
          
   ประกาศความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) 

ส าหรับ พนักงาน และผู้ฝึกงาน 
 

บริษัท  ซีออยล ์ จ ำกัด(มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและเคำรพสิทธิในควำม
เป็นส่วนตวัของพนกังำนทุกคน บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั  (Privacy Notice)ฉบบันีข้ึน้  เพื่อแจง้ใหเ้จำ้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล  รบัทรำบและท ำควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงค ์กำรเก็บรวบรวม กำรใช ้ และกำรเปิดเผย (“กำรประมวลผล”) 
รวมถึงวิธีกำรบริหำรจดักำรขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ และสิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของประเทศไทย  และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรำยละเอียดของประกำศ ดงัต่อไปนี ้

 
ค านิยาม 
“บริษัทฯ” หมำยถึง บรษิัท ซีออยล ์จ ำกดั(มหำชน) และบรษิัทย่อย 
“พนักงาน”หมำยถึง บุคคลที่บริษัทรบัเขำ้ท ำงำนและไดร้บัค่ำจำ้ง สวสัดิกำรหรือค่ำตอบแทนอื่นๆ เพื่อท ำงำนใหแ้ก่บริษัทใน
ฐำนะพนักงำนประจ ำ พนักงำนอัตรำจ้ำง พนักงำนชั่วครำว พนักงำนที่อยู่ภำยใตก้ำรจ้ำงงำนของผู้ให้บริกำรจัดหำงำน 
(Outsource) และพนกังำน (Freelance) ที่เขำ้มำท ำงำนใหก้บับรษิัท แลว้แต่กรณี 
“ผู้ฝึกงาน” หมำยถึง ผูส้มคัรเขำ้ฝึกงำน และนกัศึกษำฝึกงำนที่ไดร้บัคดัเลือกและประสงคจ์ะเขำ้ฝึกงำนกับบริษัทในระหว่ำง
ก ำลงัศกึษำ 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”(Sensitive Personal Data) หมำยถึง ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็นเรื่องส่วนตวัโดยแทข้องบคุคล ซึ่งมี
ควำมละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงต่อกำรถูกใชใ้นกำรเลือกปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชำติ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมือง ขอ้มลูชีวภำพ  หรือขอ้มลูอื่นในท ำนองเดียวกนัตำมที่กฎหมำยประกำศก ำหนด เป็นตน้ 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมำยถึง บุคคลที่ขอ้มลูส่วนบุคคลสำมำรถระบุหรือบ่งชีไ้ปถึงตวัตนของบคุคล
นัน้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ ำนำจหนำ้ที่ตดัสินใจเก่ียวกับกำรเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมำยถึง บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 
“การประมวลผล” (Data Processing) หมำยถึง กำรเก็บรวบรวม กำรใช ้หรือ กำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 



“กฎหมายว่ าด้วยการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล”  (The Personal Data Protection Act B.E. 2562 ) หมำยถึง 
พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยล ำดบัรองที่เก่ียวขอ้ง และใหห้มำยควำมรวมถึงกฎหมำย
ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนำคต 
“ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง กำรธ ำรงไวซ้ึ่งควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกตอ้งครบถว้น 
(Integrity) และสภำพพรอ้มใชง้ำน (Availability) ของขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้เพื่อป้องกันกำรสญูหำย เขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง 
แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยมิชอบ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

• ขอ้มูลที่ใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นำมสกุล เพศ อำยุ วันเดือนปีเกิด สถำนภำพสมรส สัญชำติ เลข
ประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง 

• ขอ้มลูเก่ียวกับกำรศึกษำ ควำมสำมำรถ กำรพฒันำศกัยภำพและคุณสมบตัิอื่นๆของท่ำน เช่น  ประวตัิกำรศกึษำ 
วุฒิกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำน ประวตัิกำรฝึกอบรม ใบอนุญำตต่ำงๆ สถำนภำพทำงกำรทหำร ควำมสำมำรถ
ในกำรขบัขี่ยำนพำหนะ คุณสมบตัิดำ้นวิชำชีพ ควำมสำมำรถดำ้นภำษำและควำมสำมำรถอื่นๆ  ขอ้มลูอำ้งอิงที่
ท่ำนไดใ้หไ้วก้บับรษิัท 

• ขอ้มลูติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น ที่อยู่ปัจจบุนั หมำยเลขโทรศพัท ์ อีเมล ์รวมถึงขอ้มลูใน
โซเชียลมีเดียต่ำงๆ 

• รูปถ่ำย ภำพเคล่ือนไหว ขอ้มลูกำรบนัทึกภำพหรือเสียงเมื่อมีกำรติดต่อกบับรษิัท หรือมีกำรประชมุผ่ำนระบบ 

