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ระดับชัน5 ความลับ :

ทัวU ไป

หน้ าที# : 1
รหัสเอกสาร :
PDPA-PL-0201-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1

นโยบายความเป็นส่ วนตั วสํ าหรั บลู กค้ า
บริ ษัท ฮิ วแมนิ ก้ า จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มุ่ งมั่ นที่ จะคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านในฐานะที่ ท่ านเป็ นลู กค้ าของ
บริ ษัท ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านจะได้ รับการคุ้ มครองตามพระราชบั ญญั ติคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 บริ ษัทในฐานะ
ผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ คคลมี หน้ าที่ ตามกฎหมายในการแจ้ งเอกสารฉบั บนี้ ให้ ท่านทราบถึ งวั ตถุ ประสงค์ ในการเก็ บรวบรวม ใช้ และ/
หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล รวมถึ งแจ้ งให้ ท่านทราบสิ ทธิ ของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล โดยมี รายละเอี ยดดั งนี้
1.

คํ าจํ ากั ดความ
ในนโยบายฉบั บนี้ คํ าหรื อข้ อความสามารถนิ ยามได้ ดังนี้
คํ าจํ ากั ดความ

ความหมาย

1. ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (Personal data)

หมายถึ ง ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บบุ คคลซึ่ งทํ าให้ สามารถระบุ ตั วบุ คคลนั้ นได้ ไม่ ว่ า

2. ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ มีความอ่ อนไหว

หมายถึ ง ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกั บเชื้ อชาติ เผ่ าพั นธุ์ ความคิ ดเห็ นทางการ

(Sensitive Data)

ทางตรงหรื อทางอ้ อม แต่ ไม่ รวมถึ งข้ อมู ลของผู้ ถึงแก่ กรรมโดยเฉพาะ

เมื อง ความเชื่ อในลั ทธิ ศาสนาหรื อปรั ชญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวั ติ
อาชญากรรม ข้ อมู ลสุ ขภาพ ความพิ การ ข้ อมู ลสหภาพแรงงาน ข้ อมู ล
พั นธุ กรรม ข้ อมู ลชี วภาพ (เช่ น ข้ อมู ลภาพจํ าลองใบหน้ า ข้ อมู ลจํ าลองม่ านตา
ข้ อมู ลจํ าลองลายนิ้ วมื อ) หรื อ ข้ อมู ลอื่ นใดที่ กระทบต่ อเจ้ าของข้ อมู ลส่ วน
บุ คคลในทํ านองเดี ยวกั นตามที่ คณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
ประกาศกํ าหนด

4. ประมวลผล

หมายถึ ง การเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านผู้
เป็ นเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

5. ผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

หมายถึ ง บุ คคลหรื อ นิ ติ บุ คคลที่ มี อํ านาจในการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

6. ผู้ ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

หมายถึ ง บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลตามคํ าสั่ งหรื อในนามของผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วน
บุ คคล

หมายถึ ง เว็ บไซต์ ซ่ึ งบริ ษัทเป็ นเจ้ าของหรื อให้ บริ การแล้ วแต่ กรณี

7. เว็ บไซต์
2.

ประเภทข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษัทเก็ บรวบรวม
ประเภทข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

1. ข้ อมู ลระบุ ตัวตน

รายละเอี ยด
เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล รู ปถ่ ายใบหน้ า เพศ วั นเดื อนปี เกิ ด อายุ สั ญชาติ หนั งสื อ
เดิ นทาง หมายเลขบั ตรประชาชน หรื อหมายเลขที่ ระบุ ตัวตนอื่ น ๆ

2. ข้ อมู ลสํ าหรั บการติ ดต่ อ

เช่ น ที่ อยู่ หมายเลขโทรศั พท์ อี เมล สถานที่ จัดส่ งสิ นค้ า สถานที่ จัดส่ งใบแจ้ ง
หนี้ อี เมล ไอดี แอปพลิ เคชั นไลน์ และข้ อมู ลผู้ ที่สามารถติ ดต่ อได้

3. ข้ อมู ลการเงิ น

เช่ น รายละเอี ยดบั ญชี ธนาคาร เอกสารประกอบการยื่ นแบบแสดงภาษี เงิ น
ได้ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลตามใบแจ้ งหนี้ ใบกํ ากั บภาษี ใบเสร็ จรั บเงิ น ใบสํ าคั ญ
รั บเงิ น

