นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
( Personal Data Protection Act Policy : PDPA)

บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จากัด
WTC COMPUTER CO., LTD.

นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
( Personal Data Protection Act Policy : PDPA)
1. คานา
บริ ษทั ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่ งต่อไปจะรวมเรี ยกว่ำ “บริ ษทั ” เป็ นบริ ษทั ที่ดำเนิ นธุ รกิจ ในกำร
ให้ บ ริ ก ำรด้ำ นไอที ค รบวงจร ติ ด ตั้ง และให้ บ ริ ก ำรดู แ ลระบบดิ จิ ต อลไซเนจ เครื อ ข่ ำ ย และ CCTV จัด จ ำหน่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟแวร์ โดยจำหน่ำยและให้บริ กำรแก่ลูกค้ำทั้งภำครัฐและเอกชน โดยบริ ษทั ฯได้
ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งมีควำมประสงค์จะเป็ น
ลูกค้ำและ/หรื อคู่สัญญำและ/หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจกับบริ ษทั และอำจจะเป็ นลูกค้ำและ/หรื อคู่สัญญำและ/
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจกับบริ ษทั ในอนำคตต่อไป ซึ่งได้ยนิ ยอมให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไว้กบั บริ ษทั
ดังนั้น นโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ จดั ทำขึ้นเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและให้เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลมีควำมเข้ำใจในแนวนโยบำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ในเบื้องต้น อำทิเช่น กำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้ง สิ ทธิต่ำงๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น

2. คานิยาม
ในนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ คำต่อไปนี้ให้หมำยถึง
• “นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมำยถึ ง นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูล ส่ ว นบุ คคลของบริ ษ ัท
ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
• “บริษัท” หมำยถึง บริ ษทั ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
• “ข้ อมู ลส่ วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลซึ่ งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้น อำทิ เช่ น ชื่ อ
นำมสกุล ที่อยู,่ วันเดือนปี เกิด, เพศ, หมำยเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล, หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน, เลขที่
ในใบอนุญำตทำงำน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บญั ชีเงินฝำกธนำคำร, เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้
หมำยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วำ่ ทำงตรง หรื อทำงอ้อม

• “เจ้ า ของข้ อ มู ลส่ วนบุ คคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำซึ่ งเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล “เจ้ำของ
ข้อมูล” อำทิเช่น
▪ ลูกค้ า ได้แก่ ผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์และ/หรื อผูร้ ับบริ กำร ผูส้ มัครเข้ำเป็ นสมำชิก ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม
และ/หรื อโครงกำรต่ำง ๆ ผูเ้ ข้ำร่ วมสัมมนำกับบริ ษทั (ถ้ำมี) รวมทั้ง บุคคลอื่นใดที่ติดต่อกับ
บริ ษ ทั เพื่ อสอบถำมและ/หรื อขอรั บข้อมูล เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อกำรบริ ก ำร กำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรส่งเสริ มกำรขำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นต้น
▪ คู่ สั ญญาและ/หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริ ษั ท ได้แก่ คู่ ค ้ำ ผูซ้ ้ื อ ผูข้ ำย
ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจัดจำหน่ำย ผูจ้ ดั หำ ผูใ้ ห้บริ กำร ผูร้ ับบริ กำร ผูว้ ำ่ จ้ำง ผูร้ ับจ้ำง ที่ปรึ กษำ
รวมทั้ง บุคคลอื่นใดที่ติดต่อ ประสำนงำน เพื่อดำเนิ นกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดังกล่ำว เป็ น
ต้น

