ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้า
(Privacy Notice for Customer)
บริ ษทั เค เซอรา จากัด
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”) บริษัท เค เซอรา จากัด (“บริษัท”) จึงจัดทาประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับ นี้
(“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้ จะครอบคลุมถึงท่าน
ซึ่งเป็ น ลูกค้ าของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัทรวมถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรื อบุคคลอื่นใดที่กระทาการแทนหรื อ
ในนามลูกค้าของบริษัท

นิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหว”

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกระทบ
ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด

“ฐานทางกฎหมาย”

หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

“ลูกค้ า”

หมายถึง บุคคลที่ซ้ือหรื ออาจจะซื้ อสิ นค้าและ/หรื อใช้บริ การของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เช่น ผูท้ ี่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรื อขอรับบริ การจากบริ ษทั เป็ นต้น

“ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า”

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรื อเป็ นตัวแทนของลูกค้า เช่น ผูบ้ ริ หาร กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ตัวแทน
หรื อบุคคลธรรมดาอื่นใดที่กระทาการแทนหรื อในนามลูกค้าของบริ ษทั

ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน ทั้งนี้ ตามความจาเป็ นเพื่อการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ที่แจ้งในประกาศฉบับนี้

ได้แก่ คานาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล รู ปภาพ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ลายมือ
ชื่อ เป็ นต้น

ข้อมูลระบุตัวตน

ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่ วนตัว ID line Facebook และข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อ
ได้ เป็ นต้น

ข้ อมูลการติดต่ อ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการทางาน

ได้แก่ ตาแหน่งงาน แผนกที่สังกัด สถานที่ทางาน อีเมล์ของสานักงานซึ่งระบุชื่อของท่าน เป็ นต้น

ข้อมูลตามเอกสารแนบ

ได้แก่ นามบัตร สาเนาบัตรประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ใบสั่งซื้อ ใบ
เสนอราคา หนังสือรับรอง ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเอกสารอื่น ๆ เป็ นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ

ได้แก่ ภาพกิจกรรมบริ ษทั บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิ ด (CCTV) วันและเวลาการ
เข้าติดต่อบริ ษทั ข้อมูลแสดงความเห็นหรื อความสนใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การ พฤติกรรมการซื้ อสิ น ค้า
ความพึงพอใจต่อสินค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น
ได้แก่ ศาสนา ซึ่งปรากฏบนสาเนาบัตรประชาชน เป็ นต้น

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว

แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้
จากตัวท่านเองโดยตรง

โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
•
•

จากแหล่งอื่น ๆ หรื อ
บุคคลที่สาม

•
•

•

ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณี การพูดคุยต่อหน้า หรื อทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ นามบัตร เอกสารสัญญา เอกสารข้อตกลง หนังสือรับรองบริ ษทั ใบเสนอราคา ใบสั่ง
ซื้อ แบบฟอร์ม หรื อเอกสารอื่น ๆ เป็ นต้น
ผ่านทางช่ องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล์ เครื อข่ายออนไลน์ เป็ นต้น
จากแหล่งอื่นหรื อจากบุคคลที่สาม ได้แก่ นิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นนายจ้างหรื อผูว้ ่าจ้างของท่าน ผู ้
จาหน่ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ หาร หรื อคู่คา้ ทางธุ รกิจของบริ ษทั เว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลธุ รกิจ หรื อเครื่ องมือค้นหา
ข้อมูลสาหรับการติดต่อธุรกิจ ธนาคาร หน่วยงานของรัฐ เป็ นต้น
จากแหล่งการติดต่อสื่ อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรื อคาติชมแก่บริ ษทั ของท่าน รวมไปถึงจากการ
แสดงเจตนาเพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การจากบริ ษทั ของท่าน การเข้าทาสัญญากับบริ ษทั หรื อ การส่ งมอบ
เอกสารต่าง ๆ เป็ นต้น

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนาไปใช้และ/หรื อเปิ ดเผยภายใต้วตั ถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ ปรากฏใน
ประกาศฉบับ นี้ เท่ า นั้น หากบริ ษัท มี ค วามจ าเป็ นต้อ งเก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพิ่ ม เติ ม หรื อ ใช้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งอื่ น
นอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรื อแจ้งให้ทราบถึง

วัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้บริ ษทั ต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ฐานทางกฎหมาย

