ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
สาหรับพนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว
ผู้คา้ ประกันการปฏิบัติงาน และบุคคลอ้างอิง
บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชั่นส์ จากัด
บริ ษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชนั่ ส์ จากัด (“บริ ษทั ”) ได้จดั ทาและเผยแพร่ ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับนี้ข้ ึน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน นักศึกษา
ฝึ กงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผูค้ ้ าประกันการปฏิบตั ิงาน และบุคคลอ้างอิง (“ท่าน”) รวมถึงวิธีการในการ
ปกป้ องคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่ าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย และแหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
บริ ษทั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
• ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่ น ชื่ อ ชื่ อสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน เลข
หนังสื อเดินทาง เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร วัน เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพ
การสมรส สถานภาพทางทหาร รู ปถ่ าย และในบางกรณี บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นต้อง
ประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ลายนิ้วมือ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ
ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
• ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
• ข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูลการทาธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินเดือน
ประวัติสินเชื่ อทั้งที่เป็ นสิ นเชื่ อสวัสดิการพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อสิ นเชื่ อที่มีอยู่กบั
สถาบันการเงินอื่น ข้อมูลการชาระหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
• ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การท างาน เช่ น หลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ก ารท างานตามกฎหมาย ได้แ ก่
ใบอนุญาตทางาน ข้อมูลการทางานของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่ วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของบริ ษทั
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• ข้อมูลส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทางาน การศึกษา และการฝึ กอบรม/สัมมนา/ดูงาน ข้อมูล ผู ้
ค้ าประกันการปฏิบตั ิงาน และสมาชิกในครอบครัว
• ข้อมูลการบันทึกภาพหรื อเสี ยงระหว่างการปฏิบตั ิงาน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิ ด
การบันทึกเสี ยงสนทนากรณี ติดต่อกับลูกค้าหรื อบุคคลภายนอก
• ในบางกรณี บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายต้องประมวลผลข้อมู ลที่ มี
ความอ่อนไหวของท่านโดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมู ลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการคุม้ ครองแรงงาน เช่น การลาป่ วย การ
ลาทาหมัน การลาคลอด เป็ นต้น การประกันสังคม หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ สวัสดิ การ
เกี่ ยวกับการรั กษาพยาบาลของท่ านตามกฎหมาย หรื อการคุ ้มครองทางสั งคม ซึ่ งการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามสิ ทธิ หรื อหน้าที่ของบริ ษทั หรื อ
ท่าน โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน และประโยชน์
ของท่านแล้ว
1.3 แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
(1) ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
• ขั้นตอนการทาสัญญาจ้างกับบริ ษทั การลงนามในสัญญาจ้าง การกรอกข้อมูลลงใน
แบบพิมพ์สัญญาจ้าง แนบเอกสารประกอบการทาสัญญาจ้าง ทาแบบสอบถาม หรื อ
ลงทะเบียนต่าง ๆ
• การติดต่อบริ ษทั ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล
• บริ ษทั อาจมี การจัดเก็บข้อมู ลโดยอัตโนมัติ เช่ น เมื่ อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรื อ
แอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั
(2) ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
• ผูค้ ้ าประกันการปฏิบตั ิงานของท่าน
• หน่วยงานราชการ หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั เว็บไซต์
สมัครงานอื่น ข้อมูลที่คน้ หาได้ทางอินเตอร์ เน็ต หรื อบนแพลตฟอร์ มโซเชี ยลมีเดีย
ต่าง ๆ เช่น เฟซบุก๊ (Facebook)
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2. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ โดยขึ้นอยู่
กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล
เพื่อการดาเนิ นการตามกระบวนการและขั้นตอนตามสัญญาจ้างงาน
ระหว่างท่านกับบริ ษทั รวมถึงสัญญาข้อตกลงอื่นอันเกี่ยวเนื่ องกับการ
ว่า จ้า ง เช่ น สั ญญาไม่ เปิ ดเผยข้อมู ล อันเป็ นความลับ นโยบายและ
ข้อบังคับการทางาน ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม
สัญญาหรื อข้อตกลงดังกล่าวด้วย
เพื่ อ การสื่ อสารกั บ พนั ก งาน การประเมิ น ผลการปฎิ บ ั ติ ง าน
การฝึ กอบรม/สั ม มนา/ดู ง าน การรั บ รองด้ า นความรู ้ ต่ า ง ๆ
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับพนักงาน
เพื่ อ ด าเนิ น การบริ หารจัด การด้ า นค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร
ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง การจัดท าบัญชี เงิ นเดื อน การบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การหักภาษี การประกันสังคม การอายัดและนาส่ ง
เงิ นเดื อน โบนัส ค่ า ตอบแทนต่ า ง ๆ ตามค าสั่ ง /หมาย/หนังสื อแจ้ง
ให้อายัดและนาส่ งเงิ น และการจัดทาประกันสุ ขภาพ ตามนโยบาย
ของบริ ษทั
เพื่อดาเนินการและบริ หารงานด้านบุคลากร ซึ่งหมายความรวมถึงการ
บริ หารจัดการด้านพนักงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างงานระหว่าง
ท่านกับบริ ษทั เช่น การตรวจสอบเวลาเข้างาน การบริ หารจัดการวัน
ลาพักร้อน ลากิจ หรื อลาป่ วย
เพื่อการบริ หารจัดการด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น
การทาประกันสุ ขภาพ หรื อการจัดให้มีการตรวจร่ างกายประจาปี