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
(1) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลจะกระทำตำมกรอบวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั และเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพี ย งเท่ ำ ที่ จ ำเป็ นเพื่ อ น ำข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไปใช้ หรื อ เปิ ดเผยเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ำร
ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อำทิเช่น
• เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อกำรบริ กำรของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ของบริ ษ ทั
เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลได้พิจำรณำตัดสิ นใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรื อกำรบริ กำรต่ำงๆ ของ
บริ ษทั ได้ตำมควำมประสงค์ของเจ้ำของข้อมูล
• เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นกำรตำมคำร้ องขอและ/หรื อดำเนิ นกำรอื่ นใดที่ เกี่ย วข้องตำมค ำร้องขอของ
เจ้ำของข้อมูลก่ อนกำรซื้ อผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อรั บบริ ก ำร กำรสมัครเข้ำเป็ นสมำชิ ก หรื อเข้ำ ร่ วม
กิจกรรมและ/หรื อโครงกำร กำรสัมมนำต่ำงๆ กับบริ ษทั (ถ้ำมี) รวมทั้ง กำรเข้ำเป็ นคู่สัญญำและ/
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
• เพื่อกำรลงทะเบียนในกำรซื้ อผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำร กำรสมัครสมำชิก กำรเข้ำร่ วมกิจกรรม
และ/หรื อโครงกำร กำรสัมมนำต่ำงๆ กับบริ ษทั
• เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลได้รับทรำบข้อเสนอ สิ ทธิพิเศษ และ/หรื อสิ ทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลด ของแถม
โปรโมชัน่ ต่ำงๆ รวมทั้ง คำแนะนำและข้อมูลข่ำวสำรกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ/
หรื อกำรบริ กำรต่ำงๆ ของบริ ษทั (ถ้ำมี)

• เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ เสนอให้ใช้ และ/หรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร รำยกำร
ส่ งเสริ มกำรขำยผลิตภัณฑ์และ/หรื อกำรบริ กำรต่ำงๆ รวมทั้ง กำรพัฒนำและส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์และ/
หรื อกำรบริ กำรที่มีคุณภำพได้มำตรำฐำน ให้ทนั ยุคทันสมัยและดีข้ ึนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำอย่ำงตรงจุด
• เพื่อรั กษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ รวมทั้งกำรให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกำรบริ กำรหลังกำรขำยแก่ เจ้ำของ
ข้อมูล เช่น กำรติดตำม ตอบข้อซักถำมและ/หรื อประเมินผลกำรขำยผลิตภัณฑ์และ/หรื อกำรบริ กำร
กำรทำแบบสำรวจควำม พึงพอใจ กำรทำแบบสอบถำม กำรจัดกำรข้อร้องเรี ยนแก้ไขปั ญหำต่ำงๆ
เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อกำรบริ ก ำร กรณี หำกมี ก ำรสนทนำผ่ำนทำงโทรศัพ ท์ (Call Center)
บริ ษทั อำจจะมีกำรบันทึกกำรสนทนำไว้ เป็ นต้น
• เพื่อกำรจัดเก็บเป็ นฐำนข้อมูลลูกค้ำ/ผูม้ ีอุปกำรคุณ
• เพื่อกำรติดต่อ ประสำนงำน ตอบข้อสักถำม ข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อกำรบริ กำร
• เพื่อกำรจัดทำเอกสำรสัญญำและ/หรื อบันทึกข้อตกลง เอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรทำสัญญำ
ต่ำงๆ กับบริ ษทั
• เพื่อดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อกำรบริ กำรของบริ ษทั
• เพื่อกำรรับและส่งพัสดุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำร รับและส่งเอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ
• เพื่อกำรจัดทำเอกสำรเกี่ยวกับชำระเงินและ/หรื อกำรรับชำระเงิน อำทิเช่น ใบวำงบิล ใบเสร็ จรับเงิน
ใบกำกับภำษี และ/หรื อเอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
• เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ฝ่ ำยจัดซื้ อ และฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิ นของบริ ษทั รวมทั้ง ตัวแทนจัดจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อ
บริ ก ำรของบริ ษ ทั และ/หรื อบริ ษ ทั หรื อหน่ วยงำนเอกชนที่ เกี่ ย วข้องกับกำรดำเนิ นกำรขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
• เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตรวจสอบคุณสมบัติ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์
และควำมเหมำะสมของคู่ ค ้ำ ผู ซ้ ้ื อ ผู ข้ ำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ตัว แทนจัด จ ำหน่ ำ ย ผู จ้ ัด หำ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ำร
ผูร้ ับบริ กำร ผูว้ ำ่ จ้ำง ผูร้ ับจ้ำง ที่ปรึ กษำ ในกำรคัดเลือก กำรประมูลและ/หรื อกำรประกวดรำคำ (ถ้ำมี)
เพื่อเข้ำทำสัญญำกับบริ ษทั รวมทั้ง ผูท้ ี่จะเข้ำร่ วมกิจกรรมและ/หรื อโครงกำร กำรสัมมนำต่ำงๆ ของ
บริ ษทั (ถ้ำมี)

• เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่และภำระผูกพันตำมข้อตกลงและ/หรื อสัญญำที่ทำกันไว้
• เพื่อปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ ระเบียบ หรื อข้อกำหนดอื่นๆ ตำมกฎหมำย
• เพื่อใช้ในกำรดำเนินกิจกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรดังกล่ำวข้ำงต้นภำยใต้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
(2) กำรเก็ บ รวบรวมข้อมู ลส่ วนบุค คลบริ ษ ทั จะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำ ของข้อมูล ก่ อนหรื อในขณะท ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยจะแจ้งวัตถุประสงค์และรำยละเอียดของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่บริ ษทั
กำหนด รวมทั้งแจ้งให้ทรำบถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อสัญญำ หรื อควำมจำเป็ นที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อเข้ำ
ทำสัญญำกับบริ ษทั และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกรณี หำกไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับบริ ษทั ให้เจ้ำของข้อมูลทรำบใน
ครำวเดียวกัน ยกเว้นเจ้ำของข้อมูลได้ทรำบรำยละเอียดนั้นอยู่แล้ว ทั้งนี้กำรขอควำมยินยอมดังกล่ำวจะกระทำโดยชัด
แจ้ง ตำมวิ ธี ก ำรและ/หรื อ แบบฟอร์ ม ที่ บ ริ ษ ัท ก ำหนดไว้ ยกเว้น กรณี ต ำมที่ ก ฎหมำยคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุคคล
กำหนดให้ไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล อำทิเช่น
• เพื่ อ ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์เ กี่ ย วกับ กำรศึ ก ษำวิ จัย หรื อ สถิ ติ ซึ่ ง ได้จัด มี ม ำตรกำรกำรป้ องกันที่
เหมำะสม ทั้งนี้ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกำศกำหนด
• เพื่อเป็ นกำรป้องกันอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุขภำพของบุคคล
• เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลเป็ นคู่สัญญำ หรื อเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำร
ตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น
• เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั
(3) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลบริ ษทั จะไม่เก็บจำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง ยกเว้นในบำง
กรณี อำทิเช่น บริ ษทั ได้แจ้งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค คลจำกแหล่งอื่นให้เจ้ำของข้อมูลได้รับทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลำที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนดและได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลเป็ น
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมตำมกรณีที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนดไว้ เป็ นต้น
(4) กรณี หำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับเชื้ อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง
ควำมเชื่ อในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุ ขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูล
สหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชีวภำพ เช่น ข้อมูลจำลองใบหน้ำ ข้อมูลจำลองม่ำนตำ หรื อข้อมูลจำลอง
ลำยนิ้วมือ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลในทำนองเดียวกันตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะ

กำหนด บริ ษทั จะขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูล ยกเว้น กรณี ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนดให้ไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล อำทิเช่น
• เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชี วิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของเจ้ำของข้อมูลที่เจ้ำของข้อมูลไม่
สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ไม่วำ่ ด้วยเหตุใดก็ตำม
• เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูล
• เป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับ กำรวินิจฉัยโรคทำง
กำรแพทย์ กำรให้บ ริ ก ำรด้ำนสุ ขภำพหรื อด้ำนสังคม กำรรั ก ษำทำงกำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำน
สุขภำพ เพื่อกำรควบคุมมำตรำฐำนหรื อคุณภำพของยำ เวชภัณฑ์ หรื อเครื่ องมือแพทย์ซ่ ึงได้จดั ให้มี
มำตรำกำรที่เหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูลโดยเฉพำะกำร
รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำมหน้ำที่หรื อตำมจริ ยธรรมแห่งวิชำชีพ เป็ นต้น
ในกรณี ที่ เป็ นกำรเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ส่ ว นบุค คลเกี่ ย วกับประวัติ อำชญำกรรมจะกระทำภำยใต้ก ำรควบคุ ม ขอ ง
หน่ วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรื อตำมที่บริ ษทั จะได้จดั ให้มีมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ตำม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลประกำศกำหนด
(5) ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลเป็ นผูเ้ ยำว์ซ่ ึงยังไม่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำย กำรขอควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลจะดำเนิ นกำรขอควำมยินยอมจำกผูใ้ ช้อำนำจปกครองที่มีอำนำจกระทำกำรแทน
ผูเ้ ยำว์ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด

