บริ ษัท ฮิ วแมนิ ก้า จํ ากั ด (มหาชน)

นโยบายความเป็นส่ วนตั วสํ าหรั บผู้ สมั ครงานและพนั กงาน
(Privacy Policy for Applicants and Employees)

ชื#อเอกสาร :
ระดับชัน5 ความลับ :

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ
ผู้สมัครงานและพนักงาน
(Privacy Policy for Applicants and
Employees)
ทัว\ ไป

หน้ าที# : ก

รหัสเอกสาร :

PDPA-PL-0202-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1.1

รายละเอี ยดเอกสาร
รหั สเอกสาร

PDPA-PL-0202-HMC-TH

เวอร์ ชัน

1.0
นโยบายความเป็ นส่ วนตั วสํ าหรั บผู้ สมั ครงานและพนั กงาน

ชื่ อเอกสาร

(Privacy Policy for Applicants and Employees)
31 พฤษภาคม 2565

วั นที่ มีผลบั งคั บใช้

ประวั ติการปรั บปรุ งเอกสาร
เวอร์ ชัน
1

ผู้ ดําเนิ นการ
คณะทํ างานโครงการ

วั นที่ มีผลบั งคั บใช้

รายละเอี ยด

31 พฤษภาคม 2565

จั ดทํ าเอกสาร

4 กรกฎาคม 2565

แก้ ไขเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา และข้ อมู ลผู้ มีอํานาจและ

PDPA
1.1

แผนกการตลาด และ
แผนกบั ญชี บริ ษัทฮิ วแมนิ
กา จํ ากั ด (มหาชน)

ตํ าแหน่ ง

ชื#อเอกสาร :
ระดับชัน5 ความลับ :

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ
ผู้สมัครงานและพนักงาน
(Privacy Policy for Applicants and
Employees)
ทัว\ ไป

หน้ าที# : ข

รหัสเอกสาร :

PDPA-PL-0202-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1.1

สารบั ญ
หน้ า
1.

คํ าจํ ากั ดความ ....................................................................................................................................................... 1

2.

ประเภทของข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษัทเก็ บรวบรวม ..................................................................................................... 2

3.

แหล่ งที่ มาของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ............................................................................................................................... 2

4.

วั ตถุ ประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคล....................................................................................................... 2

5.

การเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล .................................................................................................................................. 3

6.

ระยะเวลาจั ดเก็ บข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ........................................................................................................................... 4

7.

สิ ทธิ ของเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล............................................................................................................................ 4

8.

มาตรการความมั่ นคงปลอดภั ยในการเก็ บรั กษาข้ อมู ลส่ วนบุ คคล................................................................................ 5

9.

การเปลี่ ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตั ว ............................................................................................................... 5

10.

ช่ องทางการติ ดต่ อ ................................................................................................................................................ 6

ชื#อเอกสาร :
ระดับชัน5 ความลับ :

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ
ผู้สมัครงานและพนักงาน
(Privacy Policy for Applicants and
Employees)
ทัว\ ไป

หน้ าที# : 1

รหัสเอกสาร :

PDPA-PL-0202-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1.1

นโยบายความเป็นส่ วนตั วสํ าหรั บผู้ สมั ครงานและพนั กงาน
บริ ษัท ฮิ วแมนิ ก้ า จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มุ่ งมั่ นที่ จะคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านในฐานะที่ ท่านเป็ นผู้ สมั ครงาน
และพนั กงานของบริ ษัท ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านจะได้ รั บการคุ้ มครองตามพระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ.
2562 บริ ษัทในฐานะผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ คคลมี หน้ าที่ ตามกฎหมายในการแจ้ งเอกสารฉบั บนี้ ให้ ท่านทราบถึ งวั ตถุ ประสงค์ ในการ
เก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล รวมถึ งแจ้ งให้ ท่านทราบสิ ทธิ ของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล เพื่ อให้
มั่ นใจได้ ว่ าข้ อมู ลจะถู กนํ าไปใช้ ตรงตามความต้ องการ ภายใต้ วั ตถุ ประสงค์ ในการสมั ครงาน หรื อ การจ้ างงานต่ อไป 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 ลระบุ ตัวตน (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

