ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัทฯ”) เป็ นผูใ้ ห้บริ การข้อมูลนิติบุคคล เพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจที่ครอบคลุม
ทั้งด้านโอกาสและความเสี่ ยงในการทาธุรกิจอย่างครบวงจร โดยบริ ษทั ฯ ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุ งฐานข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่าง
สม่าเสมอ และนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผล และนาเสนอข้อมูลในมิติที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของลูกค้า สมาชิก และผูใ้ ช้ขอ้ มูลนิติบุคคลและบริ การต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริ ษทั ฯ และมี ความมุ่งมัน่ ที่จะคุม้ ครอง
ความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านเกิดความเชื่ อมัน่ ว่า บริ ษทั ฯ มี
ความโปร่ งใสในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 และมาตรฐานในการบริ หารจัดการและประมวลผลข้อมูลของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทาประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศฯ”) เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ข้ อ 1.

คานิยาม

ลาดับที่

คาศัพท์

คาอธิบาย

1.

การประมวลผล

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรื อ ทางอ้อ ม เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล ชื่ อ เล่ น ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์
เลขประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง เลขที่บญ
ั ชี ธนาคาร
หมายเลขบั ต รเครดิ ต ที่ อ ยู่ อี เ มล ( Email address) คุ ก กี้ (Cookies)
ที่ อ ยู่ไ อพี (IP Address) Cookie ID และ Log File เป็ นต้น ทั้ง นี้ ข้อ มู ล
ส่วนบุคคลจะไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม

3.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่ อ ในลัท ธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลในท านองเดี ย วกัน ตามที่ ค ณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลประกาศกาหนด

4.

คุกกี้ (Cookies)

ไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ เพื่อเก็บ
ข้อ มู ล และการตั้ง ค่ า บนคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เ มื่ อ มี ก ารเข้า ชม
เว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน ซึ่ งท่านสามารถตั้งค่าความเป็ นส่วนตัว
เพื่อปิ ดหรื อระงับการใช้งานคุกกี้ได้ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด
Copyright 2021 D&B (Thailand) Co., Ltd.

หน้า 1 จาก 11

ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด
ลาดับที่

คาศัพท์

คาอธิบาย
ทั้ง นี้ การปิ ดหรื อ ระงับ การใช้ง านคุ ก กี้ อ าจจะส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท ฯ ไม่
สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ท่า นได้อย่า งเต็ม ที่ แ ละมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ ง อาจ
ส่ งผลให้การเข้าถึงและการใช้งานบางฟังก์ชนั ช้าลง หรื อมีความสะดวก
ลดลง

5.

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บุ ค คลที่ เป็ นเจ้าของข้อ มูล ส่ วนบุคคล (Data Subject) แต่ ไ ม่ ใ ช่ กรณี ที่
บุคคลมีความเป็ นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรื อเป็ นผูส้ ร้างหรื อเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล นั้น เอง โดยเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนี้ จะหมายถึ ง
บุ ค คลธรรมดา (Natural Person) เท่ า นั้ น และไม่ ร วมถึ ง นิ ติ บุ ค คล
(Juristic Person)

6.

เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

บุ ค คล หรื อหน่ ว ยงานคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ
หรื อผูใ้ ห้บริ การที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ฯ

7.

บุคคล

บุคคลธรรมดา

8.

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด

9.

ประกาศฯ

ประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรื อกาหนด
ขึ้นใหม่เป็ นคราวๆ

10.

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บุ ค คลหรื อนิ ติ บุ ค คล ซึ่ งมี อ านาจหน้ า ที่ ตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

11.

ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลหรื อนิ ติบุคคล ซึ่ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคล
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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด
ข้ อ 2.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

2.1

บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
(1)
ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส เลขประจาตัวประชาชน
เลขหนังสื อเดินทาง ที่อยู่ สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ีเมล (Email address) ข้อมูลที่ปรากฏบน
นามบัตร สถานะของการเป็ นกรรมการ คณะกรรมการภายในบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ผูถ้ ื อหุ้น ตัวแทน และ/หรื อผูร้ ั บมอบอานาจของบริ ษทั นักลงทุน สถานะการเป็ นผูจ้ ัดจาหน่ าย
ผูใ้ ห้บริ การ หรื อคู่คา้ (Supplier) กับบริ ษทั ฯ เสี ยง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการใช้สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media Handle)
(2)
ข้ อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บญั ชีธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน
(3)
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ท่านสนใจ หรื อเคยใช้
บริ การ ความพึ ง พอใจ ผลตอบรั บ และความคิด เห็ นของท่านต่อ ผลิ ต ภั ณฑ์หรื อ บริ การดัง กล่ าว และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิและการร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ
(4)
ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ เช่น คุกกี้ (Cookies)
ที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ ที่ใช้งาน หรื อระบบปฏิบตั ิการ (เช่น Android หรื อ
iOS) หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และเว็บไซต์ตน้ ทางที่ท่านเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา
และกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริ ษทั ฯ ที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ แท็กพิกเซล และ
เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
(5)
ข้ อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ งที่ต้ัง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกดั ทางภูมิศาสตร์ จาก
อุปกรณ์เคลื่อนที่หรื อคอมพิวเตอร์ และบริ การที่บอกตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ตามพื้นที่ (Location-Based
Service)
(6)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และเชื้อชาติ
(7)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่ท่านได้ ให้ ไว้ แก่ บริ ษัทฯ เช่น ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ความสัมพันธ์กบั ท่าน อาชีพ สถานะการเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ผูไ้ ด้รับ
มอบอานาจของนิติบุคคล กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง หรื อการเป็ นเจ้าของหรื อเจ้าของร่ วม และ
ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นของบุคคลใด ๆ ซึ่ งท่านรั บรองต่อบริ ษทั ฯ ว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคล
ดังกล่าวให้เปิ ดเผยข้อมูลแก่บริ ษทั ฯ รวมถึงยินยอมให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบ
บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อการดาเนินการตามสัญญาที่มีต่อท่าน หรื อ
เมื่อท่านยินยอมให้ขอ้ มูลดังกล่าวเท่านั้น บริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จากัดและตามที่ได้รับอนุญาตให้
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเท่านั้น
ในกรณี ที่ท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลในการประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลดัง กล่ า ว โดยค านึ ง ถึ ง การคุ้ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลอย่างสู งสุ ด

2.2

2.3
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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด
ข้ อ 3.

แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้
(1)
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลโดยตรงจากท่าน โดยบริ ษ ัท ฯ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลจากการสมัค รใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ การติดต่อกับบริ ษทั ฯ พนักงาน และ/หรื อตัวแทนของบริ ษทั ฯ การให้ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์
แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ ม สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) การตอบแบบสอบถาม หรื อช่องทางการส่ งเสริ มการ
ขายและการตลาดอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการเข้าร่ วมประชุม และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
(2)
เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ศาล
กรมสรรพากร กรมบังคับคดี หรื อหน่ วยงานราชการอื่น บริ ษทั ในเครื อ พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ ผูใ้ ห้บริ การข้อมูล
แพลตฟอร์มหรื อสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เว็ปไซต์ของบุคคลที่สาม หรื อการสอบถามบุคคลที่สามที่มีสิทธิ
โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อ มู ลส่ ว นบุคคลของท่า น เจ้า หนี้ และ/หรื อ คู่ ค้า ที่ เกี่ ยวข้อ งกับท่าน
แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณี ที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่งอื่น บริ ษทั ฯ จะ
ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
ข้ อ 4.

