
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  

บริษทั …อินโน-คอนส์(ประเทศไทย) จ ำกดั....  ตระหนกัขึ้นควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล และด ำรงไวซ่ึ้งมำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัในขอ้มลูส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัท ำและ
เผยแพร่นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  (Personal Data Protection Policy) ฉบบัน้ีให้กบับุคคลทัว่ไป

ที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ไดรั้บทรำบ และมีผลบงัคบัใชก้บัผูบ้ริหำร พนกังำน และบุคคลภำยนอก ผูป้ฎิบตัิงำน

ให้บริษทัฯ ทุกคนถือปฎิบตัิ และให้ผูบ้ริหำรของทุกหน่วยงำนมีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรสนบัสนุน ผลกัดนั 
และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย และกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

อยำ่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี    

 

1.ขอบเขตของนโยบาย  

นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออธิบำยวิธีกำรที่บริษทัเก็บรวมรวม ใช้ 
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงสิทธิที่ท่ำนมีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี บริษทัฯ มีหนำ้ที่

คุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูลที่บริษทัไดใ้ห้บริกำร และ/หรือที่บริษทัไดรั้บจำกท่ำน  

1.1 กลุ่มลูกคำ้ ซ่ีงครอบคลมุทั้งที่เป็น  
- บุคคลธรรมดำ ทั้งที่เป็นลูกคำ้ของบริษทัฯ ในปัจจุบนั ในอดีต และอำจเป็นลูกคำ้เป้ำหมำย

ของบริษทัฯ ในอนำคต 
- พนกังำน บุคลำกร เจำ้หนำ้ที่ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล กรรมกำร 

ผูต้ิดต่อและบุคคลธรรมดำอืน่ที่กระท ำในนำมนิติบุคคลซ่ึงเป็นลูกคำ้นิติบุคคลของบริษทัฯ 

1.2 กลุ่มคู่คำ้ คู่สัญญำ ซ่ึงครอบคลมุทั้งที่เป็น 
-  บุคคลธรรมดำ ซ่ึงเป็นคู่คำ้หรือคู่สัญญำของบริษทัฯ ในปัจจุบนั ในอดีต และอำจเป็นคู่คำ้

หรือคู่สัญญำของบริษทัฯ ในอนำคต 

- พนกังำน บุคลำกร เจำ้หนำ้ที่ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล กรรมกำร 
ผูต้ิดต่อและบุคคลธรรมดำอืน่ที่กระท ำในนำมนิติบุคคลซ่ึงเป็นคู่คำ้หรือคู่สัญญำนิติบุคคล

ของบริษทัฯ 
1.3 กลุ่มผูถ้อืหุ้น นกัลงทุน รวมถึงบุคคลใดๆ ที่สนใจเก่ียวกบักำรลงทุนในบริษทัฯ 



1.4 ผูม้ำติดต่อ และบุคคลภำยนอก ที่เขำ้มำในบริเวณรับผิดชอบของบริษทัฯ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.5 กลุ่มบุคลำกร พนกังำน และผูส้มคัรงำน ซ่ึงครอบคลุมทั้งที่เป็นสมำชิกครอบครัว หรือบุคคล

อำ้งอิงที่พนกังำนหรือผูส้มคัรงำนอำ้งอิงถึง 
 

2.ค านิยาม  

 2.1 “บริษทั” หมำยถึง บริษทั อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2.2 “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มลูใดๆ ซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่ำทำงตรง

หรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

 2.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว หมำยถึง  ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ ควำม
คิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มลู

สุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มลูอื่นใดซ่ึงกระทบต่อ
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนั ตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

2.4 “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผูรั้บบริกำรของบริษทั และ

บริษทัที่เป็นผูเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงมีอ  ำนำจหนำ้ที่ตดัสินใจ
เก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ในที่น้ีหมำยถึง บริษทั หน่วยงำน พนกังำนที่

รับผิดชอบในขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

2.5 “ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือบริษทัฯ ซ่ึงด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ังหรือในนำมของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เพือ่ให้

บริษทัด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่ก  ำหนดไวใ้นสัญญำบริกำร โดยบริษทัไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  

2.6 “เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลซ่ึงเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ว่ำ ลูกคำ้ คู่

คำ้ ผูใ้ชบ้ริกำร และพนกังำน 

2.7 “บุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ 

2.8 “เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer)” หมำยถึง พนกังำนของบริษทัฯ