ชื#อเอกสาร :

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับลูกค้ า
(Privacy Policy for Customers)

ระดับชัน5 ความลับ :

ทัวU ไป

ประเภทข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

หน้ าที# : 2
รหัสเอกสาร :
PDPA-PL-0201-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1

รายละเอี ยด

4. ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการทํ างาน (ผู้ ติดต่ อของ

เช่ น ตํ าแหน่ งหรื อฐานะ ตํ าแหน่ งงาน แผนกงาน อาชี พ ข้ อมู ลที่ ปรากฏบน

ลู กค้ า)

นามบั ตร

5. ข้ อมู ลที่ ปรากฏในเอกสารประกอบการทํ า

เช่ น ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ปรากฏในสํ าเนาบั ตรประชาชน สํ าเนาหนั งสื อ

ธุ รกรรมต่ าง ๆ หรื อขึ้ นทะเบี ยนเป็ นลู กค้ าของ

เดิ นทาง สํ าเนาทะเบี ยนบ้ าน สํ าเนาใบอนุ ญาตต่ าง ๆ สํ าเนาโนดที่ ดิน ใบขอ

บริ ษัท

เปิ ดหน้ าบั ญชี ลูกค้ า หนั งสื อมอบอํ านาจ สํ าเนาหนั งสื อรั บรองบริ ษัท สํ าเนา
ภพ.09/20 สั ญญาซื้ อขายหรื อสั ญญาอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกรรม ใบส่ ง
สิ นค้ า

6. ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ มีความอ่ อนไหว

เช่ น เช่ น ข้ อมู ลชี วภาพ ข้ อมู ลลายพิ มพ์ นิ้ วมื อ ภาพสแกนใบหน้ า (Face
scan / Face recognition) ข้ อมู ลศาสนา ข้ อมู ลสุ ขภาพ ข้ อมู ลเชื้ อชาติ
ข้ อมู ลประวั ติ อาชญากรรม เป็ นต้ น ทั้ งนี้ บริ ษัทไม่ มี นโยบายจั ดเก็ บข้ อมู ล
ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล อ่ อ น ไ ห ว ข อ ง ท่ า น เ ว้ น แ ต่ บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ
ความยิ นยอมโดยชั ดแจ้ งจากท่ านหรื อกรณี อื่นใดตามที่ กฎหมายกํ าหนด

7. ข้ อมู ลการบั นทึ ก
3.

บั นทึ กเสี ยงการสนทนา และบั นทึ กโทรทั ศน์ วงจรปิ ด (CCTV)

แหล่ งที่ มาของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
3.1 บริ ษัทอาจได้ รับข้ อมู ลส่ วนบุ คคลจากท่ านโดยตรง เช่ น เมื่ อท่ านใช้ บริ การและให้ ข้อมู ลผ่ านเว็ ปไซต์ ของบริ ษัท หรื อเมื่ อ
ท่ านให้ ข้ อมู ลผ่ านช่ องทางที่ บริ ษั ทจั ดเตรี ยมไว้ เช่ น โทรศั พท์ เอกสารของบริ ษั ท แอพพลิ เคชั่ นของบริ ษั ท
แอพพลิ เคชั่ นในการติ ดต่ อสื่ อสารต่ าง ๆ เมื่ อท่ านเข้ าทํ าสั ญญาหรื อธุ รกรรมกั บบริ ษัทและส่ งมอบเอกสารและสํ าเนา
เอกสารต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บท่ าน หรื อเมื่ อท่ านซื้ อสิ นค้ าหรื อบริ การของบริ ษัท หรื อเมื่ อท่ านสอบถามข้ อมู ล ให้
ความเห็ น หรื อส่ งข้ อร้ องเรี ยนต่ อบริ ษัท เป็ นต้ น
3.2 บริ ษัทอาจได้ รับข้ อมู ลส่ วนบุ คคลจากบุ คคลภายนอก เช่ น หน่ วยงานราชการ คู่ ค้าหรื อพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จของบริ ษัท
เว็ บไซต์ อื่น ๆ ที่ น่าเชื่ อถื อ เป็ นต้ น

4.