3. พนั กงาน

หมายถึ ง พนั กงานประจํ า ผู้ ช่ วยพนั กงาน พนั กงานชั่ วคราว พนั กงานสั ญญา
จ้ าง หรื อบุ คคลอื่ นใดที่ ทํ างาน หรื อปฏิ บั ติ หน้ าที่ ให้ กั บบริ ษัท โดยได้ รั บค่ าจ้ าง
สวั สดิ การ หรื อค่ าตอบแทนอื่ นจากบริ ษัท เพื่ อตอบแทนการทํ างาน

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 ติ บุ คคลซึ่ งดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลตามคํ าสั่ งหรื อในนามของผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

7. ผู้ สมั ครงาน

หมายถึ ง บุ คคลที่ สมั ครใจเข้ ารั บการคั ดเลื อกเป็ นพนั กงานของบริ ษัท และ
ลู กจ้ างของบริ ษัท

ชื#อเอกสาร :
ระดับชัน5 ความลับ :
2.

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ
ผู้สมัครงานและพนักงาน
(Privacy Policy for Applicants and
Employees)
ทัว\ ไป

หน้ าที# : 2

รหัสเอกสาร :

PDPA-PL-0202-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1.1

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

รายละเอี ยด

1. ข้ อมู ลระบุ ตัวตน

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

3. ข้ อมู ลการเงิ น

เช่ น รายละเอี ยดบั ญชี ธนาคาร เอกสารประกอบการยื่ นแบบแสดงภาษี เงิ น
ได้ ข้ อมู ลเงิ นเดื อน

4. ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการทํ างาน

เช่ น ตํ าแหน่ งหรื อฐานะ ตํ าแหน่ งงาน แผนกงาน ประวั ติส่วนตั ว ประวั ติการ
จ้ างงาน ข้ อมู ลการลา ตารางการปฏิ บัติงาน ข้ อมู ลการดํ าเนิ นการทางวิ นัย
ในการทํ างาน ข้ อมู ลประวั ติ การอบรมและการประเมิ นผลงาน สํ าเนาใบ
ประกอบวิ ชาชี พ

5. ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บเงิ นเดื อนและผลประโยชน์

เช่ น ข้ อมู ลค่ าจ้ าง เงิ นเดื อน ค่ าตอบแทน และสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อสวั สดิ การ
ที่ เกี่ ยวข้ องอื่ น ๆ

6. ข้ อมู ลด้ านสุ ขภาพ

เช่ น ใบรั บรองแพทย์ ผลตรวจสุ ขภาพ ประวั ติสุขภาพ

7. 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

3.

แหล่ งที่ มาของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
3.1 ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ได้ โดยตรงจากท่ าน ได้ แก่ ใบสมั ครงานที่ ท่านส่ งให้ บริ ษัทโดยการเข้ ามาสมั ครด้ วยตนเองที่ บริ ษัท การ
สมั ครผ่ านเว็ บไซต์ ของบริ ษัท หรื อใส่ ข้ อมู ลลงในระบบบริ หารทรั พยากรบุ คคลที่ บริ ษัทใช้
3.2 ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ได้ รั บจากแหล่ งอื่ น ได้ แก่ ใบสมั ครงานที่ ท่ านส่ งให้ องค์ กรอื่ นที่ ให้ บริ การจั ดหางาน หรื อจาก
หน่ วยงานที่ ให้ บริ การจั ดหางาน

4.

วั ตถุ ประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
บริ ษั ทมี วั ตถุ ประสงค์ ในเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลของผู้ สมั ครงานและบุ คลากรของบริ ษั ทโดยอาศั ย

หลั กเกณฑ์ หรื อฐานทางกฎหมายดั 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 อการพิ จารณารั บสมั ครงาน สั มภาษณ์ และคั ดเลื อกบุ คคลเข้ ามาทํ างาน

เป็ นการจํ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติตาม

เพื่ อเป็ นพนั กงานตามเกณฑ์ ของบริ ษัท
2.

เพื่ อการเข้ าทํ าและการปฏิ บั ติ ตามสั ญญาจ้ างและสั ญญาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ตลอดจนการดํ าเนิ นการใด ๆ ที่ จําเป็ นก่ อนการเข้ าทํ าสั ญญาดั งกล่ าว

3.