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล

4.1

บริ ษทั ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ได้แจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริ ษทั ฯ ก่อนหรื อ
ในขณะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อตามที่กฎหมายให้สิทธิ บริ ษทั ฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลได้
โดยที่ท่านไม่ตอ้ งให้ความยินยอม
บริ ษ ัท ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ลส่ วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี )
(1)
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิ ทธิข้นั พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่นกรณี ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็ นสาระสาคัญของข้อมูลนิติบุคคลที่ท่านหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลได้แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นองค์ประกอบสาคัญของประกาศของราชการหรื อมี การประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้น
(2)
เพื่อให้บริ การ และอานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริ การบนเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชันของ
บริ ษทั ฯ
(3)
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสาหรับการลงทะเบียน การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น การเข้าร่ วมประชุมกรรมการ
การเข้าร่ วมกิจกรรมกับบริ ษทั ฯ การติดต่อหรื อประสานงานใดๆ กับบริ ษทั ฯ การสมัครสมาชิ ก และการ
สร้างชื่อผูใ้ ช้งานของท่าน รวมถึงการรักษาและการจัดการชื่อผูใ้ ช้งานของท่าน
(4)
เพื่อเข้าทาสัญญาและปฏิ บตั ิตามสัญญาหรื อความผูกพันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ ในฐานะที่ ท่านเป็ น
ผูใ้ ช้บริ การ ผูจ้ ดั จาหน่าย ผูใ้ ห้บริ การ คู่คา้ (Supplier) หรื อผูร้ ับบริ การ หรื อเพื่อใช้ในการดาเนินการตาม
คาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญานั้น ในกรณี น้ ี หากท่านไม่ได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่มีต่อท่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4.2
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

ข้ อ 5.

เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของท่าน ทาการวิจยั ทาการตลาด ส่ งเสริ มการขาย ทาโฆษณาทางการตลาด เสนอ
ข้อเสนอ สิ ทธิ พิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ และนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ในเครื อ และพันธมิตรทางธุ รกิจ ที่ท่านอาจสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และ/หรื อ
เหมาะสมกับท่าน
เพื่อปรั บปรุ งและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ และแก้ไขปั ญหาหรื อข้อขัดข้องที่ เกิ ดจาก
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ โดยการประเมิน การทาวิจยั ตลาด การวิเคราะห์และจัดทาแบบจาลอง
หรื อการทารายงานเชิงภาพรวม เป็ นต้น
เพื่อให้บริ การหลังการขาย เช่น ติดต่อสื่ อสารกับท่ าน เพื่อสอบถามความพึงพอใจ และความเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านได้รับจากบริ ษทั ฯ
เพื่อบริ หารจัดการ ติ ดตาม และตรวจสอบการทางานของเว็บไซต์ และแอปพลิ เคชันของบริ ษทั ฯ เพื่อ
อานวยความสะดวก ปรั บปรุ งเนื้ อหา และปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยในการให้บริ การ
เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม กิจกรรม และการดาเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชันของ
บริ ษทั ฯ ในการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และยับยั้งกิ จกรรมที่อาจผิดกฎหมาย เช่น
การฉ้อโกง หรื ออาชญากรรมต่าง ๆ
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับ รวมถึงคาสั่งศาล หรื อหน่วยงาน
ราชการ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อการรักษาความปลอดภัย และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ เช่น การเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรื อเสี ยงของ
บุคคลผ่านทางกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ภายในและโดยรอบอาคาร การแลกบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
ใบขับขี่ของบุคคลที่ประสงค์เข้ามาในบริ เวณอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ทรั พย์สิน
พนักงาน และผูม้ าติดต่อ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ กรณี อื่น เช่น การบันทึกเสี ยงสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อมี
ผูต้ ิ ด ต่ อ กับ บริ ษ ัทฯ การบัน ทึ ก ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว และ/หรื อ เสี ย ง และเก็ บ รวบรวมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของบุคคลที่ เข้าร่ วมประชุ ม และกิ จ กรรม เช่ น การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น การประชุ ม
คณะกรรมการ การอบรม สัมมนา การสันทนาการ หรื อกิจกรรมอื่นของบริ ษทั ฯ การเก็บรวบรวมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของบุคคล เพื่อการยืนยันตัวตน สาหรับใช้ประกอบการยื่นคาขอใช้สิท ธิ ของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล การรับ -ส่ งเอกสาร พัสดุ เงิ น หรื อเช็ค หรื อการจัดการกับข้อร้องเรี ยน ข้อพิพาท
และข้อเรี ยกร้องต่าง ๆ เป็ นต้น

ผลกระทบของการไม่ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคล

กรณี ที่ เ จ้าของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลไม่ ใ ห้ ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลกับ บริ ษทั ฯ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ เจ้าของข้อ มู ล ท าให้ ไ ม่ ไ ด้รับ
ความสะดวก หรื อไม่สามารถปฏิ บั ติต ามสัญ ญา หรื ออาจส่ งผลกระทบต่อ การปฏิ บัติต ามกฎหมายใดๆ ที่ เจ้าของข้อมู ล
ส่วนบุคคลหรื อบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม
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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด
ข้ อ 6.

การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษทั ฯ ใช้และจะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฯ นี้เท่านั้น โดยบริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นและจากัด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้
(1)
ลูกจ้างและผูร้ ับจ้างที่มีความจาเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อการให้บริ การ การดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบริ ษทั ฯ ตามสัญญาหรื อความผูกพันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
(2)
ผูใ้ ห้บริ การที่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในนามของบริ ษทั ฯ หรื อสนับสนุนหรื อช่วยเหลือการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
(3)
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั ฯ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลได้โดยชอบ เนื่ องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็ นส่ วนสาระสาคัญของข้อมูลนิ ติบุคคล หรื อกรณี ที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ บริ ษทั ฯ หรื อด้วยเหตุอื่นตามที่
กฎหมายกาหนด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
(4)
บริ ษทั ในเครื อ คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
(5)
ผูส้ อบบัญชี ทนายความ และที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ
(6)
ศาลที่มีเขตอานาจ หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอานาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
(7)
บุคคลที่สามที่ท่านได้ร้องขอให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบและคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ และไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
ข้ อ 7.

การเปิ ดเผยหรื อส่ งข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ แก่บุคคลในต่ างประเทศ

บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งมีการเปิ ดเผยหรื อส่งข้อมูลให้แก่บุคคลในต่างประเทศ
เป็ นครั้ งคราว ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ านเป็ นสาระสาคัญ ของข้อ มู ล นิ ติ บุ ค คลที่ ท่ านหรื อ ผูแ้ ทนนิ ติ บุ คคลได้แ จ้ง ไว้ต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆ ที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผยหรื อส่ งไปยังบริ ษทั ในเครื อกิจการ
และ/หรื อ บริ ษทั ในเครื อ ธุ ร กิ จเดี ย วกัน กับ บริ ษทั ฯ ที่ อ ยู่ต่ างประเทศ และ/หรื อ ผูร้ ั บข้อมู ล อื่ นซึ่ งอยู่ในต่างประเทศ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั ฯ และผูร้ ับข้อมูล หรื อเป็ นการเก็บรักษาข้อมูลแทนบริ ษทั ฯ เช่น การส่ ง
หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูใ้ ห้บริ การระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์ มหรื อเครื่ องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ
โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกาศกาหนด และจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสม สามารถบังคับตามสิ ทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิ ทธิภาพ
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ข้ อ 8.

หลักกฎหมายที่สาคัญที่ใช้ ในการประมวลผลข้ อมูล
8.1 ความยินยอม
เมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ เก็บรักษา และ
เปิ ดเผยข้อมูลของตนได้ก่อนหรื อในขณะที่บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรื อกรณี อื่นที่กฎหมาย
ให้ถือว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอม เพื่อให้บริ ษทั ประมวลผลตามที่ระบุไว้ในนโยบาย ประกาศ
ความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) และข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.2 ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
เมื่อบริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอื่น
รวมถึง (ก) การจัดการโอกาสทางธุ รกิจ เครดิตทางธุ รกิจ และความเสี่ ยงทางการเงิน (ข) บริ หารความเสี่ ยง และ
ตัดสิ นใจทางการตลาด (ค) ทาธุ รกรรมต่าง ๆ (ง) ป้ องกันการฉ้อโกงและการทุ จริ ต และ (จ) ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่ตนเข้าทาธุรกิจด้วย โดยไม่กระทบต่อประโยชน์หรื อสิ ทธิเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.3 สัญญากับเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เมื่ อ บริ ษ ัท ฯ ประมวลผลข้อ มู ล เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯ ภายใต้สั ญ ญาใดๆ กับ เจ้า ของข้อ มู ล
ส่ วนบุคคล หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง หรื อเพื่อดาเนิ นการใดๆ ก่ อนการเข้าทาสัญญา ตามคาขอของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง นี้ เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี ดุ ล พิ นิ จ ในการให้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแก่ บ ริ ษ ัท ฯ หากเจ้า ของข้อ มู ล
ส่ วนบุคคลไม่ได้ให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่บริ ษทั ฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ตามที่บริ ษทั ฯ ร้องขอ บริ ษทั ฯ อาจไม่
สามารถดาเนินการตามคาขอ หรื อเข้าทาสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
8.4 หน้ าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
เมื่อบริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลเท่าที่จาเป็ น เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ข้ อ 9.

การประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ

บริ ษทั ฯ ไม่มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ
ข้ อ 10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
(1) ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มเป้ าหมายในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจะดาเนิ นการจัดเก็บ
ข้อมูลเหล่านี้ไว้ 5 ปี หลังจากสิ้นสุ ดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(2) ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าที่มาซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ การของบริ ษทั ฯ โดยมีขอ้ ตกลงในการซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อใช้
บริ การดังกล่าว ซึ่งบริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ
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(3)

(4)

ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริ ษทั ฯ ข้อมูลนักลงทุน รวมไปถึง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคณะกรรมการบริ หาร บริ ษทั ฯจะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ 10 ปี หลังจากสิ้ นสุ ดสัญญา
หรื อ เสร็ จสิ้นการดาเนินงาน
ข้อมูลบุคคลที่เข้าถึงพื้นที่ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเหล่านั้นไว้ตลอดระยะเวลาการ
ดาเนินธุรกิจ

ทั้งนี้เว้นแต่มีกฎหมายกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นการเฉพาะ เมื่อบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ น
ต่อการใช้งาน หรื อประมวลผล หรื อเมื่อจาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
หรื อหน่ วยงานของรัฐที่มีอานาจผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการดาเนิ นการทางศาล ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้
จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดาเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ จากนั้น
ข้อมูลของท่านจะถูกลบหรื อเก็บตามที่กฎหมายอนุญาต
อนึ่ง เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดแล้ว บริ ษทั ฯจะดาเนินการลบ ทาลาย ทาให้ข้ อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่ เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ หรื อดาเนิ นการอื่นใดตามที่ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลกาหนด เพื่อให้การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อ 11. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
11.1

เมื่อพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั ฯ ท่าน ในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยูภ่ ายใต้การดูแลของบริ ษทั ฯ ตาม ดังนี้

(1)

สิ ทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริ ษทั ฯ
ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้ความดูแลของบริ ษทั ฯ โดยการถอนความยินยอม
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ ว
โดยชอบ

(2)

สิ ทธิในการเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล และสิ ทธิในการร้องขอให้เปิ ดเผยการได้มาของข้อมูล
ส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและขอให้บริ ษทั ฯ ทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวให้แก่
ท่าน รวมถึงขอให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ฯ
ได้

(3)

(4)

สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในรู ป แบบที่ ส ามารถอ่ า นหรื อ ใช้ง านโดยทั่ว ไป รวมทั้ง มี สิ ท ธิ
(ก) ขอให้บริ ษทั ฯ ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธี การอัตโนมัติ
หรื อ (ข) ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
อื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ในเวลาใด ๆ
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(5)

สิ ทธิในการลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของ
ข้อมูลได้
ท่านมี สิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ฯ ลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั ท่านได้ ในกรณี ที่ขอ้ มู ลส่ วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์
หรื อท่านได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อบริ ษทั ฯ ไม่มี
อานาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(6)

สิ ทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในกรณี ที่บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
คาขอของท่าน หรื อเป็ นกรณี อื่นตามที่กฎหมายกาหนด