• ขอ้มลูเก่ียวกับกำรจำ้งงำน เช่น ต ำแหน่งงำน ค่ำจำ้ง ผลตอบแทนอื่น กำรใชส้วสัดิกำร บนัทึกเวลำท ำงำน บนัทึก
กำรลำงำน กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรเปล่ียนต ำแหน่ง กำรประเมินผลทดลองงำน กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำน ทกัษะควำมสำมำรถ  

• ขอ้มูลบุคคลที่สำม เช่น ขอ้มูลสมำชิกในครอบครวั ขอ้มูลผูร้บัผลประโยชนจ์ำกสวัสดิกำรต่ำงๆ ขอ้มูลผูต้ิดต่อ
ฉกุเฉิน  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลประเภทขอ้มลูออ่นไหว เช่น ขอ้มลูสขุภำพ ขอ้มลูชีวภำพ ประวตัิอำชญำกรรม  เป็นตน้  

หมำยเหต ุกรณีขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว ที่บริษัทฯไดร้บัโดยไม่ไดเ้จตนำ หรือไดร้บัจำกเอกสำรประกอบกำรระบุ
ตวัตน และมีขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชือ้ชำติ ศำสนำ รวมอยู่ดว้ย  ซึ่งขอ้มลูดงักล่ำวไม่มีควำมจ ำเป็นต่อ
กำรด ำเนินงำน  ท่ำนสำมำรถท ำกำรปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวดงักล่ำวก่อนน ำส่งเอกสำรใหแ้ก่บริษัทได ้
หำกท่ำนมิไดป้กปิดขอ้มลูขำ้งตน้ ถือว่ำท่ำนอนญุำตใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรปกปิดขอ้มลูเหล่ำนัน้ และถือว่ำเอกสำร
ที่มีกำรปกปิดขอ้มลูดงักล่ำว มีผลสมบูรณแ์ละบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทุกประกำร ทัง้นี ้หำกบริษัทฯไม่สำมำรถ
ปกปิดขอ้มลูไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกดัทำงเทคนิคบำงประกำร บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูดงักล่ำวเพื่อเป็น 
ส่วนหนึ่งของเอกสำรยืนยนัตวัตนของท่ำนเท่ำนัน้ 
 
 
 

 



2. วัตถุประสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1 เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของพนักงำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำหรือเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งพนกังำนเป็น

คู่สญัญำกับบริษัทฯ อำทิ สญัญำจำ้งงำน กำรปฏิบตัิตำมสญัญำจำ้งงำน กำรปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัและระเบียบกำรบริหำรงำน
บคุคลของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

2.2 เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือค ำสั่งของผู้มีอ  ำนำจตำมกฎหมำย อำทิ กฎหมำยคุม้ครองแรงงำน 
กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยประกันสังคม กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
กฎหมำยควบคมุโรคติดต่อ เป็นตน้ 

2.3 เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัภำยในบรเิวณอำคำร สถำนท่ี  รวมถึง กำรบนัทึกภำพ  กำรเขำ้สู่ระบบ (Log in) เขำ้
เว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนั 

2.4 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสขุภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น เช่น กำรติดต่อในกรณีฉกุเฉิน 
กำรควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อ 

2.5 เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบตัิตำมบทบญัญัติของกฎหมำย กฏระเบียบ และค ำสั่งของผูท้ี่มี
อ  ำนำจตำมกฎหมำย รวมถึงรำยงำนหรือเปิดเผยขอ้มลูต่อหน่วยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย รวมถึงกำรใชสิ้ทธิเรียกรอ้งทำง
กฎหมำย 

2.6 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น กำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย ์กำรจดัสวสัดิกำรของพนกังำน กำร
ส่งขอ้มลูใหห้น่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนก ำกบัดแูล กำรยืนยนัตวัตนและตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่ไดร้บัจำกพนกังำน 
กำรวิเครำะหแ์ละจดัท ำฐำนขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิกำรท ำงำน กำรติดต่อและประชำสมัพนัธ ์กำรระบุตวัตนเพื่อเขำ้ใชแ้ละกำร
เขำ้ถึงระบบสำรสนเทศ กำรรกัษำควำมปลอดภยั เป็นตน้ 
 
3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยทั่วไป บริษัทด ำเนินกำรภำยใตฐ้ำนกฎหมำย 
ดงัต่อไปนี ้ 
1) กำรปฏิบตัิตำมสญัญำ หรือเพื่อด ำเนินกำรขัน้ตอนต่ำง ๆ ตำมที่ท่ำนรอ้งขอก่อนจะเขำ้ท ำสญัญำกบับรษิัท 
2) เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทหรือบุคคลภำยนอก โดยที่ประโยชนด์งักล่ำวไม่เกินกว่ำสิทธิขั้น

