บริษทั สลิม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด

ประกำศนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสำหรับพนักงำน
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1. บทนำ
ประกำศนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลฉบับนีจ้ ัดทำโดย บริษัทสลิม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท” หรือ “ เรำ”) เพือ่ ใช้
บังคับกับพนักงำน ประกำศฉบับนีจ้ ะอธิบำยกำรประมวลผล "ข้ อมูลส่ วนบุคคล" ของพนักงำนโดยบริษัท ทั้งในระหว่ ำงที่
พนักงำนยังเป็ นพนักงำนและภำยหลังจำกสิ้นสภำพควำมเป็ นพนักงำน และประกำศฉบับนีก้ ็อธิบำยถึงสิ ทธิของพนักงำน
ตำมพระรำชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พระรำชบัญญัติฯ") บริษัทสนับสนุนให้ พนักงำนทุกคนอ่ ำน
ประกำศนีอ้ ย่ ำงละเอียดพร้ อมกับนโยบำยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
2. คำและคำนิยำม
คำทั้งหมดที่ใช้ในนโยบำยนี้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่กำหนดโดยนโยบำยภำยในของบริ ษทั เรื่ องกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล

3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทประมวลผล
เรำอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับพนักงำนเพื่อวัตถุประสงค์ในประกำศฉบับนี้
1. รำยละเอียดชื่อ สภำนภำพ และกำรติดต่อ เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ เพศ สัญชำติ สถำนภำพกำรสมรส วันเดือนปี เกิด
อำยุ รำยละเอียดกำรติดต่อส่วนบุคคล หมำยเลขประจำตัวประชำชน หนังสื อเดินทำง ใบขับขี่
2. ข้อมู ล กำรคัด เลื อก เช่ น ทัก ษะและประสบกำรณ์ พนัก งำนวุฒิ เอกสำรอ้ำงอิ ง ซี วีแ ละกำรสมัค ร ข้อ มู ล กำร
สัมภำษณ์และกำรประเมินผล
3. ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่ วมของพนักงำน เช่น สัญญำกำรจ้ำงงำน จำนวนพนักงำน รู ปถ่ำย หน่วยธุรกิจที่
ได้รับมอบหมำย สำยกำรรำยงำน วันที่ บอกเลิก/สิ้ นสุ ดสัญญำของพนักงำน เหตุผลของกำรบอกเลิก วันสุ ดท้ำย
ของกำรทำงำนและกำรสัมภำษณ์พนักงำนที่ลำออก
4. ข้อมูลค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลค่ำตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่ำล่วงเวลำ โบนัส รำยละเอียดบัญชีธนำคำร
ข้อมูลภำษี รำยละเอียดของผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงำนได้รับหรื อมีสิทธิได้รับและกำรเรี ยกร้องค่ำใช้จ่ำย
5. ข้อมูลกำรจัดกำรกำรลำและกำรขำดงำน เช่น บันทึกกำรเข้ำงำนและบันทึกกำรขำดงำน
6. ข้อ มู ล กำรจัด กำรผลงำน เช่ น ข้อมู ล กำรประเมิ น และกำรทบทวนผลงำนของพนักงำน ผลกำรประเมิ น และ
วัตถุประสงค์
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7. ข้อมูลกำรฝึ กอบรมและกำรพัฒนำ เช่น ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรกำรฝึ กอบรมและกำรพัฒนำหรื อกำร
ฝึ กอบรมที่ได้รับและใบรับรองกำรฝึ กอบรม
8. ข้อ มู ล กำรเผ้ำระวัง เช่ น ภำพโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) กำรเข้ำสู่ ร ะบบและอำคำร และบัน ทึ ก กำรเข้ำออก
ภำพถ่ำยในบัตรเข้ำออก
9. กำรเรี ยกร้องและกำรร้องเรี ยนของพนักงำน เช่น ข้อร้องเรี ยนที่พนักงำนเป็ นผูร้ ้องเรี ยน
10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่เรำอำจรวบรวมเกี่ยวกับพนักงำน ได้แก่ ศำสนำ หมู่หรื อกลุ่มเลือด สภำพสุขภำพ
และข้อมูลควำมเป็ นอยูท่ ี่พนักงำนประกำศหรื อได้รับจำกกำรตรวจสุ ขภำพรวมถึงสภำวะทำงกำรแพทย์ รำยงำน
สุขภำพหรื ออำชีวอนำมัย กำรลำป่ วย ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์และข้อมูลเกี่ยวกับโทษหรื อประวัติอำชญำกรรม
4. วิธีกำร/แหล่ งข้ อมูลทีบ่ ริษัท ใช้ ในกำรรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำน
บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงำนผ่ำนกระบวนกำรสรรหำทั้งโดยตรงจำกพนักงำนหรื อบำงครั้งจำก
บริ ษทั จัดหำงำนเอกชนหรื อโซเชียลมีเดี ย บริ ษทั อำจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงำนจำกบุคคลที่ สำม
รวมถึง คนกลำง อดีตนำยจ้ำง หน่วยงำนตรวจสอบประวัติอื่น ๆ