4. ข้ อมูลที่เก็บรวบรวม
บริ ษทั จะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล อำทิเช่น ข้อมูลและ/หรื อแบบฟอร์ มกำร
ลงทะเบียนกำรซื้ อผลิตภัณฑ์ กำรสมัครสมำชิก กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมและ/หรื อโครงกำร กำรเข้ำร่ วมสัมมนำต่ำงๆ กับ
บริ ษทั (ถ้ำมี) กำรรับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรส่ งเสริ มกำรขำยผลิตภัณฑ์และ/หรื อกำร
บริ กำรของบริ ษทั (ถ้ำมี)
• ข้อมูลกำรติดต่อ ประสำนงำนของเจ้ำของข้อมูลที่ให้ไว้กบั บริ ษทั อำทิเช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ ที่อยู่
อีเมล ไอดีไลน์ เบอร์โทรศัพท์ส่วนบุคคล เป็ นต้น

• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำ PASSPORT หรื อ WORK PERMIT หรื อ VISA (กรณี
เป็ นชำวต่ำงชำติ)
• สำเนำทะเบียนบ้ำน
• สำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร หรื อรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชีธนำคำร เลขที่บตั ร
เครดิต /เดบิต
• เอกสำรสัญญำและ/หรื อบันทึกข้อตกลง เอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรทำสัญญำต่ำงๆ กับบริ ษทั
• เอกสำร หลักฐำนเกี่ยวกับกำรชำระเงินและ/หรื อรับชำระเงินต่ำงๆ
• แบบสอบถำม แบบประเมินผล แบบสำรวจ แบบคำร้องขอ แบบคำร้องเรี ยนต่ำงๆ
• บันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ (Call Center) (ถ้ำมี)
• รู ปถ่ำย ภำพถ่ำยและ/หรื อภำพเคลื่อนไหวในกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมและ/หรื อโครงกำร สัมมนำต่ำงๆ ที่
บริ ษทั ได้จดั ให้มีข้ นึ (ถ้ำมี)
• ใบประกอบวิชำชีพ /ใบอนุญำต/ใบรับรองต่ำงๆ
• หนังสื อรับรองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจและหรื อใช้ในกำรติดต่อ ประสำนงำนกับทำง
บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตำมข้อ 4. ซึ่งจะรวมเรี ยกว่ำ “ข้ อมูลส่ วนบุคคล”

5. การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
(1) กำรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลจะได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลก่ อนหรื อในขณะใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลและจะใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมกรอบวัต ถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้ำของข้อมูล ยกเว้นได้แจ้ง
วัตถุประสงค์ใหม่ในกำรเก็บรวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยให้เจ้ำของข้อมูลทรำบและได้รับ ควำมยินยอมก่ อนใช้ห รื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นแล้ว เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่สำมำรถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมตำมกรณี
ที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ตำมตัวอย่ำงในข้อ 3. (2) หรื อ (4)

สำหรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่สำมำรถเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล บริ ษทั
จะทำกำรบันทึกกำรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคที่ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมนั้นไว้เป็ นหนังสื อ หรื อ
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ตำมวิธีกำรและ/หรื อแบบฟอร์ มและรำยละเอียดตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ

บริ ษทั กำหนด อำทิเช่น รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของแต่ละประเภท ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ระยะเวลำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ และ
วิธีกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั จะมีกำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงหรื อองค์กำรระหว่ำง
ประเทศที่ รั บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะต้อ งมี ม ำตรำฐำนกำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ เ พี ย งพอ ทั้ง นี้ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกำศกำหนด หรื อ
หำกมีกำรกำหนดนโยบำยในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อกำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบริ ษทั ใน
ต่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงหรื อองค์ก ำรระหว่ำงประเทศและอยู่ในเครื อกิจกำรหรื อเครื อธุ รกิจเดียวกันเพื่อกำร
ประกอบกิ จ กำรหรื อธุ ร กิ จ ร่ ว มกัน นโยบำยดัง กล่ ำ วจะต้อ งได้รั บ กำรตรวจสอบและรั บ รองจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วน ทั้งนี้ เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกำศกำหนด

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะเวลำอันพอสมควรตำมควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำ
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวข้ำงต้นตำมแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรื อตำมระยะเวลำที่กฎหมำย
กำหนดให้เก็บรักษำไว้ แล้วแต่กรณี

7. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
(1) เจ้ำของข้อมูลสำมำรถถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ เว้นแต่ จะมี
ข้อจำกัดสิ ทธิ กำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำย หรื อสัญญำที่เป็ นประโยชน์แก่เจ้ำของข้อมูล ทั้งนี้ กำรถอนควำม
ยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เจ้ำของข้อมูลได้ให้ยินยอมไปแล้ว
โดยชอบ
ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลประสงค์ที่จะถอนควำมยินยอมให้ทำเป็ นบันทึ กข้อตกลงทั้งสองฝ่ ำย ทั้งนี้ ตำม
วิธีกำรและ/หรื อแบบฟอร์มที่บริ ษทั กำหนด
(2) เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของบริ ษทั
หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอมนั้นได้

(3) เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจำกบริ ษทั ได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทำให้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลนั้นอยู่ในรู ปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรื อใช้งำนได้โดยทัว่ ไปด้วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติ
และสำมำรถใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติเช่นเดียวกัน รวมทั้ง มีสิทธิดงั นี้
• ขอให้บริ ษทั ส่ง หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น
• ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังบริ ษทั ซึ่งเป็ น
ผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง ยกเว้น โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้
ทั้ง นี้ ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลดัง กล่ำ วข้ำ งต้นต้องเป็ นข้อมูล ส่ วนบุคคลที่ เจ้ำของข้อมูลได้ให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมตำมกรณี
ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด หรื อเป็ นข้อมูลส่ วนบุ คคลอื่นที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
กำหนดและกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จะใช้กบั กำรส่ ง หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ซึ่ ง
เป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยไม่ได้ หรื อกำรใช้สิทธิน้ นั ต้องไม่ละเมิด
สิ ทธิหรื อเสรี ภำพของบุคคลอื่น
(4) เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ตำมกรณี
ที่ ก ฎหมำยคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก ำหนด อำทิ เช่ น กำรเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล ส่ ว นบุ คคลเพื่ อ
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ หรื อสถิติ เว้นแต่เป็ นกำรจำเป็ น
เพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริ ษทั เป็ นต้น
(5) เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรลบหรื อทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตวั
เจ้ำของข้อมูลได้ ทั้งนี้ ตำมกรณี ที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด อำทิเช่น เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลหมด
ควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อเจ้ำของ
ข้อมูลถอนควำมยินยอมและบริ ษทั ไม่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นได้
ต่อไป เป็ นต้น

(6) เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอให้บริ ษทั ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ตำมกรณี ที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลกำหนด อำทิเช่น เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตอ้ งลบหรื อทำลำยในกรณี ที่ขอ้ มู ลดังกล่ำวถูกเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย เป็ นต้น
(7) เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถแจ้งให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
(8) เจ้ำของข้อมูลสำมำรถร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่บริ ษทั หรื อหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่งหรื อในนำมของบริ ษทั รวมทั้งพนักงำนหรื อ
ผูร้ ับจ้ำงของบริ ษทั ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิดงั กล่ำวข้ำงต้นของเจ้ำของข้อมูลจะต้องอยูภ่ ำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีบำงกรณี
ที่บริ ษทั อำจปฏิเสธกำรคัดค้ำน หรื อคำขอ และ/หรื อไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำขอกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวของเจ้ำของ
ข้อมูลได้ อำทิเช่น ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อคำสั่งศำล เพื่อประโยชน์สำธำรณะ กรณีส่งผลกระทบที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคลอื่น โดยบริ ษทั จะทำบันทึกกำรปฏิเสธกำรคัดค้ำนพร้อมด้วย
เหตุผลไว้ในรำยกำรและรำยละเอียดตำมวิธีกำรและ/หรื อแบบฟอร์ มตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ
บริ ษทั กำหนด

