่อการใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว บริ ษทั จะดาเนินการลบ หรื อทาลายข้อมูล
ส่วนบุคคล หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของบริ ษทั อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่ งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูล
บางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริ การของท่าน โดยบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรื อความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ
ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
8. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ร้องขอให้บริ ษทั ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่
กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้ ดังนี้
8.1 ท่านมีสิทธิ ที่จะทราบหรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั หรื อขอให้
บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
8.2 ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริ ษทั ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ได้ในกรณี ที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรื ออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8.3 ท่านมีสิทธิ ขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้
เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมายหรื อสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน เช่น ท่านยังมีภาระหนี้ หรื อภาระ
บริษท
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ผูกพันตามกฎหมายอยู่กบั บริ ษทั เป็ นต้น ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้ท่านไม่สามารถรับบริ การหรื อทา
ธุรกรรมกับบริ ษทั ได้ หรื ออาจทาให้บริ การที่จะได้รับจากบริ ษทั ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
8.4 ท่านมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เกี่ ยวกับตนจากบริ ษทั ได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นอยู่ใน
รู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผย
ได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น
เมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ หรื อท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
8.5 ท่านมีสิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยเหตุจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั หรื อเหตุ
จาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
(2) กรณี ที่เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(3) กรณี ที่ เ ป็ นการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกับ การศึ ก ษาวิ จัย ทางวิ ท ยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ เว้นแต่การจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั
8.6 ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลด้วยเหตุบาง
ประการได้
8.7 ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้ดาเนิ นการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ หรื อไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(2) เมื่ อเป็ นข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ตอ้ งลบหรื อทาลาย เพราะเป็ นข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นที่บริ ษทั จะเก็บรักษา แต่ท่านมีความจาเป็ นต้องขอให้บริ ษทั เก็บรักษาไว้เพือ่
ใช้ในการก่อตั้งสิ ทธิ ตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตาม
กฎหมาย
(4) ในกรณี ที่ท่านใช้สิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการพิสูจน์เพื่อปฏิเสธการ
ใช้สิทธิของท่าน
8.8 ท่ านมี สิทธิ ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชี่ ยวชาญตามกฎหมายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล ในกรณี ที่ บริ ษทั หรื อผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรื อผูร้ ับจ้างของบริ ษทั หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อประกาศที่ออกตามกฎหมาย
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ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาคาร้องขอใช้สิทธิ ขา้ งต้นและดาเนินการตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาหนด หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิขา้ งต้นสามารถดาเนินการโดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตาม QR
Code หรื อลิงก์ที่ปรากฏด้านล่าง และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วมาที่เจ้าหน้าคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั

https://www.bangkokranch.com/wp-content/uploads/2022/05/data-subject-request-form.pdf
9. มาตรการความมัน่ คงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน บริ ษทั จึ งกาหนดให้มี
มาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการสู ญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิ หรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
นโยบายและ/หรื อแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
บริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกันด้านการ
บริ หารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิ ค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพในเรื่ องการเข้าถึงหรื อควบคุมการใช้งานข้อมูล
ส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วยการดาเนินการดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยคานึงถึงการใช้
งานและความมัน่ คงปลอดภัย
2) การกาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรื อกาหนดสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3) การบริ หารจัดการการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผูท้ ี่ได้รับอนุญาตแล้ว
4) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานเพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิ ดเผย
การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
5) การจัดให้มีวธิ ีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่ อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
10. การเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดและวิธีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โดยบริ ษทั อาจ
ดาเนินการปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมดเป็ นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่กาหนดไว้น้ ีอยูเ่ สมอ
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11. ช่ องทางการติดต่อ
หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคล รวมถึงสิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรื อกรณี ที่พบว่ามีการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปในทางที่ไม่ชอบ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้
บริษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน)

ที่อยู:่ 18/1 หมูท่ ี่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตาบลบางพลีใหญ่
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
อีเมล: DPO@br-bangkokranch.com
โทร. 02-175-7200

เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล :
(Data Protection Officer)

ที่อยู:่ 18/1 หมูท่ ี่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตาบลบางพลี
ใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
อีเมล: DPO@br-bangkokranch.com
โทร. 02-175-7200 ต่อ 1121 หรื อ 2322
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