เมื่อพนักงำนเริ่ มงำนกับเรำพนักงำนจะต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลบำงอย่ำงกับเรำโดยตรง เช่น รำยละเอียดบัญชีธนำคำรของ
พนักงำนและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั อำจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงำนในระหว่ำงกำรจ้ำง
งำนของพนักงำน

บริ ษทั ไม่จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอมจำกพนักงำนเป็ นกำรเฉพำะหำกบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพนักงำนเพื่อ: (1)
ป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ ำงกำยหรื อสุขภำพ (2) ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่พนักงำนทำหรื อเพื่อดำเนินกำรตำมคำขอของ
พนักงำนก่ อนท ำสัญ ญำ (3) ดำเนิ นกิ จกรรมเพื่อผลประโยชน์ ของบริ ษ ัทหรื อบุ คคลอื่ นที่ ไม่ได้ส ำคัญ น้อยกว่ำสิ ท ธิ ข้ นั
พื้นฐำนของพนักงำน (4) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและผลประโยชน์สำธำรณะอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยอนุญำต

เมื่ อมี ควำมจำเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ละเอี ยดอ่อนเกี่ ยวกับพนักงำนเรำจะดำเนิ นกำรเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำยต่อไปนี้
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(ก) เรำอำจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ละเอียดอ่อนในกรณี ที่กำรประมวลผลมีควำมจำเป็ นสำหรับกำรกำหนด
สิ ทธิ ตำมกฎหมำยของเรำ (เช่น กำรดำเนิ นคดี ) กำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยหรื อกำรปกป้ องสิ ทธิ ของเรำ (เช่น เพื่อ
เตรี ยมกำรต่อสูใ้ นกระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลหรื อกระบวนกำรใด ๆ ที่ดำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐ)
(ข) เรำอำจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ละเอียดอ่อนเกี่ ยวกับพนักงำนเพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อพนักงำน
หรื อชีวติ ร่ ำงกำยหรื อสุขภำพของบุคคลอื่นเมื่อพนักงำนหรื อบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้
(ค) เรำอำจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเฉพำะในกรณี ที่พนักงำนให้ควำมยินยอมเป็ นกำรเฉพำะ
และชัดแจ้งสำหรับกำรประมวลผลดังกล่ำวหรื อเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกี่ ยวกับพนักงำนถูกเปิ ดเผย
ต่อสำธำรณะแล้วเท่ำนั้น (เช่น ในโซเชียลมีเดีย) และ
(ง) เรำอำจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อมีกำรร้องขอหรื อได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย
หำกบริ ษทั ขอควำมยินยอมเพิ่มเติมจำกพนักงำนเป็ นกำรเฉพำะและชัดแจ้ง บริ ษทั จะให้รำยละเอียดข้อมูลที่ บริ ษทั ต้องกำร
และเหตุผลที่บริ ษทั ต้องกำรเพื่อให้พนักงำนพิจำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำพนักงำนต้องกำรยินยอมหรื อไม่ พนักงำนควรทรำบ
ว่ำกำรให้ควำมยินยอมไม่ได้เป็ นเงื่อนไขของสัญญำระหว่ำงพนักงำนกับเรำว่ำพนักงำนจะต้องตกลงที่ จะให้ควำมยินยอม
ของพนักงำนเมื่อเรำร้องขอ
5. วัตถุประสงค์ ของกำรประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเพื่อวัตถุประสงค์หลำยประกำรรวมถึงวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. กำรสรรหำและกำรคัดเลือก
1.1 เพื่อประเมินกำรสมัครสำหรับกำรจ้ำงงำนและตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรคัดเลือกพนักงำน
1.2 กำรคัด กรองก่ อ นกำรจ้ำงงำนรวมถึ งสิ ท ธิ ใ นกำรตรวจสอบกำรท ำงำน กำรตรวจสอบเอกสำรอ้ำงอิ ง กำร
ตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมในกรณี ที่เกี่ยวข้องและเหมำะสม
1.3 เพื่ อเสนองำน ให้สัญ ญำกำรจ้ำงงำนและกำรเตรี ยมพร้ อมที่ จะเริ่ ม กำรจ้ำงงำนของพนักงำนเมื่ อพนักงำนรั บ
ข้อเสนอจำกเรำ
1.4 เพื่อติดต่อพนักงำนควรในกรณี ที่มีตำแหน่งอื่นที่เหมำะสมในอนำคต
1.5 เพื่อตอบคำถำม จัดกำรปั ญหำ หรื อขอคำติชมที่ได้รับเกี่ยวกับกำรตัดสิ นใจในกำรสรรหำของเรำ
2. กำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องในทุกด้ำนของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนกับบริ ษทั
2.1 เพื่อจัดกำรและรักษำบันทึก ไฟล์และระบบของฝ่ ำยบุคคล รวมถึงกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิ คและกำรบำรุ งรักษำ
ระบบฝ่ ำยบุคคล
2.2 กำรจัดหำและบริ หำรผลตอบแทนและผลประโยชน์
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2.3 เพื่อจัดทำภำษีและกำรหักเงินและเงินสมทบที่เหมำะสม
2.4 เพื่อกำหนดและเปลี่ยนแปลงกำรอนุญำตกำรเข้ำออกอำคำรและระบบ
2.5 กำรระบุและสื่ อสำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพกับพนักงำน
2.6 กำรเผยแพร่ กำรสื่ อสำรภำยในหรื อภำยนอกหรื อสื่ อประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสมรวมถึงผ่ำนโซเชียลมีเดียในกรณี ที่
เหมำะสม
2.7 กำรจัดกำรและตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน
2.8 กำรจัดกำรข้อร้องเรี ยน กระบวนกำรกำรสอบสวนและกระบวนกำรทำงวินยั และกำรตัดสิ นใจด้ำนกำรจัดกำรที่
เกี่ยวข้อง
2.9 กำรฝึ กอบรม กำรพัฒนำ กำรส่งเสริ ม อำชีพและกำรวำงแผนสื บทอดตำแหน่ง และกำรวำงแผนฉุกเฉิ นทำงธุรกิจ
2.10 กำรประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกำรขำดงำน
3. กำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบ ควำมปลอดภัยและกำรใช้ระบบ
3.1 กิ จกรรมกำรตรวจสอบ กำรติ ดตำม กำรสอบสวนและกำรติดตำมกำรปฏิ บัติตำมระเบี ยบเกี่ ยวกับนโยบำยของ
บริ ษทั จรรยำบรรณ กฎหมำยที่บงั คับใช้
3.2 กำรติดตำมกำรใช้ขอ้ มูลและระบบกำรสื่ อสำรของเรำเพื่อรับรองกำรปฏิ บตั ิตำมระเบี ยบนโยบำยไอที และควำม
ปลอดภัยของข้อมูลของเรำเพื่อป้ องกันกำรเข้ำถึงระบบของเรำโดยไม่ได้รับอนุญำต
4. กำรตอบสนองต่อกำรร้องขอด้ำนกฎหมำยและด้ำนกำรกำกับดูแล
4.1 ปฏิ บตั ิตำมกำรร้องขอด้ำนกฎหมำยของหน่ วยงำนรัฐ กำรร้องขอให้เปิ ดเผย หรื อคำสั่งศำล ข้อบังคับของรัฐบำล
หรื อหน่วยงำนกำกับดูแลในกรณี ที่จำเป็ นหรื อได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
5. กำรบอกเลิกกำรจ้ำงงำนและกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์หลังกำรจ้ำงงำน
5.1 กำรจัดกำรเรื่ องกำรเลิกจ้ำงและเรื่ องต่ำงๆ หลังกำรเลิกจ้ำง เช่น ประสำนงำนกับผูแ้ ทนทำงกฎหมำยของพนักงำน
กำรชำระเงินคืนค่ำใช้จ่ำย ผลประโยชน์ของพนักงำน ดำเนินกำรเลิกจ้ำง และกำรดำเนินคดีภำยหลังกำรเลิกจ้ำง
หำกพนักงำนตัดสิ นใจที่ จะไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลบำงอย่ำงกับบริ ษทั ที่ บริ ษทั ร้องขอ บริ ษทั อำจไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำม
สัญญำระหว่ำงบริ ษทั กับพนักงำนได้ (เช่น กำรจ่ำยเงินให้พนักงำนหรื อกำรให้ผลประโยชน์) หรื อบริ ษทั อำจไม่สำมำรถให้
ผลประโยชน์ท้ งั หมดที่พนักงำนมีสิทธิได้รับ