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล จึงได้กำหนดให้มีมำตรกำร
ในกำรรั ก ษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมู ล ส่ วนบุค คลอย่ำ งเหมำะสมเพื่ อปกปิ ดไว้เป็ นควำมลับ ควำมถู ก ต้อง
ครบถ้วนและสภำพพร้อมใช้งำน รวมทั้ง เพื่อป้องกันกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข กระทำกำรใดๆ
ที่อำจทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยปรำศจำกอำนำจหรื อโดยมิชอบ หรื อทำให้เกิดควำมเสี ยหำย
กับ เจ้ำ ของข้อมู ล เพื่ อปฏิ บ ัติใ ห้เป็ นไปตำมที่ ก ฎหมำยคุ้มครองข้อมูล ส่ วนบุ คคลก ำหนด รวมถึ ง กำรทบ ทวน
มำตรกำรดังกล่ำวเมื่อมีควำมจำเป็ นหรื อเมื่อเทคโนโลยีและ/หรื อกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้มีประสิ ทธิภำพในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยที่เหมำะสม
กรณี ที่บริ ษทั ต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั บริ ษทั จะดำเนินกำรเพื่อป้องกันมิให้ผู ้
นั้นใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจหรื อโดยมิชอบ

กำรจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ
หรื อที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อเกินควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น หรื อตำมที่เจ้ำของ
ข้อมูลร้องขอ หรื อเจ้ำของข้อมูลได้ถอนควำมยินยอม ยกเว้น เป็ นกำรเก็บรักษำไว้ หรื อกำรใช้ตำมกรณี ที่กฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด อำทิเช่น กำรเก็บรักษำไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรี ภำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรเก็บรักษำไว้เพื่อ วัตถุป ระสงค์ตำมควำมจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยเพื่ อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เกี่ยวกับด้ำนกำรสำธำรณำสุข เช่น เพื่อกำรป้องกันด้ำนสุขภำพจำกโรคติดต่ออันตรำยหรื อโรคระบำดที่อำจติดต่อหรื อ
แพร่ เข้ำมำในประเทศไทย เป็ นต้น
กรณี หำกเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลบริ ษทั จะแจ้งแก่สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่
ชักช้ำ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่ กำรละเมิดดังกล่ำวไม่มีควำมเสี่ ยงที่จะมี
ผลกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภำพของบุคคล กรณี ที่กำรละเมิดมีควำมเสี่ ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภำพของ
บุคคล บริ ษทั จะแจ้งเหตุกำรณ์ละเมิดให้เจ้ำของข้อมูลทรำบพร้อมกับแนวทำงกำรเยียวยำโดยไม่ชกั ช้ำ ทั้งนี้ กำรแจ้ง
ดังกล่ำวและข้อยกเว้นจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
กำรดำเนินกำรให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด

9. ข้ อมูลการติดต่ อบริษัท
ส่วนงำนควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 128/343-344 อำคำรพญำไทยพลำซ่ำชั้นที่ 31 ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทร : 02 612-1188 ต่อ 118
เว็บไซต์ : https://wtc.co.th/

10. การเปลีย่ นแปลง แก้ไข เพิม่ เติมนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรื อยกเว้นข้อควำมทั้งหมด หรื อบำงส่ วนในนโยบำยกำรคุม้ ครอง
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลตำมที่ บ ริ ษ ทั เห็ นสมควร เพื่ อให้ส อดคล้องกับกำรเปลี่ ย นแปลงและ/หรื อกรณี ที่ มี ประกำศใช้
กฎหมำยใหม่เพื่อให้บริ ษทั ได้ดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2565

( นำงเพ็ญศรี พัวพงศกร )
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร/กรรมกำรบริ หำร
บริ ษทั ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด

