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นโยบายความเป็ นส่วนตัว
บทนา
นโยบายความเป็ นส่วนตัว (“นโยบาย”) ฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช้ และ/
หรือการเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิ ตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปนี้ เรียกว่า “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ั
ในนโยบาย “สานักงาน” หมายถึง แต่ละบริ ษัทที่เป็ นนิ ติบุคคลแยกกัน หรือหมายรวมถึงบริ ษัทท้งหมดใน
กลุ่ม
บริ ษัท เอ็นซี เอช ออดิ ท จ ากัด (Nch Audit Co., Ltd.) ในฐานะผู้ควบคุมข้อ มูลหรือ ผู้ประมวลผลข้อ มูลภายใต้
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงำนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย (“ประมวลผล”) จะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
ลูกค้าและบุคคลที่สานักงานได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากการให้บริการแก่ลูกค้าของสานักงาน
เมื่อลูกค้ำว่ำจ้ำงให้สำนักงำนให้บริกำรทำงวิชำชีพ สำนักงำนจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่ จำเป็ นต่อ
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์หรือตำมฐำนทำงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้บริกำรดังกล่ำว
นอกจำกนี้ สำนักงำนอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ี่สำนักงำนไม่มคี วำมสัมพันธ์โดยตรงตำมสัญญำ หรือทำง
อื่น (ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลพนักงำนของลูกค้ำ และข้อมูลลูกค้ำหรือคู่คำ้ ของลูกค้ำของสำนักงำน) โดยสำนักงำน จะขอรับ
กำรยืน ยัน จำกลู ก ค้ำ ของส ำนั ก งำนว่ ำ ลู ก ค้ำ รำยดัง กล่ ำ วมี อ ำนำจในกำรให้ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลกับ ส ำนั ก งำนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำร และกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีใ่ ห้กบั สำนักงำนนัน้ ตำมกฎหมำยทีบ่ งั คับใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่สำนักงำนเก็บรวบรวมและใช้เพื่อกำรให้บริกำรหลักของสำนักงำนนัน้ ได้มำจำกลูกค้ำ ของ
สำนักงำน (หรือที่สำนักงำนรวบรวมจำกบุคคลภำยนอกโดยตรงตำมคำขอของลูกค้ำ) ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวประกอบด้วย
แต่ไม่จำกัดเฉพำะข้อมูลดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

ข้อมูลทัวไป
่ เช่น ข้อมูลนิตบิ ุคคล ชื่อของท่ำน บริษทั ทีท่ ่ำนร่วมงำน ตำแหน่งงำนและควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่เพื่อส่งไปรษณีย์ ทีอ่ ยู่อเี มล และหมำยเลขโทรศัพท์
ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกำรชำระเงิน
รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน เช่น หมำยเลขกำรจ้ำงงำน แผนกทีจ่ ำ้ งงำน บทบำทหน้ำทีแ่ ละระยะเวลำกำรจ้ำงงำน
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่ำนหรือบุคคลภำยนอกอื่นที่ท่ำนให้ไว้กบั สำนักงำนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
รับบริกำรของสำนักงำน เป็ นต้น
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สำหรับงำนบริกำรบำงอย่ำง สำนักงำนอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหว เช่น กำรให้บริกำรยื่นแบบเสียภำษี
ต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลกำรชำระเงินโดยลูกค้ำของสำนักงำนหรือคู่สมรส และผูอ้ ยู่ในอุปกำระในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล หรือกำรบริจำคให้องค์กรกำรกุศล และสำนักงำนต้องประมวลผลข้อมูลด้ำนสัญชำติ หรือ