บริ ษทั อำจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพนักงำนเป็ นครั้งครำวได้โดยที่พนักงำนไม่ตอ้ งรับทรำบหรื อให้ควำมยินยอมในกรณี ที่
กำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงำนดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นหรื อเมื่อกฎหมำยบัญญัติอนุญำตให้ทำได้
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6. กำรถ่ ำยโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลภำยในประเทศ
บริ ษทั อำจเปิ ดเผยหรื อแชร์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่เรำเก็บรวบรวมกับพนักงำนให้กบั บุคคลต่อไปนี้ใน
กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของเรำ

6.1 บริ ษทั ในกลุ่มของเรำ พนักงำนอำจเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเรำ www.slimconceptthailand.com เพื่อดูบริ ษทั ของเรำใน
กลุ่ม เรำแชร์ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสรรหำและกำรคัดเลือก กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ของพนักงำน
กำรติดตำมกำรปฏิ บตั ิตำมระเบี ยบ ควำมปลอดภัยและกำรใช้ระบบ กำรตอบสนองต่อกำรร้องขอด้ำนกฎหมำย
และด้ำนกำรกำกับดูแล และกำรเลิกจ้ำงและกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์หลังกำรจ้ำงงำน
6.2 ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนวิชำชีพ เช่น นักกฎหมำย นักบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบบัญชีที่มีหน้ำที่ตำมสัญญำในกำรรักษำควำมลับ
ของบริ ษทั
6.3 ผูป้ ระมวลผลที่เป็ นบุคคลที่สำม เช่น กำรให้บริ กำรคลำวด์ บริ กำรโฮสต์ขอ้ มูล และบริ กำรระบบไอที
6.4 บุคคลที่เกี่ยวข้อง ศำล หน่วยงำนรัฐ รัฐวิสำหกิจ (เช่น กำรไฟฟ้ ำ/กำรประปำ) และหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย
6.5 ผูซ้ ้ือที่เป็ นบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้อง คู่คำ้ ในกรณี ที่เรำขำยหรื อโอนธุรกิจหรื อสิ นทรัพย์ของเรำทั้งหมดหรื อส่วนหนึ่ง
ส่วนใด (รวมถึงในกรณี ของกำรปรับโครงสร้ำง กำรเลิกกิจกำรหรื อกำรชำระบัญชี)
6.6 บุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ กำร/ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของเรำใช้ปลัก๊ อินหรื อเนื้ อหำ
โฆษณำของบุ คคลที่ ส ำม ในกรณี ดังกล่ำว พนักงำนควรรับ ทรำบว่ำ แม้เรำจะตรวจสอบว่ำบุ คคลที่ สำมนั้น มี
มำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอหรื อไม่ก็ตำม แต่หำกพนักงำนเลือกที่จะดำเนิ นกำรสื่ อสำรกับ
โฆษณำ ปลัก๊ อินหรื อคอนเทนต์ดงั กล่ำว ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่สำม ดังนั้น
เรำขอแนะนำให้พนักงำนอ่ำนประกำศนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สำมอย่ำงละเอียดก่อนที่จะ
ดำเนินกำรสื่ อสำรหรื อดำเนินกำรกับบุคคลที่สำมดังกล่ำวต่อไป
6.7 บุคคลที่สำม เช่น ธนำคำร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริ ษทั ประกันภัยและบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจ้ำงงำน
หรื อรับรองว่ำพนักงำนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ของบริ ษทั
7. กำรถ่ ำยโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลระหว่ ำงประเทศ
บริ ษทั อำจแชร์หรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนไปยังประเทศที่อยูต่ ่ำงประเทศไทยเมื่อ
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1.1
1.2