(7)
(8)
11.2

สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง หรื อที่ไม่สมบูรณ์
สิ ทธิ ในการร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกากับดูแล ในกรณี ที่ท่านเห็นว่าบริ ษทั ฯ หรื อลูกจ้าง หรื อผูร้ ับจ้างของ
บริ ษทั ฯ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุในข้อ 11.1 สามารถติดต่อบริ ษทั ฯ เพื่อขอ “แบบฟอร์มคาร้องขอใช้
สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ และส่งให้แก่บริ ษทั ฯ ผ่านอีเมลของ
ศูนย์บริ การลูกค้าที่ dnbservice@dnbthailand.com หรื อติดต่อบริ ษทั ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-657-3939 ต่อ
3113-3114 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาขอใช้สิทธิ โดยที่
บริ ษทั ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่ สุดเพื่อตอบกลับคาขอใช้สิทธิ ของท่านภายใน 30 (สามสิ บ) วัน หรื อ
เกินกว่า 30 (สามสิ บ) วัน ในกรณี ที่คาขอใช้สิทธิ ดงั กล่าวมีความซับซ้อน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ดงั กล่าว อาจมี
ค่าใช้จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิ ตามสมควรขึ้นกับดุลพินิจของบริ ษทั ฯ
แต่เพียงผูเ้ ดียว และในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธการดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธนั้น

กรณี ที่ท่านมีสถานะเป็ นผูเ้ ยาว์ หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ การใช้สิทธิ ของท่าน
จะต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครอง ผูอ้ นุ บาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ คนไร้
ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
ข้ อ 12. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
12.1 บริ ษ ัท ฯ จะจัด ให้ มี ม าตรการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ส าหรั บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอย่า งเหมาะสม ตาม
มาตรฐานระบบบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่ ง
เป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่เป็ นที่ ยอมรั บโดยสากล เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอานาจหรื อโดย
มิชอบ
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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด
12.2 กาหนดให้ลูกจ้างของบริ ษทั ฯ เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและการรักษาความ
มั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ในการนี้ บริ ษ ัท ฯ จะมี ก ารสอบทานและปรั บ ปรุ ง มาตรการดัง กล่ า วตาม
ความจาเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12.3 กาหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างปลอดภัย และป้ องกันการ
เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บริ ษทั ฯ ดาเนินการมีดงั นี้
(1) กาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิ บัติ และขั้นตอนการปฏิ บัติงานที่ ชัดเจน เพื่อการคุ้มครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคล
(2) จากัดสิ ทธิของลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(3) ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบ
ตัวตน และเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจาเป็ น
(4) กาหนดให้คู่คา้ ที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการรักษาความลับ และต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด รวมถึงกาหนด
ข้อจากัดการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในสัญญาที่บริ ษทั ฯ ทากับคู่คา้ แต่ละราย
(5) ประเมินผลการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
ข้ อ 13. ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัทฯ
ในกรณี ที่ท่านมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศฯ หรื อการปฏิบตั ิตามประกาศฯ ฉบับนี้ บริ ษทั ฯ ยินดีตอบข้อสงสัย
และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และการปรับปรุ งการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ต่อไป
โดยท่านสามารถติดต่อกับบริ ษทั ฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จากัด
เจ้ าหน้ าที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ถึง:
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู:่
เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120
อีเมล:
dpo@bol.co.th
หมายเลขโทรศัพท์: 02-657-3999 ต่อ 3113-3114
ศูนย์บริการลูกค้า
ที่อยู:่
เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120
อีเมล:
dnbservice@dnbthailand.com
หมายเลขโทรศัพท์:02-657-3939 ต่อ 3113-3114
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ข้ อ 14. การปรับปรุงประกาศฯ
บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการพัฒนาและทบทวนมาตรการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้
การคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลมี ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาลและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯ จึ งอาจ
ปรับปรุ งหรื อแก้ไขประกาศฯ ฉบับนี้เป็ นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ โดยบริ ษทั ฯ จะประกาศไว้
ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร บริ ษทั ฯ จึงขอให้ท่านโปรดสละเวลาอ่านประกาศฯ
ทุกครั้งที่มีการปรับปรุ ง แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลง
วันที่มีผลใช้ บังคับ
ฉบับที่ของการประกาศฯ: 1.0
วันที่มีผลใช้บงั คับของประกาศฯ ฉบับนี้: 8 ตุลาคม 2564
ประกาศฯ ฉบับนี้ปรับปรุ งครั้งล่าสุ ดเมื่อ: 1 ตุลาคม 2564
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