ฐานในการประมวลผลข้ อมูล
• ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า
หรื อการด าเนิ นการตามค าขอ
ก่อนเข้าทาสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
• ความยินยอม

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
• ความยินยอม

•
•
•
เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุ รกิจ
•
เพื่ อ การโอนสิ ท ธิ หน้า ที่ และผลประโยชน์ ใ ด ๆ ตามสั ญ ญาจ้า ง •
ระหว่างท่านกับบริ ษทั เช่ น การควบรวมกิ จการหรื อการโอนสัญญา •
จ้างงาน ซึ่งได้กระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย
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เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ผูก พัน ทางกฎหมายและข้อ เรี ย กร้ อ งการบังคับ
ใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่ วยงานราชการตามกฎหมาย
เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย กรมสรรพากร สานักงาน
ประกันสัง คม กรมสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงาน หรื อเมื่ อได้รับ
คาสั่ง/หมาย/หนังสื อแจ้งให้อายัดและนาส่ งเงิ น จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
หน่วยงานราชการ กรมบังคับคดี หรื อศาล เป็ นต้น
เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้
สิ ท ธิ เ รี ยกร้ อ งตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้ นต่ อ สู ้ สิ ทธิ เ รี ยกร้ อ ง
ตามกฎหมาย
เพื่อป้ องกันและตรวจสอบการดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ นการฉ้อฉล
การฟอกเงิ น การสนั บ สนุ นทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อ การร้ าย
การกระทาผิดทางอาญา หรื อการกระทาอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่ อ การตรวจสอบและจั ด การเกี่ ยวกั บ ข้ อ ร้ องเรี ยนต่ า ง ๆ
อั น เนื่ องมาจากการปฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญาจ้ า งงาน รวมทั้ ง
การสื บสวนสอบสวน หรื อกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
เพื่ อ การรั ก ษาความปลอดภัย ภายในบริ เวณอาคารหรื อสถานที่
ของบริ ษัท รวมถึ ง การท าบัต รพนั ก งาน และการบัน ทึ ก ภาพ
ภายในอาคารหรื อส านัก งานของบริ ษ ทั หรื อสาขาของบริ ษ ทั ด้ว ย
กล้องวงจรปิ ด (CCTV)
เพื่อการบริ หารความเสี่ ยง การกากับการตรวจสอบ และการบริ หาร
จัดการภายในองค์กร เช่น กระบวนการตรวจสอบทุจริ ต ประพฤติผิด
วินยั ของพนักงาน กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและใบอนุ ญาต
ประกอบวิ ช าชี พที่ เ กี่ ยวข้ อ งส าหรั บ พนั ก งานบางต าแหน่ ง
การตรวจสอบผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ นส าหรั บ ผู ้บ ริ หารบางกรณี
กระบวนการตรวจสอบโดยหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล เช่ น ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย
เพื่ อ เปิ ดเผยให้ แ ก่ ลู ก ค้า คู่ ค ้า หรื อ บุ ค คลอื่ น อัน เนื่ อ งมาจากสิ ท ธิ
และหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างงาน
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับพนักงานฯ

• การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• เป็ นการจาเป็ นเพื่ อการก่ อตั้ง สิ ท ธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย
• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• การปฎิบตั ิตามกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• การปฎิบตั ิตามกฎหมาย

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• ความยินยอม
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เพื่ อ ด าเนิ น การตามกระบวนการและขั้น ตอนต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
การลาออก การเลิ กจ้ า ง การจ่ า ยเงิ นค่ า ชดเชย สวั ส ดิ การ
หลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ การเปิ ดเผยให้ แ ก่ ต ัว แทน ผู ร้ ั บ จ้า ง/ผู ร้ ั บ จ้า งช่ ว ง ผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร
และผูร้ ับประกันภัย สาหรับการดาเนินงานใด ๆ ของบริ ษทั

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• การปฎิบตั ิตามกฎหมาย

•
•
•
เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ ผูท้ ี่ จะเป็ นนายจ้างใหม่ •
ข อ ง ท่ า น ใ น ก ร ณี ที่ ท่ า น ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท เ ป็ น บุ ค ค ล อ้ า ง อิ ง
ในฐานะนายจ้างเก่าหรื อปั จจุบนั