กำรแชร์หรื อถ่ำยโอนดังกล่ำวมีฐำนทำงกฎหมำยอย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรในข้อ 4 ของนโยบำยฉบับนี้ และ
ผูร้ ับอยูใ่ นประเทศที่ มีกำรปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเพียงพอตำมที่คณะกรรมกำรกำหนดหรื อ
วินิจฉย อย่ำงไรก็ดี ข้อกำหนดนี้จะไม่บงั คับใช้ในกรณี ที่
 พนักงำนได้ให้ควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้งในกำรถ่ำยโอน/กำรแชร์ โดยพนักงำนได้รับแจ้งอย่ำงครบถ้วน
ถึงรำยละเอียดของกำรปกป้ องที่ไม่เพียงพอของประเทศอื่นนั้นแล้ว
 กำรถ่ำยโอนหรื อแชร์มีควำมจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ทำงกฎหมำย
 มีควำมจำเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทำสัญญำหรื อดำเนินกำรกับเรื่ องตำมคำขอของพนักงำนก่อนที่จะ
ทำสัญญำ
 มีควำมจำเป็ นสำหรับกำรทำสัญ ญำระหว่ำงบริ ษทั กับบุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลอื่ นเพื่อผลประโยชน์ของ
พนักงำน
 มีควำมจำเป็ นเพื่อกำรป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ ำงกำยหรื อสุขภำพของบุคคล และพนักงำนไม่
สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ในเวลำดังกล่ำว และหรื อ
 มีควำมจำเป็ นเพื่อกำรดำเนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญอย่ำงน้อยหนึ่ งอย่ำง
ตำมที่กฎหมำยอนุญำต
 เมื่อจำเป็ นต้องมีกำรถ่ำยโอนหรื อกำรแชร์ หรื อกรณี อื่นๆที่กฎหมำยบัญญัติให้สำมำรถกระทำได้

8. ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ
บริ ษทั จะรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลตรำบเท่ำที่จำเป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่บริ ษทั รวบรวมไว้รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดทำงกฎหมำยหรื อข้อกำหนดในกำรรำยงำนใด ๆ เพื่อกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำที่ เหมำะสมสำหรับข้อมูล
ส่วนบุคคล บริ ษทั จะพิจำรณำจำนวน ลักษณะและควำมละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดอันตรำยจำก
กำรใช้งำนหรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต วัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงำนว่ำบริ ษทั จะสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่ำนั้นด้วยวิธีกำรอื่นและข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่ บงั คับใช้
และระยะเวลำของช่วงเวลำใด ๆ ที่จำเป็ นได้หรื อไม่เพื่อกำหนด ใช้หรื อปกป้ องสิ ทธิทำงกฎหมำย