สั ญญา (มาตรา 24(3))
เป็ นการจํ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติตาม
สั ญญา (มาตรา 24(3))

เพื่ อการอนุ มั ติเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ สํ าหรั บพนั กงานของบริ ษัท เพื่ อการ

เป็ นการจํ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติตาม

ทํ าจ่ ายค่ าจ้ าง เงิ นเดื อน ค่ าทํ างานล่ วงเวลา และค่ าตอบแทนอื่ นจากการ

สั ญญา (มาตรา 24(3))

ทํ างาน โบนั ส และ/หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ ใด ๆ ตามสั ญญาจ้ าง และสั ญญาอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องให้ แก่ พนั กงาน

ชื#อเอกสาร :
ระดับชัน5 ความลับ :
4.

5.

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ
ผู้สมัครงานและพนักงาน
(Privacy Policy for Applicants and
Employees)
ทัว\ ไป

หน้ าที# : 3

รหัสเอกสาร :

PDPA-PL-0202-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1.1

เพื่ อการบริ หารจั ดการภายในองค์ กร เช่ น การจั ดโครงสร้ างอั ตรากํ าลั ง การ

เพื่ อประโยชน์ โดยชอบด้ วย

โอนย้ าย การเปลี่ ยนหน้ าที่ งาน การปรั บระดั บพนั กงาน การเกษี ยณอายุ เป็ น

กฎหมาย (Legitimate Interest)

ต้ น

ของบริ ษัท (มาตรา 24(5))

เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ทางด้ านสถิ ติและการวิ เคราะห์ เพื่ อการพั ฒนาบุ คลากรและ

เพื่ อประโยชน์ โดยชอบด้ วย

ปรั บปรุ งกระบวนการทํ างาน เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการตรวจสอบและจั ดเก็ บ

กฎหมาย (Legitimate Interest)

ประวั ติ การดํ าเนิ นการทางวิ นั ยต่ อพนั กงาน เพื่ อการบริ หารจั ดการอย่ างมี

ของบริ ษัท (มาตรา 24(5))

ประสิ ทธิ ภาพ หรื อการกํ าหนดมาตรการทางวิ นัยเมื่ อจํ าเป็ น
6.

เพื่ อการจั ดทํ าประกั นกลุ่ ม/ประกั นชี วิตให้ กับพนั กงาน/ ครอบครั วพนั กงาน

1. เพื่ อประโยชน์ โดยชอบด้ วย

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

2. สํ าหรั บข้ อมู ลสุ ขภาพ บริ ษัท จะ
ขอความยิ นยอมจากท่ านก่ อนที่ จะ
มี การเก็ บรวบรวมและใช้ ข้อมู ลนั้ น
(มาตรา 26)
7.

เพื่ อการติ ดต่ อสื่ อสารและการประชาสั มพั นธ์ ง านหรื อ กิ จกรรมต่ าง ๆ กั บ
พนั กงาน การจั ดอบรมภายในบริ ษัท และการส่ งฝึ กอบรมภายนอก

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

8.

เพื่ อการจั ดทํ าและนํ าส่ งเอกสารหั กภาษี ณ ที่ จ่าย การหั กประกั นสั งคม การ
หั กกองทุ นสํ ารองเลี้ ยงชี พ

9.

เพื่ อจั ดเก็ บข้ อมู ลการตรวจสุ ขภาพประจํ าปี

เป็ นการปฏิ บัติตามกฎหมาย
(มาตรา 24(6))
เมื่ อได้ รับความยิ นยอมจากท่ าน
(มาตรา 26)

10.

เพื่ อเป็ นข้ อมู ลประกอบการตรวจประวั ติอาชญากรรมก่ อนเริ่ มทํ างาน

เมื่ อได้ รับความยิ นยอมจากท่ าน
(มาตรา 26)

11.

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

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 ผู้ ให้ บริ การซึ่ งเป็ นผู้ ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษัทมอบหมายหรื อว่ าจ้ างให้ ทําหน้ าที่ บริ หารจั ดการหรื อประมวลผล
ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลให้ แก่ บริ ษัทในการให้ บริ การต่ าง ๆ เช่ น การบริ หารจั ดการเงิ นเดื อนหรื อค่ าตอบแทน
การให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรื อบริ การอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกั บการดํ าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทหรื ออาจเป็ น
ประโยชน์ ต่อท่ าน
5.1 หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานกํ ากั บดู แล หรื อหน่ วยงานอื่ นตามที่ มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึ งเจ้ าพนั กงานหรื อ
หน่ วยงานที่ มีหน้ าที่ หรื อใช้ อํานาจตามกฎหมาย

ชื#อเอกสาร :
ระดับชัน5 ความลับ :