1. การติดต่อสื่อสารและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อเจรจาก่อนการเข้าทา ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
สัญญากับท่าน หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทน
• เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเข้าทาสัญญา (กรณีที่ท่าน
หรื อกระทาการในนามหรื อเป็ นลูกจ้าง เช่น การนัดประชุม การ
เป็ นผูเ้ ข้าทาสัญญาโดยตรง)
ท าใบเสนอราคา การเจรจาเพื่ อ เข้า ท าสั ญ ญาและการตกลง
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และลูกค้า
ขอบเขตของข้อสัญญา
(กรณีที่ท่านกระทาการแทนหรื อในนามของลูกค้า)
2. การเข้ า ท าสั ญ ญาและการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา เช่ น การ ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
ติดต่อสื่อสารงาน การดาเนินการตามคาสั่งซื้อสิ นค้า/บริ การ การ
• เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็ นคู่สัญญา
ให้บริ การตามสัญญา การจัดส่ งสิ นค้า การติดตามผลของการ
โดยตรง)
ให้ บ ริ ก าร เป็ นต้น รวมถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของท่ า นให้ แ ก่
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และลูกค้า
บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ผู ้ใ ห้ บ ริ การขนส่ ง สิ น ค้า
(กรณีที่ท่านกระทาการแทนหรื อในนามของลูกค้า)
ผู ้รั บ เหมา ผู ้ใ ห้ บ ริ การหรื อผู ้เ ชี่ ย วชาญภายนอกเพื่ อ การ ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
ดาเนิ นการให้บริ การตามสัญญาหรื อแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นแก่
• ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
สิ นค้าและบริ การ รวมถึงการดาเนิ นการแก้ปัญหาอันเกี่ ย วกับ
กระบวนการการผลิตสินค้า.
ทั้ง นี้ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารเก็ บ รวบรวมและเปิ ดเผยจะขึ้ น อยู่กับ
ประเภทของสินค้าและบริ การที่ลูกค้าได้รับจากบริ ษทั การเข้าทา
สัญญาและการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาในข้อนี้ ให้ รวมถึงการติดต่อ
ประสานงานกับท่านในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาด้วย เช่น การ
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในสัญญา การต่อ
อายุสัญญา
3. การดาเนินการเกี่ยวกับการบริ การลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การรับเรื่ อง ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
ร้ องเรี ยน การประเมินผล การสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
สินค้าเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการให้บริ การของบริ ษทั เป็ นต้น
4. การเรี ยกเก็บค่าสิ นค้าหรื อบริ การ การออกใบเสร็ จรับเงิน การ ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
ดาเนินการใด ๆ เพื่อติดตามทวงหนี้ กรณี ที่ลูกค้าของบริ ษทั ผิด
• เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็ นคู่สัญญา
นัดไม่ชาระค่าสินค้าหรื อบริ การ
โดยตรง)
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และลูกค้า
(กรณีที่ท่านกระทาการแทนหรื อในนามของลูกค้า)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
•

ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ฐานทางกฎหมาย

5. จัดการเกี่ ยวกับองค์ก รและการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษัท เช่น ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
การจัดการด้านระบบและฐานข้อมูล การขออนุญาตประกอบ
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายบริ ษทั
กิจการกับหน่วยงานรัฐ การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั
การขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาทางธุรกิจ การเปิ ดเผยข้อมูลของ
ท่านแก่สถาบันการเงินเพื่อการขอสิ นเชื่ อของบริ ษทั การซื้ อ
ขายกิ จการ การควบรวมกิ จการ การปรั บเปลี่ยนโครงสร้ า ง
องค์กร
6. การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ ใ ช้บัง คับ กับ บริ ษัท เช่ น การออก ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
ใบกากับภาษี การจัดเก็บและเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญชี ใ ห้ แ ก่ ผู ้
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
ตรวจสอบบัญชี และหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและคาสั่ง
• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั
ของผูม้ ีอานาจ
7. การเก็บข้อมูลการติดต่อสื่ อสารของท่านต่อไปบนฐานข้อมูล ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
บริ ษทั เพื่อการติดต่อทางธุ รกิ จในอนาคต รวมถึงการเปิ ดเผย
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
ข้อมูล ของท่านให้ แ ก่บริ ษัทในเครื อ เพื่อการติ ดต่อและสาน
สัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
8. การรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณบริ ษทั เช่น การสอดส่อง ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
ดูแลบริ เวณภายในบริ ษทั ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เป็ นต้น
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
9. การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และสารวจ ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การเพื่อออกแบบกิจกรรมส่ งเสริ ม
• ขอความยินยอม
การขายหรื อปรับปรุ งการให้บริ การ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
• ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
10. การปกป้องสิ ทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อโต้แย้ง ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
ข้อกล่าวหาที่มีต่อบริ ษทั เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การ
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
ริ เ ริ่ มคดี การต่ อสู ้ค ดี การระงับข้อ พิ พ าทนอกศาล และการ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
ดาเนิ นการอื่น ๆ เพื่อปกป้ องสิ ทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายของ
• เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
บริ ษัท หรื อโต้แ ย้งข้อกล่าวหาที่ มีต่อบริ ษทั ตามที่ มีกฎหมาย
หรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้
อนุญาต
สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย

ผลกระทบจากการไม่ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสื่ อสารในการเข้าทาสัญญาหรื อดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามสัญญาที่มีกบั ท่านหรื อบุคคลหรื อ
นิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทนหรื อกระทาการในนามหรื อเป็ นลูกจ้าง รวมถึงเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งในกรณีที่ท่าน

ไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่บริ ษทั ท่านหรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทนหรื อกระทาการในนามหรื อเป็ นลูกจ้า งอาจไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารเพื่อทาสัญญาหรื อปฏิบตั ิตามสัญญาได้ ในบางกรณีอาจส่งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถเข้าผูกพันหรื อปฏิบตั ิตามสัญญากับ
ท่านหรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทนหรื อกระทาการในนามหรื อเป็ นลูกจ้างได้ นอกจากนี้อาจทาให้ท่านหรื อบุคคลหรื อนิติบุคคล
ที่ท่านกระทาการแทนหรื อกระทาการในนามหรื อเป็ นลูกจ้างอยูใ่ นฐานะที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับได้ในบางกรณี

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล และการส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ในบางกรณี บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรื อองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคลหรื อองค์กรดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคคลหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรื อบุคลากร
ภายในของบริ ษทั ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจาเป็ นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ผูใ้ ห้บริ การและตัวแทนที่บริ ษทั ว่าจ้าง เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางธุรกิจ หรื อที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญอื่น
ภายนอกบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การขนส่ง ผูร้ ับเหมาช่วง เป็ นต้น
บริ ษทั อื่น ๆ ที่อยูใ่ นกลุ่มในเครื อ คู่คา้ ทางธุรกิจ และผูใ้ ห้บริ การภายนอกและตัวแทนที่บริ ษทั ดังกล่าวว่าจ้าง
หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พนักงานตารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรื อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการระงับข้อ
พิพาท
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

ในบางกรณี บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นต้องส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยัง ต่างประเทศให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มในเครื ออื่นใดที่อยู่ใ น
ต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุขา้ งต้นด้วย โดยบริ ษทั จะตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
เพียงพอและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ขณะนั้นกาหนด หากบริ ษทั จาเป็ นต้องส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐาน
คุม้ ครองส่ วนบุคคลที่ยงั ไม่ได้รับการรองรับตามกฎหมายหรื อกรณี ยงั ไม่มีกฎหมายกาหนดรับรองเรื่ องมาตรฐานดังกล่าว บริ ษทั จะปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อให้การส่ งหรื อโอนดังกล่าวเป็ นไปโดยชอบ ซึ่งอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่จาเป็ น หรื อการ
จัดการให้มีมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยังคงสามารถบังคับตามสิ ทธิ ของท่านได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกาหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านหรื อบุคคลที่ท่านกระทาการแทนกับ
บริ ษทั สิ้ นสุ ดลง ในกรณี ที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแต่ไม่ได้เข้าผูกนิ ติสัมพันธ์กับท่านหรื อบุคคลที่ท่านกระทาการแทน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรื อบางส่ วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ขา้ งต้นสาหรับการนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ และการปกป้องสิ ทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริ ษทั โดยในกรณี ดงั กล่าว
ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจาเป็ นต่อการดาเนินการตามวั ตถุประสงค์ดงั กล่าว และหรื อภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด

สิทธิของท่ านในการดาเนินการเกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั เก็บรวบรวมไว้ ดังนี้
1.

สิ ทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
ทั้งหมดหรื อบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั เก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทาก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น

2.

สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านได้ รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริ ษทั ให้แก่ท่านได้

3.

สิทธิร้องขอให้ โอนหรื อส่ งข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรื อตัวท่านเองได้
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

4.

สิ ทธิคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

5.

สิ ทธิร้องขอให้ ลบข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกลายเป็ นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

6.

สิทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

7.

สิทธิในการขอให้ แก้ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้

8.

สิทธิในการร้ องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่บริ ษทั หรื อ พนักงานหรื อผูร้ ับจ้างของ
บริ ษทั ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิ ดังกล่าวแก่บริ ษทั ได้โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อมูลการติ ดต่อของบริ ษทั ซึ่ งอยู่ด้านล่างนี้ ในกรณี ที่
บริ ษทั ไม่อาจทาตามคาขอของท่านได้ บริ ษทั จะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกับคาตอบสนองดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุ งประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ตามสมควร โดยประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุ งครั้งล่าสุ ดใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ข้ อมูลและช่ องทางการติดต่ อของบริษัท
บริษัท เค เซอรา จากัด
ที่อยู:่ เลขที่ 10 ถนนกรุ งเทพกรี ฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 02-720-1112
อีเมล์ : k-cera@jorakay.co.th