วั ตถุ ประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
บริ ษั ทมี วั ตถุ ประสงค์ ในเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลของลู กค้ าของบริ ษั ทโดยอาศั ยหลั กเกณฑ์ หรื อฐาน

ทางกฎหมายดั งต่ อไปนี้ เพื่ อเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของเจ้ าของข้ อมู ล ดั งต่ อไปนี้
ลํ าดั บ

วั ตถุ ประสงค์

ฐานการประมวลผล

1.

เพื่ อวิ เคราะห์ ข้อมู ลทางการตลาด ติ ดต่ อสื่ อสาร ประชาสั มพั นธ์ กิจกรรมหรื อ

การขอความยิ นยอม

ข่ าวสารทางการตลาดที่ น่ าสนใจของบริ ษัท และเสนอขายสิ นค้ าและบริ การ

(มาตรา 24)

ของบริ ษัทไปยั งกลุ่ มเป้ าหมาย
2.

เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดทํ าและการบริ หารจั ดการสั ญญาระหว่ างบริ ษัทกั บ
ลู กค้ าของบริ ษัท รวมถึ งการดํ าเนิ นการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามสั ญญา

3.

การจํ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติตาม
สั ญญา (มาตรา 24(3))

เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง หรื อการลงทะเบี ยนลู กค้ ารายใหม่ หรื อ

การจํ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติตาม

บุ คคลอื่ นใดที่ มีลักษณะคล้ ายคลึ งกั น ตลอดจนการดํ าเนิ นการตามคํ าขอต่ าง

สั ญญา (มาตรา 24(3))

ๆ ของลู กค้ า
4.

เพื่ อบั นทึ กการตั้ งเจ้ าหนี้ และลู กหนี้ ของบริ ษัท การออกใบแจ้ งหนี้ การออก

เป็ นการจํ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติตาม

ใบกํ ากั บภาษี การทํ าการเบิ กจ่ ายเงิ นและการรั บเงิ น รวมถึ งการทํ าธุ รกรรม

สั ญญา (มาตรา 24(3))

ทางการเงิ นต่ าง ๆ และการดํ าเนิ นการทางบั ญชี ของบริ ษัทที่ เกี่ ยวกั บลู กค้ า

5.

6.
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เพื่ อให้ คําปรึ กษา ให้ บริ การ ดู แลและวางแผนจั ดการเกี่ ยวกั บระบบเทคโนโลยี

1. เป็ นการจํ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บั ติ

ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ หารจั ดการด้ านทรั พยากรบุ คคล รวมถึ งประมวลผล

ตามสั ญญา (มาตรา 24(3))

ข้ อมู ลในระบบและแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการประมวลผลที่ ผิ ดพลาดหรื อ

2. ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย

ปั ญหาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP),

( Legitimate Interest) ข อ ง

ระบบ Humatrix, ระบบ Benix เป็ นต้ น

บริ ษัท (มาตรา 24(5))

เพื่ อติ ดต่ อประสานงานในการนํ าเสนอสิ นค้ าและบริ การกั บลู กค้ าหรื อบุ คคลที่

การจํ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติตาม

เกี่ ยวข้ องกั บลู กค้ าเพื่ อให้ บริ ษัทสามารถสรุ ปผลการขายและดํ าเนิ นการตาม

สั ญญา (มาตรา 24(5))

ขั้ นตอนของบริ ษัทเกี่ ยวกั บการขายต่ อไป
7.

8.

เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ลในการยื นยั นตั วตนและเป็ นหลั กฐานของบริ ษัท ได้ แก่ การเข้ า

ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย

ร่ วมอบรม การเข้ าร่ วมกิ จกรรมทางการตลาดของบริ ษัท การทดลองใช้ งาน

(Legitimate Interest) ของ

สิ นค้ าหรื อบริ การของบริ ษัท เป็ นต้ น

บริ ษัท (มาตรา 24(5))

เพื่ อสอบถามความพึ งพอใจในการซื้ อสิ นค้ าหรื อใช้ บริ การของบริ ษัทเพื่ อนํ า

ประโยชน์ โดยชอบด้ วย

ข้ อมู ลไปปรั บปรุ งและพั ฒนาการให้ บริ การให้ ตรงต่ อความต้ องการของลู กค้ า

กฎหมาย (Legitimate Interest)
ของบริ ษัท (มาตรา 24(5))

9.

เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จของบริ ษัท

การปฏิ บัติตามกฎหมาย

และคํ าสั่ งโดยชอบด้ วยกฎหมายของหน่ วยงานของรั ฐและเจ้ าหน้ าที่ ที่

(มาตรา 24(6))

เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ช่ น ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ภ า ษี ยื่ น ต่ อ ก ร ม ส ร ร พ า ก ร
การตรวจสอบทางบั ญชี โดยผู้ สอบบั ญชี หรื อผู้ ตรวจสอบภายนอก เป็ นต้ น
10.

เพื่ อบั นทึ กข้ อมู ลและเป็ นหลั กฐานการใช้ งานของลู กค้ า หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ อง
หรื อบุ คคลภายนอกที่ ใช้ งานระบบอิ นเตอร์ เน็ ตของบริ ษัท

ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
(Legitimate Interest) ของ
บริ ษัท (มาตรา 24(5))

11.

เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนจากลู กค้ า พนั กงานหรื อผู้ ที่
เกี่ ยวข้ องกั บลู กค้ า

เพื่ อประโยชน์ โดยชอบด้ วย
กฎหมาย (Legitimate Interest)
ของบริ ษัท (มาตรา 24(5))

12.

เพื่ อการตรวจสอบและการรั กษาความปลอดภั ยภายในบริ เวณอาคารหรื อ
สถานที่ ของบริ ษัท และการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านความปลอดภั ย รวมถึ งการ
เข้ าและออกเพื่ อปฏิ บัติงานในสถานที่ ของบริ ษัท การแลกบั ตรเข้ าออกอาคาร

เพื่ อประโยชน์ โดยชอบด้ วย

กฎหมาย (Legitimate Interest)
ของบริ ษัท (มาตรา 24(5))

หรื อสถานที่ ของบริ ษัท และการบั นทึ กข้ อมู ลการเข้ าออกสถานที่ ของบริ ษัท
และการบั นทึ กภาพภายในอาคารหรื อสํ านั กงาน หรื อบริ เวณพื้ นที่ โดยรอบ
ด้ วยกล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
13.

เพื่ อวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ติ ดต่ อสื่ อสาร ประชาสั มพั นธ์ กิ จกรรมหรื อ

การขอความยิ นยอม (มาตรา 26)

ข่ าวสารทางการตลาดที่ น่าสนใจ นํ าเสนอเสนอบทความด้ านสุ ขภาพ
และเสนอสิ นค้ าด้ านสุ ขภาพ
14.

เพื่ อการก่ อตั้ งสิ ทธิ เ รี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บั ติ ตามหรื อการใช้ สิ ทธิ

เพื่ อการก่ อตั้ งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม

เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้ นต่ อสู้ สิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การ

กฎหมาย (มาตรา 26(4))

ดํ าเนิ นคดี ต่าง ๆ ตลอดจนการดํ าเนิ นการเพื่ อบั งคั บคดี ตามกฎหมาย
15.

เพื่ อป้ องกั นด้ านสุ ขภาพจากโรคติ ดต่ ออั นตรายที่ อาจแพร่ เข้ ามาภายในบริ ษัท

เพื่ อการก่ อตั้ งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม

โดยการคั ดกรองบุ คคลที่ เข้ าและออกในสถานที่ รวมถึ งการติ ดตามและจั ดให้

กฎหมาย (มาตรา 26(5)(ข))
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มี ก า ร ร า ย ง า น ก า ร เ ดิ น ท า ง ที่ อ า จ จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น
การแพร่ กระจายของโรคได้

5.

การเปิดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านตามวั ตถุ ประสงค์ ที่บริ ษัทได้ แจ้ งแก่ ท่านเท่ านั้ น โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วน

บุ คคลของท่ านในกรณี ดังต่ อไปนี้
5.1 บริ ษัทในเครื อในกลุ่ มของบริ ษัท โดยบริ ษัทอาจเปิ ดเผยให้ แก่ พนั กงานหรื อบุ คคลกรของบริ ษัทในเครื อตามความ
จํ าเป็ นเพื่ อการจั ดการข้ อมู ลหรื อการประมวลผลตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ได้ แจ้ งไว้
5.2 ผู้ ให้ บริ การซึ่ งเป็ นผู้ ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษั ทมอบหมายหรื อว่ าจ้ างให้ ทํ าหน้ าที่ บริ หารจั ดการหรื อ
ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลให้ แก่ บริ ษัทในการให้ บริ การต่ าง ๆ ได้ แก่ การบริ หารจั ดการทรั พยากรบุ คคล การ
ให้ บริ การด้ านความปลอดภั ย การให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรื อบริ การอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกั บการดํ าเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษัทหรื ออาจเป็ นประโยชน์ ต่อท่ าน
5.3 หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานกํ ากั บดู แล หรื อหน่ วยงานอื่ นตามที่ มี อํ านาจตามกฎหมาย รวมถึ งเจ้ าพนั กงานหรื อ
หน่ วยงานที่ มีหน้ าที่ หรื อใช้ อํานาจตามกฎหมาย เช่ น กรมสรรพากร สํ านั กงานประกั นสั งคม กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า
สํ านั กงานคณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ ศาล สถานี ตํ ารวจ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย โรงพยาบาล เป็ นต้ น
5.4 คู่ ค้า ผู้ รับเหมา หรื อคู่ สัญญาของบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ องกั บการดํ าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัท
5.5 หน่ วยงานรั ฐวิ สาหกิ จหรื อเอกชน เช่ น ธนาคาร สถาบั นการเงิ น บริ ษัทประกั น โรงพยาบาล เป็ นต้ น
5.6 ที่ ปรึ กษาของบริ ษัท เช่ น ผู้ ตรวจสอบบั ญชี ผู้ ตรวจประเมิ นภายนอก วิ ทยากร ทนายความหรื อที่ ปรึ กษากฎหมาย
5.7 บุ คคลหรื อหน่ วยงานอื่ นใดที่ ท่านให้ ความยิ นยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านต่ อบุ คคลหรื อหน่ วยงานนั้ น ๆ
6.

ระยะเวลาจั ดเก็ บข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
บริ ษัทจะจั ดเก็ บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านไว้ ในระยะเวลาเท่ าที่ จําเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ได้ แจ้ งต่ อท่ าน หรื อ

ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่กําหนดไว้ ในนโยบายฉบั บนี้ โดยในกรณี ที่ ท่านยุ ติความสั มพั นธ์ หรื อสิ้ นสุ ดการจ้ างกั บบริ ษัท หรื อกรณี ไม่ มีการ
ใช้ บริ การหรื อการทํ าธุ รกรรมบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทจะจั ดเก็ บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านตามระยะเวลาที่ กฎหมายกํ าหนด หรื อตามอายุ
ความ หรื อตามที่ หน่ วยงานของรั ฐกํ าหนด หรื อเพื่ อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย ทั้ งนี้ เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจั ดเก็ บข้ อมู ล
ส่ วนบุ คคลดั งกล่ าว บริ ษัทจะดํ าเนิ นการลบ หรื อทํ าลายข้ อมู ลส่ วนบุ คคล หรื อทํ าให้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ นข้ อมู ลที่ ไม่ สามารถระบุ ตัว
บุ คคลได้
7.

การเชื่ อมโยงไปยั งเว็ บไซต์ ของบุ คคลภายนอก
เว็ บไซต์ ของบริ ษัทอาจมี ลิงก์ เชื่ อมโยงไปยั งเว็ บไซต์ ของบุ คคลภายนอก ซึ่ งบุ คคลภายนอกเหล่ านั้ นอาจเก็ บรวบรวมข้ อมู ล

บางอย่ างเกี่ ยวกั บการใช้ บริ การของท่ าน โดยบริ ษัทไม่ สามารถรั บผิ ดชอบในความปลอดภั ยหรื อความเป็ นส่ วนตั วของข้ อมู ลใดๆ
ของท่ านที่ เก็ บรวบรวมโดยเว็ บไซต์ ของบุ คคลภายนอกดั งกล่ าว ท่ านควรใช้ ความระมั ดระวั งและตรวจสอบนโยบายความเป็ น
ส่ วนตั วของเว็ บไซต์ ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การของบุ คคลภายนอกเหล่ านั้ นด้ วย
8.