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม
ความยินยอม

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งได้ระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้
กาหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริ ษทั ดาเนิ นความสัมพันธ์กบั ท่านตามสัญญาเกี่ยวกับการจ้างงานหรื อ
การฝึ กงาน และอาจเก็ บ ต่ อไปตามระยะเวลาที่ จาเป็ นเพื่ อการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย หรื อตามอายุความทาง
กฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อ
การยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเพื่อเหตุอื่นตามนโยบาย และข้อกาหนดภายในองค์กรของบริ ษทั
เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะดาเนินการลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุ คคล
นั้นให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
4. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ในการดาเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ บริ ษทั อาจเปิ ดเผย
ข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
4.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดู แล หรื อหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้า
พนักงานซึ่ งใช้อานาจตามกฎหมาย เช่ น ศาล กรมบังคับคดี ตารวจ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกัน ภัย ส านัก งานป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น กรมสรรพากร ส านัก งานประกัน สั ง คม กรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอานาจตามกฎหมาย
4.2 ตัวแทน ผูร้ ับจ้าง/ผูร้ ับจ้างช่วง และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การสาหรับการดาเนินงานใด ๆ เช่น
• ผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง ผูใ้ ห้บริ การเก็บและทาลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริ ษทั รับจ้างทากิจกรรม
ทางการตลาด บริ ษทั รับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับพนักงานฯ
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• หน่วยงานจัดฝึ กอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึ กษากฎหมายและภาษี ที่ปรึ กษาใด ๆ
4.3 ผูร้ ับโอนสิ ทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริ ษทั รวมถึงผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูร้ ับ
โอนดังกล่าวให้ดาเนินการแทน เช่น กรณี ปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรื อซื้ อกิจการ โอนพนักงาน
4.4 บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรื อ
ตามข้อกาหนดของสัญญา หรื อตามข้อกาหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
5. สิ ทธิของท่านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 สิ ทธิของท่านภายใต้ พระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่ า นมี สิ ท ธิ ต ามพระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ในการด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(1) สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านมีสิทธิ ขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมาย หรื อสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้
ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) สิ ทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิ ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
บริ ษทั รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) สิ ทธิในการให้ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Data Portability)
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ได้ท าให้ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั้น อยู่ ใ นรู ป แบบที่ ส ามารถอ่ า นหรื อ ใช้ ง าน
โดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคล
ได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากบริ ษทั ได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
ก. ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุ มข้อมู ลส่ วน
บุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ
ข. ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ส่ ง หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
(4) สิ ทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสาหรับกรณี การเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณี อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับพนักงานฯ
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(5) สิ ทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Erasure)
ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ลบหรื อทาลายหรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ดว้ ยเหตุบางประการได้
(6) สิ ทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
(7) สิ ทธิในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to Rectification)
บริ ษทั พยายามที่ จะเก็บข้อมู ลส่ วนบุ คคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุ บนั สมบู รณ์ และไม่
ก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณี ที่ท่านเห็ นว่าข้อมูลที่บริ ษทั มีอยู่น้ นั ไม่ถูกต้องหรื อท่านมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าวถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8) สิ ทธิในการร้ องเรียน
ท่านมีสิทธิ ในการร้องเรี ยนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริ ษทั ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้
5.2 ช่ องทางการใช้ สิทธิ
ท่ า นสามารถใช้สิ ท ธิ ข องท่ า นในฐานะเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลข้า งต้น ได้ผ่า นช่ อ งทาง
ดังต่อไปนี้
• ผ่านทางศูนย์บริ การลูกค้า ไมโครเพย์ (Micro Pay Customer Service) โทร. 026975353
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): cs@thaimicrodigital.com
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งผลการดาเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับการแจ้ง
ความประสงค์ดงั กล่าว หากบริ ษทั ปฏิเสธคาขอข้างต้น บริ ษทั จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรื อส่ งหนังสื อทางไปรษณี ย ์
6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 การดาเนินการเกีย่ วกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้จดั ให้มีม าตรการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยที่ เหมาะสม เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิชอบ
6.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลแก่ ผ้ ปู ระมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั จะกากับดูแลบุคคลอื่นซึ่ งบริ ษทั มอบหมายให้ดาเนิ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ตามคาสั่งหรื อในนามของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
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7. รายละเอียดการติดต่ อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิ ของท่าน หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ ท่าน
สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชั่นส์ จากัด
สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์:
026975353
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ:
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
อีเมล:
compliance_tmds@thaimicrodigital.com
8. การเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ อื่นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท
เนื่องจากประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ใช้สาหรับการดาเนิ นการเกี่ยวกับพนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน
อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผูค้ ้ าประกันการปฏิบตั ิงาน และบุคคลอ้างอิง เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์
อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์บริ ษทั การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็ นไปตามประกาศความเป็ น
ส่ วนตัวของเว็บไซต์น้ นั ซึ่ งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
9. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ ยนแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ตามความ
เหมาะสมอยู่เป็ นระยะ เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านจะได้รับความคุ ม้ ครองอย่างเหมาะสม หาก
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้า
เว็บไซต์ของบริ ษทั การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรื อด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้า
เยีย่ มชมหน้าเว็บไซต์ดงั กล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับแก้ไขของบริ ษทั
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
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