นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 1: นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน พนักงาน และหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลไว้ดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษทั ฯ ให้ความเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ ของพนักงานและของผูเ้ กี่ยวข้องอย่างสู งสุ ด
2. บริ ษทั ฯ จะขอข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จาเป็ นในการใช้งานหรื อตามที่กฎหมายกาหนด และจะขอ
จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
3. บริ ษทั ฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งสิ ทธิ ให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่
แรก
4. บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการเก็บ การใช้ การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้มนั่ คงและปลอดภัย
5. บริ ษทั ฯ จัดให้มีผคู ้ วบคุมข้อมูล ผูป้ ระมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ข้อมูลส่ วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่นาไปใช้เกินกว่าการยินยอม หรื อไม่ทาให้เกิดความ
เสี ยหายใดๆ กับเจ้าของข้อมูล
6. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลด้านชาติพนั ธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนา ข้อมูลสุ ขภาพ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ ฯลฯ หากจาเป็ นต้องเก็บ ใช้ เปิ ดเผย บริ ษทั จะขอ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวังเป็ นความลับ
7. เจ้าของข้อมูล มีสิทธิ ในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา
8. เจ้าของข้อมูลที่เป็ นชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะเก็บและใช้ขอ้ มูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย
9. การส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอกหรื อต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จัดให้มีขอ้ ตกลงกับหน่วยงาน
ภายนอกหรื อประเทศปลายทาง ให้ทาการคุม้ ครองที่มนั่ คง ปลอดภัยหรื อตามที่กฎหมายกาหนดอย่าง
เคร่ งครัด
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10. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บและใช้งาน บริ ษทั ฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เอง
ห้ามมิให้ผใู ้ ดละเมิด เปิ ดเผย เข้าถึง นาไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรื อทาลายข้อมูลนี้ โดยไม่ได้รับอนุมตั ิ
จากผูค้ วบคุมข้อมูล ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสู งสุ ด จะดาเนินคดีถึ งที่สุด รวมถึงต้องชดใช้
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเต็มจานวนตามอัตราที่กฎหมายกาหนด

ส่ วนที่ 2: ผู้มหี น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อให้นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ฯ จึงแต่งตั้งให้บุคคลผูม้ ีตาแหน่งดังต่อไปนี้ ปฏิบตั ิตามนโยบายและหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลในนามของบริ ษทั ฯ หรื อในนามนิ ติบุคคล
2. รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หารในระบบคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบบริ หารจัดการระบบการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน
4. ผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การฝ่ าย และผูจ้ ดั การแผนกทุกหน่วยงาน เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้
หรื อผูม้ าติดต่องานที่หน่วยงานตนเองเกี่ยวข้อง
5. พนักงานทุกคน เป็ นผูป้ ระมวลผล ผูเ้ ก็บ ผูใ้ ช้ และผูค้ วบคุม ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนเองใช้งานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยสุ จริ ต
6. ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผูค้ ุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ให้มี
ความมัน่ คง ปลอดภัย
7. ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็ นเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอีกตาแหน่งหนึ่ง

ส่ วนที่ 3: ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีไ่ ด้ รับการคุ้มครอง
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน
บริ ษทั ฯ จัดทารายการ วัตถุประสงค์การใช้งานและจะแจ้งให้ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องานทราบและยินยอมแต่
แรกก่อนเริ่ มต้นติดต่อธุ รกิจร่ วมกัน รายการข้อมูลและวัตถุประสงค์ให้เป็ นไปตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
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2. ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดทารายการ วัตถุประสงค์ที่จาเป็ นต้องรู ้ ต้องใช้ในการทางานร่ วมกันและเพื่อประโยชน์ของ
พนักงานเอง จะแจ้งให้พนักงานทราบและยินยอมแต่แรกก่อนเข้าทางาน รายการข้อมูลและวัตถุประสงค์ให้
เป็ นไปตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
3. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรื อ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หากจะมีการเก็บ ใช้ เปิ ดเผย บริ ษทั ฯ จะขอการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
โดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวังเป็ นความลับ
4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งของลูกค้า คู่คา้ ผูต้ ิดต่องาน และของพนักงานที่บริ ษทั ฯ คุม้ ครองไว้
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผมู ้ ีอานาจทาการทบทวน อนุมตั ิก่อนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลที่คุม้ ครองไว้
นั้นได้รับการเก็บ ใช้งานอย่างมัน่ คง ปลอดภัย ตาแหน่งที่มีอานาจอนุมตั ิเปลี่ยนให้เป็ นไปตามที่บริ ษทั ฯ
กาหนด

ส่ วนที่ 4: สถานทีเ่ ก็บ ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จัดให้มี
1. วิธีการเก็บและสถานที่เก็บข้อมูลทั้งในรู ปแบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และหรื อ ที่เป็ นเอกสาร
2. กาหนดพาสเวิร์ดหรื อผูร้ ับผิดชอบการเก็บ การใช้ การเปิ ดเผยที่ชดั เจน เฉพาะคน เพื่อป้ องกันไม่ให้มีการ
ละเมิดเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดให้มีการตรวจสอบเป็ นระยะ และให้มีการทบทวนทั้งระบบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บ ใช้งาน ได้รับการคุม้ ครองตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่เก็บให้
เป็ นไปตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
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ส่ วนที่ 5: อายุการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ข้อมูลที่ใช้ในการทางานหรื อที่ใช้ในการทาธุ รกิจร่ วมกัน จะเก็บไว้ตลอดเวลาและหลังจากพ้นสภาพไปแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี โดยเก็บไว้ในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรื อเป็ นเอกสารที่ปลอดภัย
2. ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน จะเก็บไว้ไม่เกิน 3 เดือน จะทาลายโดยการย่อยหรื อเผาทาลาย ไม่ให้มีการนากลับมา
ใช้ใหม่ หรื อป้ องกันการนามาใช้ผดิ
3. ข้อมูลใดที่เก็บไว้ในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรื อซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้องตามจริ งแล้ว บริ ษทั ฯ
อาจทาลายข้อมูลที่เป็ นกระดาษก็ได้ เพื่อไม่ให้เป็ นภาระในการจัดเก็บ