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ
ผู้สมัครงานและพนักงาน
(Privacy Policy for Applicants and
Employees)
ทัว\ ไป
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5.3 กรมสรรพากร สํ านั กงานประกั นสั งคม สํ านั กงานคณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ
ศาล ธนาคารแห่ งประเทศไทย เป็ นต้ น
5.4 คู่ ค้า ผู้ รับเหมา คู่ สัญญาของบริ ษัท ที่ ท่านเป็ นผู้ ติดต่ อสื่ อสารหรื อเกี่ ยวข้ องกั บหน้ าที่ หรื อตํ าแหน่ งของท่ าน
5.5 หน่ วยงานรั ฐวิ สาหกิ จหรื อเอกชน เช่ น ธนาคาร สถาบั นการเงิ น บริ ษัทประกั น โรงพยาบาล เป็ นต้ น
5.6 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 คคลที่ ได้ รั บจากท่ านไว้ ตลอดระยะเวลาการเป็ นพนั กงานกั บบริ ษัท และจะเก็ บต่ อไปอี กเป็ น

ระยะเวลา 10 ปี นั บแต่ วั นที่ สั ญญาการจ้ างงานสิ้ นสุ ดลง หรื อวั นที่ สิ้ นสุ ดการเป็ นพนั กงาน เพื่ อเป็ นหลั กฐานในกรณี ที่ เกิ ดข้ อ
สงสั ยหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บสิ ทธิ ของพนั กงาน การรั บสวั สดิ การ หรื อการปฏิ บัติงานให้ กับบริ ษัท ในกรณี ที่ บริ ษัทต้ องปฏิ บัติ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ป ฏิ บั ติ ต า ม คํ า สั่ ง ศ า ล ห รื อ ต้ อ ง ก่ อ ตั้ ง สิ ท ธิ เ รี ย ก ร้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย เ พื่ อ เ ข้ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ะ งั บ
ข้ อพิ พาทใดๆ บริ ษัทอาจจั ดเก็ บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลได้ ตามระยะเวลาของอายุ ความตามกฎหมายแล้ วแต่ กรณี
ทั้ งนี้ เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจั ดเก็ บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลดั งกล่ าว บริ ษัทจะดํ าเนิ นการลบ หรื อทํ าลายข้ อมู ลส่ วนบุ คคล หรื อทํ า
ให้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ นข้ อมู ลที่ ไม่ สามารถระบุ ตัวบุ คคลได้
7.

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
7.1 ท่ านมี สิ ทธิ 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
7.2 ท่ านมี สิทธิ ที่จะขอให้ บริ ษัทดํ าเนิ นการแก้ ไขเพื่ อให้ ข้อมู ลถู กต้ อง เป็ นปั จจุ บันสมบู รณ์ และไม่ ก่อให้ เกิ ด
ความเข้ าใจผิ ดได้ ในกรณี ที่ท่านเห็ นว่ าข้ อมู ลส่ วนบุ คคลใดที่ เกี่ ยวกั บตนไม่ ถูกต้ อง ไม่ เป็ นปั จจุ บัน ไม่ สมบู รณ์ หรื ออาจ
ก่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจผิ ด
7.3 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 อ
ภาระผู กพั น ตามกฎหมายอยู่ กั บบริ ษั ท เป็ นต้ น ทั้ งนี้ การเพิ ก ถอนความยิ นยอมดั งกล่ าวอาจทํ าให้ ท่ านไม่ สามารถ
รั บบริ การหรื อทํ าธุ รกรรมกั บบริ ษัทได้ หรื ออาจทํ าให้ บริ การที่ จะได้ รับจากบริ ษัทไม่ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ าที่ ควร
7.4 ท่ านมี สิ ทธิ ขอรั บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกั บตนจากบริ ษั ทได้ ในกรณี ที่ บริ ษั ทได้ ทํ าให้ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลนั้ นอยู่
ในรู ปแบบที่ สามารถอ่ านหรื อใช้ งานโดยทั่ วไปได้ ด้วยเครื่ องมื อหรื ออุ ปกรณ์ ที่ทํางานได้ โดยอั ตโนมั ติและสามารถใช้ หรื อ
เปิ ดเผยได้ ด้วยวิ ธีการอั ตโนมั ติ รวมทั้ งท่ านมี สิทธิ ขอให้ บริ ษัทส่ งหรื อโอนข้ อมู ลในรู ปแบบดั งกล่ าวไปยั งผู้ ควบคุ มข้ อมู ล
ส่ วนบุ คคลอื่ น เมื่ อสามารถทํ าได้ ด้วยวิ ธีการอั ตโนมั ติ หรื อท่ านมี สิทธิ 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
7.5 ท่ านมี สิทธิ คัดค้ านการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกั บตนเมื่ อใดก็ ได้ ในกรณี ดังต่ อไปนี้
(1) กรณี ที่เป็ นข้ อมู ลที่ เก็ บรวบรวมด้ วยเหตุ จําเป็ นเพื่ อการดํ าเนิ นภารกิ จเพื่ อประโยชน์ สาธารณะของบริ ษัท หรื อเหตุ
จํ าเป็ นเพื่ อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัท
(2) กรณี ที่เป็ นการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ เกี่ ยวกั บการตลาดแบบตรง
(3) กรณี ที่เป็ นการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ เกี่ ยวกั บการศึ กษาวิ จัยทางวิ ทยาศาสตร์
ประวั ติศาสตร์ หรื อสถิ ติ เว้ นแต่ การจํ าเป็ นเพื่ อการดํ าเนิ นภารกิ จเพื่ อประโยชน์ สาธารณะของบริ ษัท
7.6 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
7.7 ท่ านมี สิทธิ ขอให้ บริ ษัทระงั บการใช้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ ในกรณี ดังต่ อไปนี้