ในบำงสถำนกำรณ์บริ ษทั จะลบชื่อในข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเพื่อไม่ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับพนักงำนได้อีกต่อไป ใน
กรณี น้ ี น้ นั บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวโดยไม่แจ้งให้พนักงำนทรำบล่วงหน้ำ เมื่อพนักงำนไม่ได้เป็ นพนักงำน ลูกจ้ำงหรื อ
ผูร้ ับเหมำของเรำอีกต่อไปเรำจะเก็บรักษำและทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำนอย่ำงปลอดภัยตำม [นโยบำยกำรเก็บ
รักษำข้อมูลของเรำหรื อกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง]
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9. สิทธิของพนักงำน
พนักงำนมีสิทธิต่อไปนี้ภำยใต้ พระรำชบัญญัติฯ

สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูล

รำยละเอียด

1

สิ ทธิในกำรเข้ำถึง

พนักงำนมีสิทธิในกำรเข้ำถึงและรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำมีเกี่ยวกับ
ตัวพนักงำน หรื อพนักงำนอำจขอให้เรำเปิ ดเผยแหล่งที่เรำได้รับข้อมูลของ
พนักงำนซึ่งพนักงำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม

2

สิ ทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูล

พนักงำนมีสิทธิที่จะขอให้เรำถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนไปยัง
บุคคล/องค์กรอื่น หรื อขอดูขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เรำถ่ำยโอนไปยังบุคคล/
องค์กรอื่น ๆ เว้นแต่จะเป็ นไปไม่ได้เนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงเทคนิค

3

สิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผล
ข้อมูลของพนักงำน

พนักงำนมีสิทธิคดั ค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
บริ ษทั เคำรพสิ ทธิของพนักงำนและเรำจะประเมินคำขอเป็ นรำยกรณี ตำม
ข้อกำหนดทำงกฎหมำย

4

สิ ทธิในกำรลบ

พนักงำนมีสิทธิที่จะขอให้เรำลบ
ของพนักงำนในกรณี ต่อไปนี้

ทำลำยหรื อลบชื่อในข้อมูลส่วนบุคคล

1) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็ นเพื่อจุดประสงค์ที่ขอ้ มูลดังกล่ำวถูก
รวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยอีกต่อไป
2) พนักงำนได้ถอนควำมยินยอมของพนักงำนที่ให้มีกำรรวบรวม
ใช้หรื อเปิ ดเผยแล้ว
3) พนักงำนได้คดั ค้ำนกำรรวบรวม กำรใช้หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลและบริ ษทั ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่ำว และ
หรื อ
4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวม
ใช้หรื อเปิ ดเผยอย่ำงผิด
กฎหมำยภำยใต้กฎหมำย
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สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูล

รำยละเอียด
บริ ษทั เคำรพสิ ทธิของพนักงำนและเรำจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนเว้นแต่วำ่ บริ ษทั จะเห็นว่ำจำเป็ นที่จะต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่ำวไว้

5

สิ ทธิในกำรจำกัดกำรประมวลผล
ข้อมูลของพนักงำน

พนักงำนมีสิทธิที่จะขอให้เรำจำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนในกรณี ต่อไปนี้
1) อยูภ่ ำยใต้กระบวนกำรตรวจสอบที่รอกำรตรวจสอบว่ำข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และครบถ้วนหรื อไม่
2) เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรถูกลบหรื อทำลำยเนื่องจำกไม่เป็ นไป
ตำมกฎหมำยและพนักงำนขอจำกัดกำรใช้งำนแทน
3) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็ นต้องเก็บรักษำอีกต่อไปเพื่อ
จุดประสงค์ที่ขอ้ มูลถูกรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย แต่พนักงำนยังมี
ควำมจำเป็ นที่จะต้องเก็บรักษำเพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรกำหนด
กำรปฏิบตั ิตำม กำรใช้สิทธิในกำรเรี ยกร้องทำงกฎหมำยหรื อกำร
ปกป้ องสิ ทธิในกำรเรี ยกร้องทำงกฎหมำย
4) บริ ษทั กำลังพิจำรณำคำขอของพนักงำนซึ่งคัดค้ำนกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
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สิ ทธิในกำรถอนควำมยินยอม

พนักงำนสำมำรถถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้เว้นแต่จะเป็ นกำรขัดต่อ
ประกำศของบริ ษทั

7

สิ ทธิในกำรแก้ไข

พนักงำนมีสิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ถกู ต้อง
เป็ นปั จจุบนั ครบถ้วนและไม่ทำให้เข้ำใจผิด หำกบริ ษทั ปฏิเสธคำขอของ
พนักงำนบริ ษทั จะบันทึกกำรปฏิเสธดังกล่ำวพร้อมเหตุผล
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สิ ทธิในกำรยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน

พนักงำนจะมีสิทธิร้องเรี ยนในกรณี ที่บริ ษทั ผูป้ ระมวลผลข้อมูล รวมถึง
พนักงำนของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อประกำศอื่น ๆ ของ
กฎหมำย

หำกต้องกำรใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลใด ๆ ของพนักงำน โปรดติ ดต่อเจ้ำหน้ำที่ คุม้ ครองข้อมูล ของเรำผ่ำนช่ องทำงที่
กำหนดในนโยบำยฉบับนีน้ ในกรณี ที่มีกำรร้องขอสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเว้นแต่บริ ษทั จะมีเหตุผลที่จะปฏิเสธ
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คำขอของพนักงำนบริ ษทั จะส่งสำเนำดังกล่ำวให้พนักงำนภำยใน [30] วันหลังจำกได้รับคำขอของพนักงำน หำกพนักงำนมี
ข้อสงสัยหรื อต้องกำรใช้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำนโปรดติดต่อ เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ของบริ ษทั ตำมรำยละเอียดที่ให้ไว้

บริ ษทั อำจจำเป็ นต้องขอข้อมูลเฉพำะจำกพนักงำนเพื่อช่วยเรำยืนยันตัวตนของพนักงำนและรับรองว่ำพนักงำนมีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูล (หรื อเพื่อใช้สิทธิ อื่นใดของพนักงำน) นี่เป็ นอีกมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสมเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูล
ส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผูท้ ี่ ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่เรำก่อนที่ พระรำชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้ เรำจะดำเนิ นกำรประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลของพนักงำนต่อไปหำกกำรประมวลผลข้อมูลของเรำจะเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และจุดประสงค์ที่พนักงำนอนุญำต
ให้เรำรวบรวมข้อมูลของพนักงำนอย่ำงเคร่ งครัด พนักงำนอำจขอให้เรำหยุดประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงำน
ได้ผ่ำน [ใส่ลิงค์หรื อช่องทำงอื่น ๆ] เรำจะตรวจสอบคำขอของพนักงำนเป็ นรำยกรณี บริ ษทั ขอแจ้งให้พนักงำนทรำบว่ำกำร
ถอนควำมยินยอมของพนักงำนอำจส่ งผลกระทบต่อบริ กำรที่บริ ษทั จัดให้ เช่น กำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
ใหม่ของเรำ เนื่ องจำกตัวอย่ำงเช่ น หำกยังคงที่ เหลื ออยู่หลังจำกกำรถอนควำมยินยอมแล้วข้อมูลอำจไม่เพียงพอที่ เรำจะ
ให้บริ กำรที่ครบถ้วนตำมที่พนักงำนต้องกำรหรื อเรำอำจต้องใช้เวลำในกำรขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกพนักงำน

10. กำรปรับปรุงข้ อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำน
ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่พนักงำนให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง พนักงำนต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบถึงกำรปรับปรุ งหรื อแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงำนถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ระหว่ำงที่พนักงำนมีควำมสัมพันธ์ใน
กำรทำงำนกับเรำ

หำกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนไม่ถูกต้องบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นอันเป็ น
ผลมำจำกกำรไม่แก้ไขหรื อปรับปรุ งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนให้ถูกต้องแต่อย่ำงใด
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หำกต้องกำรปรับปรุ งข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำนโปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ คุม้ ครองข้อมูลผ่ำนทำงช่องทำงที่ กำหนดใน
นโยบำยฉบับนี้