ส่ วนที่ 6: การส่ งข้ อมูลส่ วนบุคคลไปหน่ วยงานภายนอกหรื อส่ งไปต่ างประเทศ
1. การส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลไปให้บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก (นอกบริ ษทั ฯ แต่ภายในประเทศ) บริ ษทั ฯ จัด
ให้มีสัญญาข้อตกลงกับหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกนั้น ให้เก็บ ใช้และคุม้ ครองข้อมูลที่มนั่ คง ปลอดภัย
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
2. การส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลไปต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จัดให้มีกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล
เป็ นผูต้ รวจสอบ ทบทวน อนุ มตั ิ อย่างรัดกุม รอบคอบ และหรื อประทับตรา “Strictly Confidential by
PDPA Thailand” ทุกหน้าก่อนส่ งไป เพื่อให้มนั่ ใจว่าประเทศปลายทางทาการคุม้ ครองที่มนั่ คง ปลอดภัย
ตามที่กฎหมายกาหนด
3. การส่ งข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไปหน่วยงานภายนอกหรื อส่ งไปต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการ
ก่อนทุกครั้ง ข้อมูลที่ส่งไปจะแจ้งหรื อประทับตรา “Strictly Confidential by PDPA Thailand” ทุกหน้า
เพื่อให้มนั่ ใจว่าประเทศปลายทางมีการคุม้ ครองที่มนั่ คง ปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด

ส่ วนที่ 7: สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
1. บริ ษทั ฯ ให้ความเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลอย่างสู งสุ ดและจัดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ
ดังต่อไปนี้
1.1 ขอตรวจสอบวิธีการเก็บ การใช้ การเปิ ดเผยข้อมูลได้
1.2 ขอคัดค้าน ขอระงับการใช้ได้
1.3 ขอถอนความยินยอมได้
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1.4 ขอให้ลบออกจากการเก็บ การใช้ การเปิ ดเผยได้
1.5 ขอให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องได้
1.6 ถ้าไม่ได้ขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง มีสิทธิ ถามว่าได้ขอ้ มูลนั้นมาจากไหน
1.7 ถ้าเกิดความเสี ยหายหรื อคนอื่นได้ประโยชน์ มีสิทธิ ฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายได้
2. พนักงานที่มีเหตุสงสัย พบเหตุผดิ ปกติ สามารถร้องเรี ยนหรื อขอใช้สิทธิขา้ งต้นได้ที่ผจู ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ เพื่อดาเนินการให้
3. ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน ขอใช้สิทธิ ขา้ งต้นหรื อร้องเรี ยนที่ผจู ้ ดั การหน่วยงานที่ตนเกี่ยวข้อง ดาเนินการให้
4. ให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูต้ ดั สิ นการใช้สิทธิหรื อการร้องเรี ยนและให้ถือเป็ นที่สุด

ส่ วนที่ 8: หน้ าทีข่ องเจ้ าของข้ อมูล
1. นาส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของตนให้ผมู ้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตามที่ร้องขอภายในเวลาที่กาหนด
2. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคล ให้แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบทันทีหรื อภายในไม่เกิน 7 วัน
3. ต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคนอื่นตามหน้าที่โดยสุ จริ ต ห้ามนาไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรื อห้ามทาให้
เจ้าของข้อมูลเสี ยหายในทุกกรณี
4. หากพบเหตุผิดปกติหรื อเหตุการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลอันอาจทาให้เกิดความเสี ยหาย ให้แจ้งบริ ษทั ฯ
ทราบทันทีเพื่อระงับได้ทนั เหตุการณ์

ส่ วนที่ 9: บทลงโทษผู้ฝ่าฝื น
พนักงาน หรื อ ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน หรื อ บุคคลภายนอก หรื อ ผูใ้ ด นาข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั
คุม้ ครองไว้
1. ไปใช้ เปิ ดเผย หาประโยชน์นอกจากวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอม
2. ทาให้เจ้าของข้อมูลเสี ยหาย
3. ทาผิดพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทาผิดนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิฉบับนี้
บริ ษทั ฯ จะลงโทษถึงขั้นสู งสุ ด หรื อดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนดไว้สูงสุ ด
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ส่ วนที่ 10: การประชาสั มพันธ์ นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการเผยแพร่ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิน้ ี ให้พนักงานทุกท่านทราบ
2. ให้ผจู ้ ดั การทุกหน่วยงานเผยแพร่ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิน้ ี ให้ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน ที่ตนเอง
เกี่ยวข้องทราบ
3. ให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิน้ ีทางเว็บไซต์ หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ฯ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน

คาขวัญนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
“บริ ษทั ซี.ไอ. กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ให้การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และผูม้ าติดต่องาน ด้วยความเคารพสิ ทธิอย่างสูงสุด”
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