พืน้ฐำนในขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
3) เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
4) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมควำมยินยอมที่บรษิัทไดร้บัจำกเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
5) ในกรณีอื่นใดที่สำมำรถท ำไดภ้ำยใตข้อบเขตของกฎหมำย 

 
เฉพำะในกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำน บริษัทฯ ด ำเนินกำรภำยใต้
ฐำนทำงกฎหมำย ดงัต่อไปนี ้

 
1) ควำมยินยอมโดยชัดแจง้ ท่ีบริษัทไดร้ับจำกท่ำนในหนังสือขอควำมยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
2) เป็นกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 



3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 
หรือกำรยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือ 

6) กรณีอื่นใดที่สำมำรถท ำไดภ้ำยใตข้อบเขตของกฎหมำย 
 

4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
1) บรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น จำกกำรติดต่อประสำนงำนผ่ำนช่องทำงอีเมล ์โทรศทัพ ์กำร

แลกเปล่ียนนำมบตัร   กำรลงนำมในสญัญำ กรอกลงในแบบฟอรม์ต่ำงๆของบริษัทฯ แบบสอบถำม ลงทะเบียนต่ำงๆ  
รวมถึงกำรใชง้ำนบนเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั่นของบรษิัท 

2) บรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนมำจำกแหล่งอื่น เช่น ขอ้มลูบนเว็บไซตส์ำธำรณะ ขอ้มลูจำกบรษิัทในกลุ่ม
หรือจำกบคุคลอื่นใด 
 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 5.1บริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำน ภำยใตว้ัตถุประสงคข์ำ้งตน้และตำมหลักเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนดใหแ้ก่
หน่วยงำนและบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

(1) บรษิัทย่อย บรษิัทในกลุ่ม เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ หมำยรวมถึง พนกังำน ลกูจำ้ง กรรมกำร ผูจ้ดักำร
หรือบคุคลำกรของบรษิัทย่อยและบรษิัทในกลุ่ม เท่ำที่เก่ียวขอ้งและตำมควำมจ ำเป็น เพื่อกำรบรหิำรงำนภำยใน กำร
ใหบ้รกิำร รวมถึงเพื่อกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน  
(2) หน่วยงำนรฐั   หน่วยงำนก ำกบัดแูล หรือหน่วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจำ้พนกังำนรฐั ที่มีอ  ำนำจ
หนำ้ที่ตำมกฎหมำย  
(3) ตวัแทน ผูร้บัจำ้ง/ผูร้บัจำ้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้รกิำรส ำหรบักำรด ำเนินงำนใดๆ เช่น   ผูใ้หบ้รกิำรขนส่ง ผูใ้หบ้รกิำร
จัดกำรประชุม บริษัทรบัจำ้งพัฒนำและดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูต้รวจสอบบัญชี ทนำยควำม ที่ปรึกษำ
กฎหมำย  เป็นตน้  
5.2 กำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนใหก้ับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะด ำเนินกำรภำยใตว้ตัถุประสงคท์ี่ก ำหนด หรือ

วตัถุประสงคอ์ื่นที่กฎหมำยก ำหนดใหก้ระท ำไดเ้ท่ำนัน้ ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดว่ำตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกท่ำน บริษัทฯ 
จะขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนก่อน รวมถึงจะจดัใหม้ีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดเ้ปิดเผย
ใหก้บับคุคลอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนด 
 5.3 ในกรณีที่บรษิัทฯ ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไปต่ำงประเทศ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อท ำใหแ้น่ใจว่ำได้
ส่งหรือโอนไปยงัประเทศปลำยทำง องคก์รระหว่ำงประเทศ หรือผูร้บัขอ้มลูในต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำนในกำรคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบำงกรณีบริษัทฯ อำจขอควำมยินยอมของท่ำนส ำหรบักำรถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงั
ต่ำงประเทศ ทัง้นี ้ตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในประเทศไทยและที่ประเทศนัน้ๆก ำหนด 
 
6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 6.1 บริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งไดร้ะบุไวใ้นค ำประกำศฉบับนี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำในกำรจัดเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลฯ ไดช้ัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่ท่ำนยังมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือ



ระยะเวลำที่บริษัทฯ ยงัมีกำรใหสิ้ทธิประโยชนแ์ก่ท่ำน และอำจเก็บต่อไปตำมระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย

หรือตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิ เรียกรอ้งตำม

กฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย ของบริษัทฯ (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทั่วไปสูงสุด 10 ปี ) และ