ที่ไดรั้บแต่งตั้งและมอบหมำยให้ท ำหนำ้ที่เป็นเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 



2.9 “คุกก้ี (Cookies) และกำรใชคุ้กก้ี” ในกำรเขำ้ชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อำจมีกำรวำงคุกก้ีไวใ้น

อุปกรณ์ของผูเ้ขำ้ชม และมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมติั คุกก้ีบำงส่วนมีควำมจ ำเป็นเพื่อให้เวบ็ไซต์
สำมำรถทท ำงำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม และบำงส่วนเป็นคุกก้ีที่มีไวเ้พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูเ้ขำ้ชมเวบ็ไซต์

สำมำรถศึกษำขอ้มูลเพ่ิมเติมไดใ้นนโยบำยคุกก้ีของบริษทัฯ  

 

3.การเคารพในสิทธส่ิวนบุคคล  

   บริษทัฯ เคำรพและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน บริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำท่ำนยอ่มประสงคท์ี่จะไดรั้บควำมมัน่คงปลอดภยัในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วน

บุคคล  

4.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด  

4.1 บริษทัฯ จะใชวิ้ธีกำรที่ชอบดว้ยกฎหมำยและเป็นธรรมในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลและเก็บรักษำ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยในกำรเก็บรวบรวมนั้นจะท ำเพียงเท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรด ำเนินงำนภำยใต้
วตัถุประสงคข์องบริษทัและตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น  

4.2 บริษทัฯ ในฐำนะเป็นผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนท ำกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่  

1) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวกบักำรจดัท ำเอกสำรประวตัิศำสตร์หรือจดหมำยเหตุเพื่อ

ประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เก่ียวกบักำรศึกษำวิจยัหรือสถิติซ่ึงไดจ้ดัให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพื่อ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของท่ำน  

2) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล  

3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปฏิบตัิตำมสัญญำซ่ึงท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ
ของท่ำนกอ่นเขำ้ท ำสัญญำ  

4) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอืน่ 

เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญันอ้ยกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน  

5) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไมอ่ำจกระท ำไดใ้นเวลำนั้น  



6) เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของ

ศำล  

7) เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พระรำชบญัญตัิว่ำ

ดว้ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พระรำชบญัญตัิกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พระรำชบญัญตัิป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประมวลกฎหมำยแพ่งและอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งและ

อำญำ เป็นตน้  

4.3 บริษทัฯ อำจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของทำ่นเขำ้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทีไ่ดรั้บมำจำก
แหล่งอื่นเฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนเท่ำนั้น ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในกำร

ปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้เป็นปัจจุบนั และเพื่อปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพของกำร

ให้บริกำรที่ดีย่ิงขึ้น  

4.4 บริษทัฯ อำจสอบถำมและจดัเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกท่ำนเพ่ือให้ขอ้มูลนั้นมีควำมถูกตอ้ง เป็น

ปัจจุบนั และสมบูรณ์อยูเ่สมอ  

5.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล  

   ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมในฐำนะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูก

น ำไปใชต้ำมวตัถุประสงคก์ำรให้บริกำร ซ่ึงเป็นไปตำมค ำส่ังหรือในนำมของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล
เท่ำนั้น ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมโดยตรงจำกท่ำน บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำนทรำบถึง

วตัถุประสงคข์องกำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลำในกำรจดัเก็บ สิทธิตำมกฎหมำยของทำ่นต่อขอ้มูลส่วนบุคคล และหน่วยงำนที่ท่ำนสำมำรถติดต่อ
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และบริษทัฯ จะด ำเนินมำตรกำรที่เขม้งวดในกำรรักษำควำมมัน่คง

ปลอดภยัตลอดจนกำรป้องกนัมิให้มีกำรน ำขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญำตจำกทำ่นกอ่น  

  บริษทัฯ จะเก็บ รวบรวม ใช ้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่ท่ำน 

รวมถึงบริกำรที่ท่ำนสนใจ หรือบริกำรอื่นใด หรือกำรจดัท ำบริกำรทำงดิจิทลั 

   บริษทัฯ จะจดัเก็บรักษำขอ้มูลดงักล่ำวไวต้ำมระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรับวตัถุประสงคเ์หล่ำนั้น
เท่ำนั้นและจะไม่กระท ำกำรใด ๆ แตกต่ำงจำกที่ระบุในวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แต่  