ชื#อเอกสาร :
ระดับชัน5 ความลับ :

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ
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(Privacy Policy for Applicants and
Employees)
ทัว\ ไป
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(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 ต้องลบหรื อทํ าลาย เพราะเป็ นข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ถูกประมวลผลโดยไม่ 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 อ
ใช้ ในการก่ อตั้ งสิ ทธิ ตามกฎหมาย การปฏิ บัติตาม หรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้ นต่ อสู้ สิ ทธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย
(4) ในกรณี ที่ท่านใช้ สิทธิ คัดค้ านการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคล และบริ ษัทอยู่ ในระหว่ างการพิ สูจน์ เพื่ อปฏิ เสธการใช้
สิ ทธิ ของท่ าน
7.8 ท่ านมี สิทธิ ร้องเรี ยนต่ อคณะกรรมการผู้ เชี่ ยวชาญตามกฎหมายคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ในกรณี ที่บริ ษัทหรื อ
ผู้ 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 ษั ทขอสงวนสิ ทธิ ในการพิ จารณาคํ าร้ องขอใช้ สิ ทธิ ข้ างต้ นและดํ าเนิ นการตามที่ กฎหมายคุ้ มครองข้ อมู ล
ส่ วนบุ คคลกํ าหนด หากท่ านประสงค์ จะใช้ สิทธิ ข้างต้ นสามารถดํ าเนิ นการโดย ท่ านสามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มการใช้ สิทธิ ของ
เ จ้ า ข อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ด้ ท า ง Humanica Website สํ า ห รั บ ภ า ษ า ไ ท ย ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่
www.humanica.com/th/pdpa/request-form และภาษาอั งกฤษได้ ที่ www.humanica.com/en/pdpa/request-form
8.

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
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 งการใช้
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 มีวิธีการเพื่ อให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลั งเกี่ ยวกั บการเข้ าถึ ง เปลี่ ยนแปลง ลบ หรื อถ่ ายโอนข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
ให้ สอดคล้ องเหมาะสมกั บวิ ธีการและสื่ อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
9.

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

ชื#อเอกสาร :
ระดับชัน5 ความลับ :

นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับ
ผู้สมัครงานและพนักงาน
(Privacy Policy for Applicants and
Employees)
ทัว\ ไป

หน้ าที# : 6

รหัสเอกสาร :

PDPA-PL-0202-HMC-TH
เวอร์ ชัน : 1.1

10. 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: hrsolutions@humanica.com
โทร. 0-2636-6999

เจ้ าหน้ าที่ คุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

ที่ อยู่ : 2 ซอยรองเมื อง 5 ถนนรองเมื อง รองเมื อง ปทุ มวั น

(Data Protection Officer)

กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10330
อี เมล: dpo@humanica.com
โทร. 02 636 6999

โดยมติ คณะกรรมการบริ ษัท
ประกาศ ณ วั นที่ 31 พฤษภาคม 2565

นายสุ นทร เด่ นธรรม

นายอโณทั ย อดุ ลพั นธุ์

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

