ชื่อเอกสาร :

หนังสือให*ความยินยอมสำหรับผู*สมัครงาน
(Consent Form for Applicants)

ระดับชั้นความลับ :

Public

หน.าที่ : 1
รหัสเอกสาร :
PDPA-FM-0101-HMC-TH
เวอร:ชัน : 1.1

หนั งสื อให้ ความยิ นยอมสํ าหรั บผู้ สมั ครงาน
หนั งสื อให้ ความยิ นยอมนี้ จั ดทํ าขึ้ นโดยบริ ษัท ฮิ วแมนิ ก้ า จํ ากั ด (มหาชน)(“บริ ษัท”) เพื่ อให้ การเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อ

เปิ ดเผย (“การประมวลผล”) ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วน

บุ คคล พ.ศ.2562 โดยบริ ษัทประสงค์ จะได้ รับความยิ นยอมจากท่ านเพื่ อนํ าข้ อมู ลส่ วนบุ คคลไปดํ าเนิ นการประมวลผล หากท่ าน
ยิ นยอมให้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านกั บทางบริ ษัทโปรดกรอกรายละเอี ยดตามด้ านล่ างนี้

ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว__________________________นามสกุ ล____________________________

วั น/เดื อน/ปี เกิ ด_________________หนั งสื อเดิ นทาง/บั ตรประชาชนเลขที่ ___________________________________
ที่ อยู่ ปัจจุ บัน:_______________________________________________________________________________
หมายเลขโทรศั พท์ ___________________________ยิ นยอมให้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลกั บบริ ษัท ดั งต่ อไปนี้

เมื่ อท่ านลงลายมื อชื่ อในหนั งสื อยิ นยอมนี้ บริ ษัทถื อว่ าท่ านยิ นยอมให้ บริ ษัทประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านตาม

วั ตถุ ประสงค์ หรื อเพื่ อใช้ ในกิ จกรรมดั งต่ อไปนี้ (โปรดทํ าเครื่ องหมายถู กในช่ อง ❒ ในการให้ ความยิ นยอม หรื อไม่ ให้ ความยิ นยอม
แก่ บริ ษัทในการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านตามวั ตถุ ประสงค์ นั้น ๆ )

❒ ยิ นยอม ❒ ไม่ ยินยอม ให้ บริ ษัทเก็ บรวบรวมและใช้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลและข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ มีความอ่ อนไหว ได้ แก่ ศาสนา,

สุ ขภาพ, ประวั ติอาชญากรรม, ความพิ การ เป็ นต้ น เพื่ อพิ จารณารั บสมั ครงาน ตรวจสอบคุ ณสมบั ติก่อนเข้ าทํ างานให้ ตรงกั บ
ตํ าแหน่ งงานที่ ท่านสมั คร และคั ดเลื อกเป็ นบุ คลากรของบริ ษัท หากผู้ สมั ครไม่ ยินยอมให้ ข้อมู ลดั งกล่ าว ข้ อมู ลที่ ผู้สมั ครงานให้ อาจไม่
เพี ยงพอต่ อการพิ จารณารั บสมั ครงานและบริ ษัทอาจไม่ สามารถดํ าเนิ นการในขั้ นตอนสรรหาต่ อไปได้

หมายเหตุ : ท่ านสามารถเลื อกให้ ความยิ นยอมทั้ งหมดได้ หากท่ านยิ นยอมบางส่ วน หรื อไม่ ให้ ความยิ นยอม
ทั้ งนี้ ประเภทของข้ อมู ล วั ตถุ ประสงค์ ระยะเวลาในการเก็ บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ าน รวมทั้ งการประมวลผลและการใช้

ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลดั งกล่ าว รวมถึ งบุ คคลภายนอกที่ บริ ษัทจะทํ าการเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล และสิ ทธิ ต่าง ๆ ของท่ านในฐานะผู้

เป็ นเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล รวมถึ งสิ ทธิ ในการถอนความยิ นยอม จะเป็ นไปตามประกาศความเป็ นส่ วนตั ว (Privacy Policy)

ของบริ ษั ท ท่ านสามารถศึ กษานโยบายดั งกล่ าวของบริ ษั ทอย่ างละเอี ยดก่ อนดํ าเนิ นการให้ ความยิ นยอมแก่ บริ ษั ท โดย
รายละเอี ยดปรากฏตาม Link และ QR Code ของประกาศความเป็ นส่ วนตั ว (Privacy Policy) ต่ อไปนี้

หรื อ https://www.humanica.com/th/pdpa/applicants-and-employees

หากท่ านมี ความประสงค์ ที่ จะถอนความยิ นยอมของท่ านทั้ งหมดหรื อบางส่ วน ท่ านสามารถดํ าเนิ นการได้ โดยท่ าน

สามารถดาวน์ โหลดแบบคํ าขอถอนความยิ นยอมบนเว็ ปไซด์ บริ ษัท หรื อ ขอแบบฟอร์ มขอถอนความยิ นยอมได้ ที่ฝ่ายทรั พยากร
บุ คคล หมายเลข 02 636 6999 หรื อ email: hrrecruitment@humanica.com
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ชื่อเอกสาร :

หนังสือให*ความยินยอมสำหรับผู*สมัครงาน
(Consent Form for Applicants)

ระดับชั้นความลับ :

Public

หน.าที่ : 2
รหัสเอกสาร :
PDPA-FM-0101-HMC-TH
เวอร:ชัน : 1.1

ข้ าพเจ้ ายิ นยอมและรั บทราบว่ าเข้ าใจเนื้ อหาของประกาศความเป็ นส่ วนตั ว (Privacy Policy) ของบริ ษัท และหนั งสื อให้

ความยิ นยอมนี้ อย่ างละเอี ยดแล้ ว และยื นยั นว่ าข้ อมู ลต่ างๆ ที่ ได้ แจ้ งให้ แก่ บริ ษัททราบนั้ นเป็ นความจริ งและถู กต้ อง
ข้ าพเจ้ าจึ งได้ ลงลายมื อชื่ อไว้ เป็ นสํ าคั ญ

ลงชื่ อ _______________________________เจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล วั นที่ ________________________________
(

)

หน้ า 2 / 2

