นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ซี ออยล์ จำกัด (มหำชน)และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ฯ) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล และเคำรพสิ ทธิ ในควำมเป็ นส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล จึงได้กำหนดนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลขึ้น เพื่อใช้
เป็ นแนวทำงในกำรกำกับดูแล กำรคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล และกำรบริ หำรจัดกำรข้อมูลส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมำย
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดของนโยบำยฯ ดังต่อไปนี้
1. คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ เช่น ชื่อ-สกุล วันเกิด ที่อยู่ ที่อยู่ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เลขประจำตัวประชำชน อำชี พ
เว็บคุกกี้ (web cookie) เป็ นต้น
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมำยกำหนดเป็ นกำรเฉพำะ มีควำมละเอียดอ่อน และอำจ
ก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบตั ิ อย่ำงไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้ อชำติ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่ อในลัทธิ ศำสนำ หรื อปรัชญำ
พฤติ กรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุ ขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชี ว ภำพ
(Biometric) หรื อข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่กฎหมำยกำหนด เป็ นต้น
2. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบำยฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั กำรดำเนิ นกิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทุกกิจกรรมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วน
บุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล กำรใช้และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงมำตรกำรกำรปกป้องข้อมูลส่ วน
บุคคล และกำรดำเนิ นกำรอื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง โดยพนักงำนทุกระดับของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ว่ำจะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อ
พนักงำน รวมไปถึงบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่งหรื อในนำมของกลุ่มบริ ษทั ฯ
จะต้องยึดถือ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
3. การให้ ความยินยอม
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะยึดถือควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นสำคัญ โดยก่อนหรื อในขณะที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยชัดแจ้งเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรนั้นๆ ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีควำมจำเป็ นที่จะต้องใช้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่ำงไปจำกวัตถุประสงค์เดิมที่เคยแจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล กลุ่ม บริ ษทั ฯ จะทำกำรขอควำม
ยินยอมอีกครั้งโดยแจ้งถึงวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น
ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะดำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูลรับรู ้ ให้ควำมยินยอม เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมำยระบุให้สำมำรถดำเนินกำรได้ โดย
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นจะจัดเก็บทั้งในรู ปแบบเอกสำร และ/หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่ำที่จำเป็ น และเป็ นไป
ตำมวัตถุประสงค์ และรำยละเอียดที่ได้แจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยมีรำยละเอียดที่ตอ้ งแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลรับทรำบก่อนดำเนินกำรมีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
กรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล และผลกระทบที่เป็ นไปได้จำกกำรไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำกำรเก็บรวบรวม และระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ประเภทของบุคคล หรื อหน่วยงำนซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำกำรเก็บรวบรวมอำจถูกเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะไม่ทำกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหวเป็ นพิเศษ อันได้แก่ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อ
ในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ควำมพิกำร ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรื อข้อมูลอื่นๆ
ที่กระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ก่อนดำเนินกำร
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง ยกเว้นกรณี ที่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลมำจำก
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวเนื่องในฐำนะที่เป็ นกรรมกำร ผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทน ตัวแทน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำของข้อมูล หรื อ
เป็ นข้อมูลที่ได้รับมำจำกหน่วยงำนรำชกำร เฉพำะในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นและได้รับยกเว้นด้วยวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
5. การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกำรใช้ และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะดำเนินกำรภำยใต้ควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็ นไป
ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยหำกกลุ่มบริ ษทั ฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกำรใช้ และกำร
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ต่ำงไปจำกที่เคยได้แจ้งแก่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทำกำรแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบ และให้ควำมยินยอมก่อนดำเนินกำรเสมอ เว้นแต่กรณี ที่กฎหมำยกำหนดให้ดำเนินกำรได้โดยไม่
ต้องแจ้งเจ้ำของข้อมูลก่อนดำเนินกำร เช่น กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล รวมถึง
ในกรณี ที่มีกำรร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำย

กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทำกำรส่ง หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ ในกรณี ที่ประเทศปลำยทำง หรื อองค์กำรระหว่ำงประเทศ
ที่เป็ นผูร้ ับข้อมูลนั้นมีมำตรกำรกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ โดยมีมำตรกำรที่เทียบเท่ำหรื อดี กว่ำมำตรกำรตำม
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
6. การเก็บรักษา ความมั่นคงปลอดภัยในข้ อมูล
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กำหนดมำตรกำรด้ำนกำรรั กษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริ ษทั ฯ จำกัดสิ ทธิ กำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
เฉพำะผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำรดำเนิ นกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรเก็บข้อมูลเท่ำนั้น เพื่อป้ องกันกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึ ง
ทำลำย ใช้หรื อเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลโดยไม่มีสิทธิ หรื อมิชอบด้วยกฎหมำย จัดให้มีกำรบันทึกผูเ้ ข้ำถึงระบบ ( Log Files)
กำหนดระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม สำหรับข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภทตำมวัตถุประสงค์ และ
ควำมสำคัญของข้อมูลส่ วนบุคคล และจัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรลบ หรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลำ
กำรเก็บรักษำ
7. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่กำหนดไว้ตำม พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้
สิ ทธิ ในกำรเพิกถอนควำมยินยอม กำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ เว้น
แต่มีขอ้ จำกัดสิ ทธิ ในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำยหรื อสัญญำที่ให้ประโยชน์เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้กำรเพิกถอน
ควำมยินยอมต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมำย
สิ ทธิ ในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล กำรขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรื อกำรขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
1. สิ ทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิ ทธิกำรคัดค้ำนกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
3. สิ ทธิในกำรขอให้ลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตวั เจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลได
4. สิ ทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
5. สิ ทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ขอใช้สิทธิตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทำกำรบันทึกข้อมูลกำรดำเนินกำรต่อ
กำรขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นหลักฐำน เพื่อควำมโปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้

8. แนวทางในการดาเนินการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้
โดยเฉพำะมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ จัดให้มีช่องทำงกำรขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูล
จัดให้มีกำรสื่ อสำรนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อ มูลส่ วนบุคคลไปยังพนักงำนทุกระดับ จัดอบรมและสื่ อสำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรวมรวม กำรใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องตำมนโยบำยและกฎหมำย
9. บทลงโทษ
พนักงำนทุกระดับของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะต้องยึดถือ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ในกรณี ที่
พนักงำนดำเนินกำรใดๆ ละเลย หรื อละเว้นกำรดำเนินกำร ซึ่ งเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และก่อให้เกิด
ควำมเสี ยหำยต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อเป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย บุคคลนั้นจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกกำรละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล
10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทำกำรทบทวนนโยบำยเพื่อปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้เป็ นครั้ง
ครำว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ หรื อ กรณี ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้
เพื่อควำมเหมำะสม และมีประสิ ทธิภำพในกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
11. ช่ องทางการติดต่ อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัย หรื อต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล กำรแจ้งเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอใช้สิทธิตำมนโยบำยฉบับนี้ สำมำรถติดต่อผ่ำนช่องทำงดังนี้
บริ ษทั ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
สำนักกำกับดูแลและเลขำนุกำรบริ ษทั
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