ส ำหรบัพนกังำนผูฝึ้กงำน บรษิัทฯจะเก็บรกัษำขอ้มลูตำมวตัถปุระสงคแ์ต่สงูสดุไม่เกิน 2 ปี 

 6.2 กรณีที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลดงักล่ำวจนกว่ำท่ำนจะแจง้ขอยกเลิกควำมยินยอมและบริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนเสร็จสิน้แลว้ อย่ำงไรก็ดี

บรษิัทฯ จะยงัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็นส ำหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่ำท่ำนเคยยกเลิกควำมยินยอม เพื่อให ้

บรษิัทฯ สำมำรถตอบสนองต่อค ำขอของท่ำนในอนำคตได ้

 6.3 บรษิัทฯ จดัใหม้ีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบ ท ำลำยหรือ ท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเป็นขอ้มลูที่ไม่

สำมำรถระบุตวัท่ำนได ้เมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรกัษำหรือที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำร

เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 
 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี ้ภำยใตห้ลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนด ดงัต่อไปนี ้

 7.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/ หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดใ้หค้วำม 

  ยินยอมไว ้ เวน้แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำย 

7.2 สิทธิในกำรเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคล หรือขอใหเ้ปิดเผยที่มำของขอ้มูลส่วนบคุคล 

 7.3 สิทธิในกำรขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลู 

  ส่วนบคุคลก ำหนดไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น 

 7.4 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครอง 

  ขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนด 

    7.5 สิทธิในกำรขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคล หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวั 

  บคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้ในบำงกรณีตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 7.6 สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคลได ้ในบำงกรณีตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 7.7 สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้งสมบรูณเ์ป็นปัจจบุนั ไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

 7.8 สิทธิในกำรรอ้งเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ในกรณีที่บรษิัทฯ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำม 

  กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

                              

  ทัง้นี ้เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลสำมำรถขอใชสิ้ทธิดงักล่ำวขำ้งตน้ได ้โดยยื่นค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิต่อบรษิัทฯ เป็น

ลำยลกัษณอ์กัษร หรือผ่ำนทำงอเีมล ์ตำมแบบฟอรม์ที่บรษิัทก ำหนดไว ้ในเว็บไซดบ์รษิัทตำมลิงคต์่อไปนี ้ 

https://www.seaoilthailand.com/th/privacy-center 

https://www.seaoilthailand.com/th/privacy-center


 

  โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรพิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิของท่ำนภำยใน 30 วนั

นับแต่วันที่ไดร้บัค ำรอ้งขอดังกล่ำว และสิทธิตำมที่กล่ำวมำขำ้งตน้ เป็นไปตำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด  

ทัง้นี ้ขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำดงักล่ำวออกไป หำก บรษิัทฯ ไดร้บัขอ้มลูไม่เพียงพอในกำรประกอบกำรด ำเนินกำร ในกรณี

ที่ บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งปฏิเสธค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิของท่ำน บริษัทฯ จะแจง้เหตุผลกำรปฏิเสธแก่ท่ำนทรำบทำงจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส ์
 
8. ความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท ำและ/หรือเลือกใชร้ะบบกำรจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลใหม้ีกลไกและเทคนิคที่เหมำะสม และมีมำตรกำรรกัษำ

ควำมมั่นคงปลอดภยัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่ำนจำกพนักงำน ลูกจ้ำง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกน ำไปใช ้

เปิดเผย ท ำลำย หรือเขำ้ถึงโดยไม่ไดร้บัอนญุำต 

 
9. การเปลี่ยนแปลงค าประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

บริษัทฯ อำจพิจำรณำทบทวนหรือเปล่ียนแปลงค ำประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบับนีเ้ป็นครัง้ครำว เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำร

เปล่ียนแปลงใดๆ ตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ประกำศ หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบตัิอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หำก

บริษัทฯ มีกำรเปล่ียนแปลงประกำศ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบดว้ยกำรประกำศบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ก่อนวันที่กำร

เปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใช ้
 
10. ช่องทางการติดต่อ 

หำกท่ำนมีขอ้สอบถำมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล หรือตอ้งกำรใชสิ้ทธิของท่ำนตำมที่ก ำหนดไว ้ท่ำนสำมำรถติดต่อ

ผ่ำนช่องทำงดงันี ้

บรษิัท ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)   

ส ำนกัก ำกบัดแูลและเลขำนกุำรบรษิัท   

ติดต่อ: (+66)2 3989850  

อีเมล:์ compliance@seaoilthailand.com 

สถำนท่ีติดต่อ: ที่อยู่ 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี  1  มิถนุำยน 2565 
 