สิ ทธิ ของเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
ในฐานะเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ท่ านมี สิ ทธิ ร้องขอให้ บริ ษัทดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านตามขอบเขตที่

กฎหมายอนุ ญาตให้ กระทํ าได้ ดั งนี้
8.1 ท่ านมี สิทธิ ที่จะทราบหรื อขอรั บสํ าเนาข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกั บตนซึ่ งอยู่ ในความรั บผิ ดชอบของบริ ษัท หรื อขอให้
บริ ษัทเปิ ดเผยการได้ มาซึ่ งข้ อมู ลที่ ท่านไม่ ได้ ให้ ความยิ นยอม
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8.2 ท่ านมี สิทธิ ที่จะขอให้ บริ ษัทดํ าเนิ นการแก้ ไขเพื่ อให้ ข้อมู ลถู กต้ อง เป็ นปั จจุ บันสมบู รณ์ และไม่ ก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจผิ ดได้
ในกรณี ที่ ท่านเห็ นว่ าข้ อมู ลส่ วนบุ คคลใดที่ เกี่ ยวกั บตนไม่ ถูกต้ อง ไม่ เป็ นปั จจุ บั น ไม่ สมบู รณ์ หรื ออาจก่ อให้ เกิ ดความ
เข้ าใจผิ ด
8.3 ท่ านมี สิทธิ ขอเพิ กถอนความยิ นยอมที่ ให้ บริ ษัทเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของตนเมื่ อใดก็ ได้
เว้ นแต่ การเพิ กถอนความยิ นยอมจะมี ข้อจํ ากั ดโดยกฎหมายหรื อสั ญญาที่ ให้ ประโยชน์ แก่ ท่าน เช่ น ท่ านยั งมี ภาระหนี้
หรื อภาระผู กพั นตามกฎหมายอยู่ กับบริ ษัท เป็ นต้ น ทั้ งนี้ การเพิ กถอนความยิ นยอมดั งกล่ าวอาจทํ าให้ ท่านไม่ สามารถ
รั บบริ การหรื อทํ าธุ รกรรมกั บบริ ษัทได้ หรื ออาจทํ าให้ บริ การที่ จะได้ รับจากบริ ษัทไม่ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ าที่ ควร
8.4 ท่ านมี สิทธิ ขอรั บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกั บตนจากบริ ษัทได้ ในกรณี ที่ บริ ษัทได้ ทําให้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลนั้ นอยู่ ในรู ปแบบ
ที่ สามารถอ่ านหรื อใช้ งานโดยทั่ วไปได้ ด้วยเครื่ องมื อหรื ออุ ปกรณ์ ที่ ทํางานได้ โดยอั ตโนมั ติและสามารถใช้ หรื อเปิ ดเผย
ได้ ด้วยวิ ธีการอั ตโนมั ติ รวมทั้ งท่ านมี สิทธิ ขอให้ บริ ษัทส่ งหรื อโอนข้ อมู ลในรู ปแบบดั งกล่ าวไปยั งผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วน
บุ คคลอื่ น เมื่ อสามารถทํ าได้ ด้ วยวิ ธี การอั ตโนมั ติ หรื อท่ านมี สิ ทธิ ขอรั บข้ อมู ลที่ บริ ษัทส่ งหรื อโอนข้ อมู ลในรู ปแบบ
ดั งกล่ าวไปยั งผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ คคลอื่ นโดยตรง เว้ นแต่ สภาพทางเทคนิ คไม่ สามารถทํ าได้
8.5 ท่ านมี สิทธิ คัดค้ านการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกั บตนเมื่ อใดก็ ได้ ในกรณี ดังต่ อไปนี้
(1)

กรณี ที่ เป็ นข้ อมู ลที่ เก็ บรวบรวมด้ วยเหตุ จําเป็ นเพื่ อการดํ าเนิ นภารกิ จเพื่ อประโยชน์ สาธารณะของบริ ษัท หรื อ
เหตุ จําเป็ นเพื่ อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัท

(2)

กรณี ที่เป็ นการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ เกี่ ยวกั บการตลาดแบบตรง

(3)