11. บันทึกคำขอ/กำรปฏิเสธของบริษัท
เมื่อมีกำรร้องขอให้ใช้สิทธิเรำจะรับทรำบว่ำได้รับคำขอและยืนยันว่ำเรำกำลังตรวจสอบคำขอและจะตอบกลับภำยในกรอบ
เวลำตำมกฎหมำย เรำจะประเมินข้อกำหนดทำงกฎหมำย ฐำนทำงกฎหมำยของกำรประมวลผล ผลที่อำจเกิดขึ้นกับพนักงำน
และเรำจะตอบกลับพนักงำนตำมกำหนดเวลำ คำขอแต่ละครั้งจะได้รับกำรพิจำรณำเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถำนกำรณ์และ
ข้อกำหนดทำงกฎหมำยในขณะนั้น เรำจะติดตำมและบันทึกคำขอเพื่อจุดประสงค์ดำ้ นควำมรับผิดชอบ

12. สิทธิในกำรยืน่ เรื่องร้ องเรียนต่ อสำนักงำนคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
พนักงำนมีสิทธิที่จะร้องเรี ยนในกรณี ที่บริ ษทั ผูป้ ระมวลผลข้อมูล รวมถึงพนักงำนของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตำม พระรำชบัญญัติ
ฯ หรื อประกำศอื่น ๆ ของ พระรำชบัญญัติฯ

หำกพนักงำนเห็นว่ำเรำได้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำนโดยละเมิดกฎหมำยที่บงั คับใช้และไม่สำมำรถแก้ไข
กำรละเมิดดังกล่ำวเพื่อให้พนักงำนพึงพอใจอย่ำงสมเหตุสมผลได้ โปรดติดต่อ เจ้ำหน้ำที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ของ
บริ ษทั ผ่ำนทำงช่องทำงที่กำหนดในนโยบำยฉบับนี้ นอกจำกนี้พนักงำนสำมำรถติดต่อบริ ษทั ผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
ผ่ำนช่องทำงเดียวกัน

นอกจำกนี้ พนักงำนยังมีสิทธิ ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อคณะกรรมกำรผูเ้ ชี่ยวชำญที่
ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยได้อีกด้วย
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13. ควำมปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำน
บริ ษทั ขอรับรองว่ำข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดที่ ถูกเก็บรวบรวมจะถูกเก็บไว้อย่ำงปลอดภัยและอย่ำงเคร่ งครัดด้วยมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยที่ เพียงพอ หำกพนักงำนมี เหตุผลที่ เชื่ อได้วำ่ ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำนถูกละเมิดหรื อหำกพนักงำนมี
คำถำมใด ๆ เกี่ยวกับประกำศฉบับนี้โปรดติดต่อ เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริ ษทั

บริ ษทั จะดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถูกรวบรวมและถูกประมวลผลได้รับ
กำรรักษำควำมปลอดภัยและป้ องกันกำรประมวลผล กำรใช้ กำรดัดแปลงหรื อกำรเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุ ญำตหรื อผิด
กฎหมำย กำรสูญหำยหรื อกำรทำลำยโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ เช่น กำรควบคุมกำรรับรองควำมถูกต้องของ
ผูใ้ ช้ กำรควบคุมขอบเขตเครื อข่ำยภำยนอกและภำยในและกำรควบคุมโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ที่เป็ นอันตรำย

14. กำรเปลีย่ นแปลงประกำศนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อปรับปรุ งประกำศฉบับนี้ ได้ตลอดเวลำตำมที่ เห็ นสมควรโดยแจ้งให้
พนักงำนทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว บริ ษทั จะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์หรื อช่องทำงอื่นซึ่ ง
พนักงำนสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ

15. ติดต่ อเรำ
หำกพนักงำนมีควำมคิดเห็ น คำแนะนำ คำถำมหรื อต้องกำรร้องเรี ยนเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำน โปรดติดต่อ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ของบริ ษั ท ผ่ ำ นทำง063-664-4242 หรื อ E-mail legalscc@slimconcept.co.th
หรื อ089 664 4242 หรื อ E-mail csm@slimconcept.co.th
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