1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ให้ท่ำนทรำบ และไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำน  

2) เป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนด  



6.การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจ ากัด  

6.1 บริษทัฯ ในฐำนะเป็นผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลจะใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนได ้
ต่อเมื่อไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนและจะตอ้งเป็นกำรใชต้ำมวตัถุประสงคข์องบริษทัเท่ำนั้น บริษทัฯ จะดูแล

ให้ผูป้ฏิบตัิงำนของบริษทัมิให้เปิดเผย แสดง หรือท ำให้ปรำกฏในลกัษณะอืน่ใดซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนนอกเหนือไปจำกวตัถุประสงคห์รือต่อบุคคลภำยนอก เวน้แต่  

1) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวกบักำรจดัท ำเอกสำรประวตัิศำสตร์หรือจดหมำยเหตุเพื่อ

ประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เก่ียวกบักำรศึกษำวิจยัหรือสถิติซ่ึงไดจ้ดัให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพื่อ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของท่ำน  

2) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล  

3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปฏิบตัิตำมสัญญำซ่ึงท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ
ของท่ำนกอ่นเขำ้ท ำสัญญำ  

4) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอืน่ 
เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญันอ้ยกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน  

5) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไมอ่ำจกระท ำไดใ้นเวลำนั้น  

6) เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของ
ศำล  

7) เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พระรำชบญัญตัิว่ำ

ดว้ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พระรำชบญัญตัิกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พระรำชบญัญตัิป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประมวลกฎหมำยแพ่งและอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งและ

อำญำ เป็นตน้  

6.2 บริษทัฯ อำจใชบ้ริกำรสำรสนเทศของผูใ้ห้บริกำรภำยนอกเพื่อให้ด ำเนินกำรเก็บรักษำขอ้มูล

ส่วนบุคคล ซ่ึงผูใ้ห้บริกำรนั้นจะตอ้งมีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั โดยห้ำมด ำเนินกำรเก็บรวบรวม 

ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือจำกทีบ่ริษทัฯ ก ำหนด  

6.3 ในบำงกรณีบริษทัฯ อำจให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นเขำ้ถึงหรือใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน

เท่ำที่จ  ำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯในฐำนะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคลจะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน  



7.มำตรกำรและวิธีกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล  

   บริษทัฯ จะจดัให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเหมำะสม และ
พฒันำระบบกำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศให้สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 

รวมถึงสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบดำ้นกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลให้พนกังำน 
เจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ และผูรั้บจำ้งหรือผูใ้ห้บริกำรภำยนอกของบริษทัปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด  

   หำกท่ำนสงสัยว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถกูเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก หรือสูญหำย หรือถูก

ขโมย และไดม้ีกำรท ำรำยกำรโดยมิไดรั้บอนุญำต กรุณำแจง้บริษทัทนัที  

8.กำรมีส่วนร่วมของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

8.1 หำกท่ำนประสงคจ์ะทรำบขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัตนเอง สำมำรถย่ืนค ำร้องขอและ

วตัถุประสงคข์องกำรน ำไปใชไ้ด ้ณ ที่ท ำกำรของบริษทัฯ เมื่อบริษทัไดรั้บค ำร้องขอดงักล่ำวแลว้ บริษทัฯ   
จะด ำเนินกำรให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำ 30 วนั หรือภำยในระยะเวลำอนัสมควร  

8.2 ท่ำนมีสิทธิภำยใตเ้งื่อนไขตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ดงัต่อไปน้ี  

8.2.1 สิทธิในกำรขอเขำ้ถึง หรือขอรับส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตนเอง หรือขอให้เปิดเผยถึง

กำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตนในกรณีที่เป็นขอ้มลูซ่ึงท่ำนไมไ่ดใ้ห้ควำมยินยอมในกำรรวบรวม

หรือจดัเก็บ  

8.2.2 สิทธิในกำรขอให้บริษทัฯ แกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของตนให้ถูกตอ้ง สมบรูณ์ 

และเป็นปัจจุบนั  

8.2.3 สิทธิในกำรขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตนเองจำกบริษทัในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือ
ใชง้ำนดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตัิ รวมถึงขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคล

ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่  

8.2.4 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย หรือไม่อนุญำตให้บริษทัน ำขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่ำนไปประมวลผล เวน้แต่กรณีที่บริษทัพิสูจน์ไดว่้ำบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำรโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือเพื่อปฏิบตัิตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
หรือเพ่ือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพ่ือปฏิบติัหนำ้ที่ตำมสัญญำระหว่ำงท่ำนและผู้

ควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล หรือโดยอำศยัสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมำยอื่น  



8.2.5 สิทธิขอให้ด ำเนินกำรลบ หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคลที่

เป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เวน้แต่กรณีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในกำรเก็บรักษำ
ขอ้มูลดงักล่ำว  

8.2.6 สิทธิขอระงบักำรใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตน  

8.2.7 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี กำรเพิกถอนดงักล่ำว

จะไม่ส่งผลใดๆ กบักำรประมวลผลขอ้มูลทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้  

8.2.8 สิทธิในกำรร้องเรียน ในกรณีที่บริษทัรวมถึงลูกจำ้งหรือผูรั้บจำ้งของบริษทัฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 หรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบญัญติัน้ี  

ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถย่ืนค ำร้องขอด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ได ้ณ ที่ท ำกำรของบริษทั เมื่อบริษทัฯ ได้

รับค ำร้องขอดงักล่ำวแลว้บริษทัจะพิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำภำยใน 30 วนั หรือภำยในระยะเวลำอนั
สมควร อยำ่งไรก็ตำม สิทธิดงักล่ำวอำจมีขอ้จ ำกดัตำมหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด และบริษทัจะบนัทึกค ำ

ร้องขอดงักล่ำวไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย  

9.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมลูส่วนบุคคลและการเพิกถอนความยินยอม  

9.1 บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวใ้นระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อปฏิบตัิตำม

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำร
ใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยหรือเพ่ือกำรปฏิบตัิตำม

กฎหมำย หรือตำมค ำส่ังที่ไดรั้บจำกผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น เวน้แต่ค ำส่ังนั้นขดัต่อกฎหมำยหรือ

บทบญัญตัิในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบญัญติัน้ี  

บริษทัฯ จะดูแลรักษำและเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีควำมปลอดภยัที่เหมำะสม ไม่ว่ำในรูปแบบของ

เอกสำร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ รวมถึงเคร่ืองมือต่ำงๆ ที่บริษทัฯ ใช้เพื่อรักษำ
ควำมปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคล และขอให้มัน่ใจในมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคล เพื่อป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิ

ชอบ 

9.2 บริษทัฯ จะจดัให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อพน้

ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำที่บริษทัฯ ก ำหนด หรือตำมขอ้ตกลงในสัญญำบริกำร หรือค ำส่ังที่ไดรั้บจำกผู้
ควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงขอ้มูลทีไ่ม่เก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บ



รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดรั้บควำมยินยอม หรือด ำเนินกำรตำมที่ท่ำนร้องขอ หรือที่ท่ำนไดถ้อนควำม

ยินยอม เวน้แต่เก็บรักษำไวเ้พื่อวตัถุประสงคต์ำมที่กฎหมำยก ำหนด  

10.การทบทวนและเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

   บริษทัฯ จะพิจำรณำทบทวนปรับปรุงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กำรเปลี่ยนแปลงของกำรให้บริกำร กำรด ำเนินงำนภำยใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทั และให้มีควำมทนัสมยั

และเป็นมำตรฐำนที่ยอมรับไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ให้แก่ท่ำนทรำบผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม  

11.ขอบเขตของนโยบาย  

   บริษทัฯ ไดม้ีกำรด ำเนินกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย
แต่งตั้งเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินกำร

ของบริษทัที่เก่ียวกบักำรเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำระเบียบ ค ำส่ังให้ผูเ้ก่ียวขอ้งด ำเนินกำรตำมที่ก  ำหนดไว ้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน

ตำมนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  

 

   หำกท่ำนมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ที่ 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ี่   

รำยละเอียดหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ช่ือ: บริษทั อินโน-คอนส์ ( ประเทศไทย ) จ ำกดั  

สถำนที่ติดต่อ: 78  หมู่  7  ต.คลองส่ี  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธำนี  12120 

เวบ็ไซต:์  https://www.inno-cons.com/privacy-policy/  

โทรศพัท:์ 02-524-0778    แฟกซ์: 02-524-2085-7   

E-mail: pdpa.dpo@inno-cons.com  