กรณี ที่ เป็ นการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ เกี่ ยวกั บการศึ กษาวิ จั ยทางวิ ทยาศาสตร์
ประวั ติศาสตร์ หรื อสถิ ติ เว้ นแต่ การจํ าเป็ นเพื่ อการดํ าเนิ นภารกิ จเพื่ อประโยชน์ สาธารณะของบริ ษัท

8.6 ท่ านมี สิทธิ ขอให้ บริ ษัทลบ หรื อทํ าลาย หรื อทํ าให้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ นข้ อมู ลที่ ไม่ สามารถระบุ ตัวบุ คคลด้ วยเหตุ บาง
ประการได้
8.7 ท่ านมี สิทธิ ขอให้ บริ ษัทระงั บการใช้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ ในกรณี ดังต่ อไปนี้
(1)

เมื่ อบริ ษัทอยู่ ในระหว่ างการตรวจสอบตามที่ ท่านร้ องขอให้ ดําเนิ นการให้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านถู กต้ อง เป็ น
ปั จจุ บัน สมบู รณ์ หรื อไม่ ก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจผิ ด

(2)

เมื่ อเป็ นข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ต้ องลบหรื อทํ าลาย เพราะเป็ นข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ถู กประมวลผลโดยไม่ ชอบด้ วย
กฎหมาย แต่ ท่านขอให้ ระงั บการใช้ แทน

(3)

เมื่ อข้ อมู ลส่ วนบุ คคลหมดความจํ าเป็ นที่ บริ ษัทจะเก็ บรั กษา แต่ ท่านมี ความจํ าเป็ นต้ องขอให้ บริ ษัทเก็ บรั กษาไว้
เพื่ อใช้ ในการก่ อตั้ งสิ ทธิ ตามกฎหมาย การปฏิ บัติตาม หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้ น
ต่ อสู้ สิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย

(4)

ในกรณี ที่ ท่านใช้ สิทธิ คัดค้ านการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคล และบริ ษัทอยู่ ในระหว่ างการพิ สูจน์ เพื่ อปฏิ เสธ
การใช้ สิทธิ ของท่ าน

8.8 ท่ านมี สิ ทธิ ร้องเรี ยนต่ อคณะกรรมการผู้ เชี่ ยวชาญตามกฎหมายคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ในกรณี ที่ บริ ษัทหรื อผู้
ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคล รวมทั้ งลู กจ้ างหรื อผู้ รับจ้ างของบริ ษัทหรื อผู้ ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิ บัติตามกฎหมายคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล หรื อประกาศที่ ออกตามกฎหมาย
ทั้ งนี้ บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ในการพิ จารณาคํ าร้ องขอใช้ สิทธิ ข้างต้ นและดํ าเนิ นการตามที่ กฎหมายคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
กํ า ห น ด ห า ก ท่ า น ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ใ ช้ สิ ท ธิ ข้ า ง ต้ น ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย โ ท ร 02 636 6999 ต่ อ 1210 ห รื อ
www.humanica.com/th/pdpa/request-form
9.

มาตรการความมั่ นคงปลอดภั ยในการเก็ บรั กษาข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
บริ ษัทตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ าน บริ ษัทจึ งกํ าหนดให้ มี

มาตรการในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของข้ อมู ลส่ วนบุ คคลอย่ างเหมาะสม เพื่ อป้ องกั นการสู ญหาย การเข้ าถึ ง ทํ าลาย ใช้

ชื#อเอกสาร :

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับลูกค้ า
(Privacy Policy for Customers)

ระดับชัน5 ความลับ :

ทัวU ไป

หน้ าที# : 6
รหัสเอกสาร :
PDPA-PL-0201-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1

เปลี่ ยนแปลง แก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล โดยไม่ มีสิทธิ หรื อโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย เพื่ อให้ เป็ นไปตามที่ กําหนดในนโยบาย
และ/หรื อแนวปฏิ บัติในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของบริ ษัท
บริ ษั ทจะจั ดให้ มี มาตรการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของข้ อมู ลส่ วนบุ คคลซึ่ งครอบคลุ มถึ งมาตรการป้ องกั นด้ าน
การบริ หารจั ดการ มาตรการป้ องกั นด้ านเทคนิ ค และมาตรการป้ องกั นทางกายภาพในเรื่ องการเข้ าถึ งหรื อควบคุ มการใช้ งาน
ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล อั นประกอบไปด้ วยการดํ าเนิ นการดั งต่ อไปนี้ เป็ นอย่ างน้ อย
1)

