ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
สาหรับ พนักงาน และผู้ฝึกงาน
บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคำรพสิทธิในควำม
เป็ นส่วนตัวของพนักงำนทุกคน บริษัทฯ จึงได้จดั ทำประกำศควำมเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)ฉบับนีข้ ึน้ เพื่อแจ้งให้เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล รับทรำบและทำควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผย (“กำรประมวลผล”)
รวมถึงวิธีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และสิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดของประกำศ ดังต่อไปนี ้
คานิยาม
“บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหำชน) และบริษัทย่อย
“พนักงาน”หมำยถึง บุคคลที่บริษัทรับเข้ำทำงำนและได้รบั ค่ำจ้ำง สวัสดิกำรหรือค่ำตอบแทนอื่นๆ เพื่อทำงำนให้แก่บริษัทใน
ฐำนะพนักงำนประจำ พนักงำนอัตรำจ้ำง พนัก งำนชั่วครำว พนักงำนที่อยู่ภำยใต้กำรจ้ำงงำนของผู้ให้บริกำรจัดหำงำน
(Outsource) และพนักงำน (Freelance) ที่เข้ำมำทำงำนให้กบั บริษัท แล้วแต่กรณี
“ผู้ฝึกงาน” หมำยถึง ผูส้ มัครเข้ำฝึ กงำน และนักศึกษำฝึ กงำนที่ได้รบั คัดเลือกและประสงค์จะเข้ำฝึ กงำนกับบริษัทในระหว่ำง
กำลังศึกษำ
“ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”(Sensitive Personal Data) หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล ซึ่งมี
ควำมละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกใช้ในกำรเลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม เช่น เชือ้ ชำติ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมือง ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นในทำนองเดียวกันตำมที่กฎหมำยประกำศกำหนด เป็ นต้น
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมำยถึง บุคคลที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลสำมำรถระบุหรือบ่งชีไ้ ปถึงตัวตนของบุคคล
นัน้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตดั สินใจเกี่ยวกับกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมำยถึง บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั่งหรือในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“การประมวลผล” (Data Processing) หมำยถึง กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ หรือ กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” (The Personal Data Protection Act B.E. 2562) หมำยถึ ง
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมำยควำมรวมถึงกฎหมำย
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนำคต
“ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง กำรธำรงไว้ซ่งึ ควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน
(Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
• ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นำมสกุล เพศ อำยุ วันเดือนปี เกิด สถำนภำพสมรส สัญชำติ เลข
ประจำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง
• ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ ควำมสำมำรถ กำรพัฒนำศักยภำพและคุณสมบัติอื่นๆของท่ำน เช่น ประวัติกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน ประวัติกำรฝึ กอบรม ใบอนุญำตต่ำงๆ สถำนภำพทำงกำรทหำร ควำมสำมำรถ
ในกำรขับขี่ยำนพำหนะ คุณสมบัติดำ้ นวิชำชีพ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและควำมสำมำรถอื่นๆ ข้อมูลอ้ำงอิงที่
ท่ำนได้ให้ไว้กบั บริษัท
• ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบนั หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รวมถึงข้อมูลใน
โซเชียลมีเดียต่ำงๆ
• รูปถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว ข้อมูลกำรบันทึกภำพหรือเสียงเมื่อมีกำรติดต่อกับบริษัท หรือมีกำรประชุมผ่ำนระบบ
• ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน เช่น ตำแหน่งงำน ค่ำจ้ำง ผลตอบแทนอื่น กำรใช้สวัสดิกำร บันทึกเวลำทำงำน บันทึก
กำรลำงำน กำรแต่ ง ตั้ง กำรโยกย้ำ ย กำรเปลี่ ย นต ำแหน่ ง กำรประเมิ น ผลทดลองงำน กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบตั ิงำน ทักษะควำมสำมำรถ
• ข้อมูลบุคคลที่สำม เช่น ข้อมูลสมำชิกในครอบครัว ข้อมูลผูร้ บั ผลประโยชน์จำกสวัสดิกำรต่ำงๆ ข้อมูลผูต้ ิดต่อ
ฉุกเฉิน
• ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภำพ ข้อมูลชีวภำพ ประวัติอำชญำกรรม เป็ นต้น
หมำยเหตุ กรณีขอ้ มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ที่บริษัทฯได้รบั โดยไม่ได้เจตนำ หรือได้รบั จำกเอกสำรประกอบกำรระบุ
ตัวตน และมีขอ้ มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชือ้ ชำติ ศำสนำ รวมอยู่ดว้ ย ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวไม่มีควำมจำเป็ นต่ อ
กำรดำเนินงำน ท่ำนสำมำรถทำกำรปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่ำวก่อนนำส่งเอกสำรให้แก่บริษัทได้
หำกท่ำนมิได้ปกปิ ดข้อมูลข้ำงต้น ถือว่ำท่ำนอนุญำตให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรปกปิ ดข้อมูลเหล่ำนัน้ และถือว่ำเอกสำร
ที่มีกำรปกปิ ดข้อมูลดังกล่ำว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยทุกประกำร ทัง้ นี ้ หำกบริษัทฯไม่สำมำรถ
ปกปิ ดข้อมูลได้เนื่องจำกข้อจำกัดทำงเทคนิคบำงประกำร บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อเป็ น
ส่วนหนึ่งของเอกสำรยืนยันตัวตนของท่ำนเท่ำนัน้

2. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของพนักงำนก่อนเข้ำทำสัญญำหรือเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งพนักงำนเป็ น
คู่สญ
ั ญำกับบริษัทฯ อำทิ สัญญำจ้ำงงำน กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำจ้ำงงำน กำรปฏิบตั ิตำมข้อบังคับและระเบียบกำรบริหำรงำน
บุคคลของบริษัทฯ เป็ นต้น
2.2 เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือคำสั่งของผู้ มีอำนำจตำมกฎหมำย อำทิ กฎหมำยคุม้ ครองแรงงำน
กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยประกันสังคม กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กฎหมำยควบคุมโรคติดต่อ เป็ นต้น
2.3 เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริเวณอำคำร สถำนที่ รวมถึง กำรบันทึกภำพ กำรเข้ำสู่ระบบ (Log in) เข้ำ
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
2.4 เพื่อป้องกันและระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น เช่น กำรติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน
กำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
2.5 เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติของกฎหมำย กฏระเบียบ และคำสั่งของผูท้ ่มี ี
อำนำจตำมกฎหมำย รวมถึงรำยงำนหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย รวมถึงกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำง
กฎหมำย
2.6 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดสวัสดิกำรของพนักงำน กำร
ส่งข้อมูลให้หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนกำกับดูแล กำรยืนยันตัวตนและตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้รบั จำกพนักงำน
กำรวิเครำะห์และจัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรทำงำน กำรติดต่อและประชำสัมพันธ์ กำรระบุตวั ตนเพื่อเข้ำใช้และกำร
เข้ำถึงระบบสำรสนเทศ กำรรักษำควำมปลอดภัย เป็ นต้น
3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยทั่วไป บริษัทดำเนินกำรภำยใต้ฐำนกฎหมำย
ดังต่อไปนี ้
1)
กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรือเพื่อดำเนินกำรขัน้ ตอนต่ำง ๆ ตำมที่ท่ำนร้องขอก่อนจะเข้ำทำสัญญำกับบริษัท
2)
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทหรือบุคคลภำยนอก โดยที่ประโยชน์ดงั กล่ำวไม่เกินกว่ำสิทธิขั้น
พืน้ ฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
3)
เป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
4)
เพื่อให้เป็ นไปตำมควำมยินยอมที่บริษัทได้รบั จำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
5)
ในกรณีอื่นใดที่สำมำรถทำได้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย
เฉพำะในกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำน บริษัทฯ ดำเนินกำรภำยใต้
ฐำนทำงกฎหมำย ดังต่อไปนี ้
1)
2)

ควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง ที่บริษัทได้รับจำกท่ำนในหนังสือขอควำมยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เป็ นกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล

3)
6)

เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ
กรณีอื่นใดที่สำมำรถทำได้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย

4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น จำกกำรติดต่อประสำนงำนผ่ำนช่องทำงอีเมล์ โทรศัทพ์ กำร
แลกเปลี่ยนนำมบัตร กำรลงนำมในสัญญำ กรอกลงในแบบฟอร์ม ต่ำงๆของบริษัทฯ แบบสอบถำม ลงทะเบียนต่ำงๆ
รวมถึงกำรใช้งำนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท
2) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์สำธำรณะ ข้อมูลจำกบริษัทในกลุ่ม
หรือจำกบุคคลอื่นใด
5. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1บริษัทฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำน ภำยใต้วัตถุประสงค์ขำ้ งต้นและตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยกำหนดให้แก่
หน่วยงำนและบุคคลดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจ หมำยรวมถึง พนักงำน ลูกจ้ำง กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร
หรือบุคคลำกรของบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่ม เท่ำที่เกี่ยวข้องและตำมควำมจำเป็ น เพื่อกำรบริหำรงำนภำยใน กำร
ให้บริกำร รวมถึงเพื่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
(2) หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล หรือหน่วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงเจ้ำพนักงำนรัฐ ที่มีอำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย
(3) ตัวแทน ผูร้ บั จ้ำง/ผูร้ บั จ้ำงช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริกำรสำหรับกำรดำเนินงำนใดๆ เช่น ผูใ้ ห้บริกำรขนส่ง ผูใ้ ห้บริกำร
จัดกำรประชุม บริษัทรับจ้ำงพัฒนำและดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนำยควำม ที่ปรึกษำ
กฎหมำย เป็ นต้น
5.2 กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะดำเนินกำรภำยใต้วตั ถุประสงค์ท่ีกำหนด หรือ
วัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมำยกำหนดให้กระทำได้เท่ำนัน้ ในกรณีท่ีกฎหมำยกำหนดว่ำต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกท่ำน บริษัทฯ
จะขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนก่อน รวมถึงจะจัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิ ดเผย
ให้กบั บุคคลอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
5.3 ในกรณีท่บี ริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินกำรเพื่อทำให้แน่ใจว่ำได้
ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลำยทำง องค์กรระหว่ำงประเทศ หรือผูร้ บั ข้อมูลในต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำนในกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบำงกรณีบริษัทฯ อำจขอควำมยินยอมของท่ำนสำหรับกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง
ต่ำงประเทศ ทัง้ นี ้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยและที่ประเทศนัน้ ๆกำหนด
6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกำศฉบับนี ้ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถระบุระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลฯ ได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่ท่ำนยังมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือ

ระยะเวลำที่บริษัทฯ ยังมีกำรให้สิทธิประโยชน์แก่ท่ำน และอำจเก็บต่อไปตำมระยะเวลำที่จำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
หรือตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิ เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิ เรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย ของบริษัทฯ (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทั่วไปสูงสุด 10 ปี ) และ
สำหรับพนักงำนผูฝ้ ึ กงำน บริษัทฯจะเก็บรักษำข้อมูลตำมวัตถุประสงค์แต่สงู สุดไม่เกิน 2 ปี
6.2 กรณี ท่ีบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่ำวจนกว่ำท่ำนจะแจ้งขอยกเลิกควำมยินยอมและบริษัทฯ ดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนเสร็จสิน้ แล้ว อย่ำงไรก็ดี
บริษัทฯ จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นสำหรับบันทึกเป็ นประวัติว่ำท่ำนเคยยกเลิกควำมยินยอม เพื่ อให้
บริษัทฯ สำมำรถตอบสนองต่อคำขอของท่ำนในอนำคตได้
6.3 บริษัทฯ จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรลบ ทำลำยหรือ ทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลที่ไม่
สำมำรถระบุตวั ท่ำนได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจำเป็ นตำมวัตถุ ประสงค์ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี ้ ภำยใต้หลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี ้
7.1
สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ควำม
ยินยอมไว้ เว้นแต่มีขอ้ จำกัดสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำย
7.2
สิทธิในกำรเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิ ดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคล
7.3
สิทธิในกำรขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนดไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
7.4
สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
7.5
สิทธิในกำรขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั
บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในบำงกรณีตำมที่กฎหมำยกำหนด
7.6
สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในบำงกรณีตำมที่กฎหมำยกำหนด
7.7
สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้องสมบูรณ์เป็ นปั จจุบนั ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
7.8
สิทธิในกำรร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่บี ริษัทฯ ฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี ้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถขอใช้สิทธิดงั กล่ำวข้ำงต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯ เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร หรือผ่ำนทำงอีเมล์ ตำมแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดไว้ ในเว็บไซด์บริษัทตำมลิงค์ต่อไปนี ้
https://www.seaoilthailand.com/th/privacy-center

โดยบริษัทฯ จะดำเนินกำรพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำตำมคำร้องขอใช้สิทธิของท่ำนภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รบั คำร้องขอดังกล่ำ ว และสิทธิตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น เป็ นไปตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
ทัง้ นี ้ ขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำดังกล่ำวออกไป หำก บริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลไม่เพียงพอในกำรประกอบกำรดำเนินกำร ในกรณี
ที่ บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่ำน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลกำรปฏิเสธแก่ท่ำนทรำบทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์
8. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้จดั ทำและ/หรือเลือกใช้ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมำะสม และมีมำตรกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนจำกพนักงำน ลูกจ้ำง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกนำไปใช้
เปิ ดเผย ทำลำย หรือเข้ำถึงโดยไม่ได้รบั อนุญำต
9. การเปลี่ยนแปลงคาประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัทฯ อำจพิจำรณำทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงคำประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ ครำว เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงใดๆ ตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกำศ หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำก
บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงประกำศ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบด้วยกำรประกำศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันที่กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้
10. ช่องทางการติดต่อ
หำกท่ำนมีขอ้ สอบถำมเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องกำรใช้สิทธิของท่ำนตำมที่กำหนดไว้ ท่ำนสำมำรถติดต่อ
ผ่ำนช่องทำงดังนี ้
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
สำนักกำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท
ติดต่อ: (+66)2 3989850
อีเมล์: compliance@seaoilthailand.com
สถำนที่ติดต่อ: ที่อยู่ 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
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