การควบคุ มการเข้ าถึ งข้ อมู ลส่ วนบุ คคลและอุ ปกรณ์ ในการจั ดเก็ บและประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลโดยคํ านึ งถึ งการ
ใช้ งานและความมั่ นคงปลอดภั ย

2)

การกํ าหนดเกี่ ยวกั บการอนุ ญาตหรื อกํ าหนดสิ ทธิ ในการเข้ าถึ งข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

3)

การบริ หารจั ดการการเข้ าถึ งของผู้ ใช้ งานเพื่ อควบคุ มการเข้ าถึ งข้ อมู ลส่ วนบุ คคลเฉพาะผู้ ที่ได้ รับอนุ ญาตแล้ ว

4)

การกํ าหนดหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของผู้ ใช้ งานเพื่ อป้ องกั นการเข้ าถึ งข้ อมู ลส่ วนบุ คคลโดยไม่ ได้ รั บอนุ ญาต
การเปิ ดเผย การล่ วงรู้ หรื อการลั กลอบทํ าสํ าเนาข้ อมู ลส่ วนบุ คคล การลั กขโมยอุ ปกรณ์ จัดเก็ บหรื อประมวลผลข้ อมู ล
ส่ วนบุ คคล และ

5)

การจั ดให้ มี วิ ธี ก ารเพื่ อให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลั งเกี่ ยวกั บการเข้ าถึ ง เปลี่ ยนแปลง ลบ หรื อ ถ่ ายโอนข้ อมู ล
ส่ วนบุ คคล ให้ สอดคล้ องเหมาะสมกั บวิ ธีการและสื่ อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

10. การเปลี่ ยนแปลงนโยบายความเป็นส่ วนตั ว
นโยบายความเป็ นส่ วนตั วนี้ จั ดทํ าขึ้ นเพื่ อแจ้ งรายละเอี ยดและวิ ธี การคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ าน โดยบริ ษัทอาจ
ดํ าเนิ นการปรั บปรุ งหรื อแก้ ไขนโยบายความเป็ นส่ วนตั วนี้ ไม่ ว่าบางส่ วนหรื อทั้ งหมดเป็ นครั้ งคราว เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บแนวทาง
และหลั กเกณฑ์ ของกฎหมายที่ มีการเปลี่ ยนแปลงไป ดั งนั้ น ท่ านจึ งควรติ ดตามนโยบายความเป็ นส่ วนตั วที่ กําหนดไว้ นี้อยู่ เสมอ
11. ช่ องทางการติ ดต่ อ
หากท่ านประสงค์ จะติ ดต่ อ หรื อมี ข้ อสงสั ย หรื อต้ องการสอบถามข้ อมู ลเกี่ ยวกั บรายละเอี ยดการประมวลผลข้ อมู ลส่ วน
บุ คคล รวมถึ งสิ ทธิ ของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคลตามนโยบายฉบั บนี้ หรื อกรณี ที่ พบว่ ามี การใช้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของ
ท่ านไปในทางที่ ไม่ ชอบ ท่ านสามารถติ ดต่ อบริ ษัทผ่ านทางช่ องทางดั งต่ อไปนี้

บริ ษัท ฮิ วแมนิ ก้า จํ ากั ด (มหาชน)

ที่ อยู่ : 2 ซอยรองเมื อง 5 ถนนรองเมื อง รองเมื อง ปทุ มวั น
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10330
อี เมล: marketing@humanica.com
โทร. 02 636 6999

เจ้ าหน้ าที่ คุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
(Data Protection Officer)

ที่ อยู่ : 2 ซอยรองเมื อง 5 ถนนรองเมื อง รองเมื อง ปทุ มวั น
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10330
อี เมล: dpo@humanica.com
โทร. 02 636 6999

โดยมติ คณะกรรมการบริ ษัท
ประกาศ ณ วั นที่ 31 พฤษภาคม 2565
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นายสุ นทร เด่ นธรรม

นายอโณทั ย อดุ ลพั นธุ์

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