เพศเพื่อให้บริกำรอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกรรมกับชำวต่ำงชำติ นอกจำกนี้ ในกำรให้บริกำรทีป่ รึกษำ กำรประมวลข้อมูล
ส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหวจะขึน้ อยู่กบั ขอบเขตกำรให้บริกำรและธุรกิจทีใ่ ห้บริกำร เช่น สำนักงำนอำจประมวลผลข้อมูลด้ำน
สุขภำพหำกสำนักงำนให้บริกำรแก่ธุรกิจบริกำรทำงสุขภำพ ธุรกิจเภสัชกรรม หรือธุรกิจประกัน เป็ นต้น
นอกจำกนี้ สำนักงำนจะตรวจสอบข้อมูลส่ว นบุคคล ซึ่งอำจรวมข้อมูลที่อ่อนไหวบำงประเภท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรพิจำรณำรับลูกค้ำและกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ เพื่อปฏิบตั ติ ำมข้อ กำหนดทำงกฎหมำยหรือข้อบังคับอื่นที่
บังคับใช้กบั สำนักงำนด้วย
กำรตรวจสอบอำจรวมถึง
• กำรยืนยันพิสูจน์ตวั ตน
• กำรตรวจสอบควำมเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate beneficial ownership) ขององค์กรธุรกิจและนิติ
บุคคลอื่น ๆ
• กำรตรวจสอบควำมขัดแย้ง เพื่อหลีกเลีย่ งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั ลูกค้ำรำยอื่น
• กำรต่อต้ำนกำรฟอกเงินจำกกำรประกอบอำชญำกรรม และกำรตรวจสอบกำรจัดหำเงินทุนของผูก้ ่อกำรร้ำย (ถ้ำ
กฎหมำยประกำศใช้)
• กำรตรวจสอบควำมเป็ นอิสระ
ผู้เข้าร่วมการประชุม งานสัมมนา กิ จกรรม และการบรรยายเพื่อให้ความรู้ที่จดั โดยสานักงาน
สำนักงำนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้ำร่ว มกำรประชุม งำนสัมมนำ กิจกรรม และกำรบรรยำยเพื่อ ให้
ควำมรู้ที่จดั โดยสำนักงำน (รวมเรียกว่ำ “กิจกรรม”) ทัง้ นี้ สำนักงำนใช้ระบบที่หลำกหลำยในกำรจัดกำรลงทะเบีย น
กิจ กรรม โดยจะมี น โยบำยควำมเป็ น ส่ ว นตัว ของแต่ ล ะระบบซึ่ง จะอธิบ ำยเหตุ ผลและวิธีก ำรเก็บ รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลโดยระบบนัน้ สำนักงำนขอแนะนำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่แสดงไว้ใน
ระบบทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่ำว
เพื่อกำรจัดกำรเกี่ยวกับกิจกรรมที่กล่ำวมำ สำนักงำนจะทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ (แต่อยู่ภำยใน
ขอบเขตทีจ่ ำเป็ นสำหรับแต่ละกิจกรรมเท่ำนัน้ )
• ข้อมูลกำรติดต่อ (เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่อเี มล และทีอ่ ยู่เพื่อส่งไปรษณีย)์
• ข้อมูลกำรทำงำน (เช่น หน้ำทีแ่ ละตำแหน่งงำน)
• ข้อ มู ล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรเข้ำ ร่ว มกิจ กรรม เช่ น ข้อ จ ำกัด ด้ำ นอำหำรหรือ ควำมต้อ งกำรพิเ ศษ สถำนะกำร
ลงทะเบียน สถำนะ/ประเภทของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม
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สำนักงำนอำจบันทึกภำพ เสียง หรือวิดโี อในพืน้ ทีส่ ำธำรณะภำยในบริเวณงำนทีจ่ ดั โดยสำนักงำน เพื่อนำมำใช้เป็ น สื่อ
ทำงกำรตลำดของสำนักงำน ทัง้ นี้ ภำพและเสีย งของผู้เข้ำร่ วมอำจจะถู กบันทึก โดยสื่อ ที่บ ันทึกไว้จะมีกำรแก้ไข
คัดลอก จัดแสดง เผยแพร่ หรือแจกจ่ำยสื่อทีบ่ นั ทึกในภำยหลังตำมควำมจำเป็ น
บุคคลที่สานักงานติ ดต่อทางธุรกิ จ
สำนักงำนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับบุคคลที่สำนักงำนติดต่อทำงธุรกิจ (ลูกค้ำทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และผูท้ ี่
อำจเป็ นลูกค้ำในอนำคต รวมถึงบุคคลที่ได้รบั กำรว่ำจ้ำง หรือมีควำมเกี่ยวข้องกับลูกค้ำและบุคคลติดต่อในทำงธุรกิจ
ดัง กล่ำว เช่ น อดีต พนักงำน ที่ป รึกษำ หน่ ว ยงำนกำกับ ดูแล และนักข่ำว) ในฐำนข้อ มูลของส ำนักงำน ทัง้ นี้ กำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะสนับสนุ นงำนด้ำนกำรตลำดของสำนักงำน โดยจะมีกำรส่งเอกสำรตีพมิ พ์ของ
สำนักงำน จดหมำยข่ำว สื่อทำงกำรตลำด ข้อมูลเกีย่ วกับโอกำสในกำรเรียนรู้ แบบสำรวจควำมคิดเห็น และจดหมำย
เชิญเข้ำร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลตำมรำยชื่อบุคคลติดต่อในฐำนข้อมูลของสำนักงำน
สำนักงำนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
• ชื่อ ตำแหน่งงำน ทีอ่ ยู่ ทีอ่ ยู่อเี มล หมำยเลขโทรศัพท์และโทรสำร
• ชื่อนำยจ้ำงหรือองค์กรทีบ่ ุคคลน้ันเกีย่ วข้อง
• สื่อทำงกำรตลำดทีพ่ งึ ประสงค
• กำรตอบรับจดหมำยเชิญและกำรยืนยันกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ข้อมูลของบุคคลเพื่อติดต่อทำงธุรกิจที่ไม่ได้มกี ำรร่วมงำนกับ สำนักงำนจะถูกลบออกจำกฐำนข้อมูลของสำนักงำน เมื่อ
ถึงเวลำทีก่ ำหนด ในกรณีทที่ ่ำนประสงค์จะไม่รบั ข่ำวสำรทำงกำรตลำดอีกต่อไป สำนักงำนจะบันทึกข้อมูลของท่ำนไป
ยังรำยชื่อของผูท้ เี่ ลือกไม่รบั กำรสื่อสำรจำกสำนักงำน
ผู้สมัครงาน
สำนักงำนเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ มัครงำนที่ได้รบั จำกกำรสมัครงำนกับ สำนักงำน โดยทัวไป
่ ข้อมูลนัน้ รวมถึง
ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Curriculum vitae - CV) เอกสำรแสดงตัวตน ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน ข้อมูลกำร
จ้ำงงำนและข้อมูลบุคคลอ้ำงอิง
สำนักงำนใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครเพื่อพิจำรณำตำแหน่งงำนทีเ่ หมำะสมกับทักษะ ประสบกำรณ์ และกำรศึกษำ
ของท่ำน โดยข้อมูลดังกล่ำวจะถูกส่งต่อให้กบั ผูบ้ ริหำรในสำยงำนและผู้ทเี่ กีย่ วข้องในกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อ
กำรคัดกรองกำรเข้ำรับสัมภำษณ์งำน ทัง้ นี้ สำนักงำนจะทำกำรรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม เช่น บันทึกกำรสัมภำษณ์ ผล
กำร ประเมิน ข้อเสนอแนะ และรำยละเอียดข้อเสนอกำรจ้ำงงำน หำกท่ำนได้รบั เชิญให้เข้ำสัมภำษณ์งำนและผ่ำนเข้ำสู่
กระบวนกำรขัน้ ต่อไป
ในกำรสรรหำบุคลำกรของสำนักงำน สำนักงำนอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ทำงำนในอนำคตของผูส้ มัครหรือต่อผลประโยชน์กำรจ้ำงงำนในอนำคต โดยต้องได้รบั ควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้งจำก
เจ้ำของข้อมูล เพื่อเป็ นไปตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
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สำนักงำนรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับผูส้ มัครจำกแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:
• จำกผูส้ มัครโดยตรง ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลทีผ่ ูส้ มัครให้ไว้เมื่อสมัครงำนโดยตรงผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำน
• จำกบริษัทจัดหำงำน ตัวอย่ำงเช่น เมื่อบริษัทจัดหำงำนที่มรี ำยละเอียดของผู้สมัครติดต่อ สำนักงำนเข้ำมำเพื่อ
แนะนำผูส้ มัครในฐำนะผูส้ มัครทีม่ ศี กั ยภำพ
• ผ่ำนแหล่งข้อมูลสำธำรณะทำงออนไลน์ ตัวอย่ำงเช่น ประวั ติกำรทำงำนที่ผู้สมัครโพสต์ทำงออนไลน์ (เช่น บน
เว็บไซต์ของบริษทั ทีห่ ำงำนปัจจุบนั ของผูส้ มัคร หรือบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมทำงอำชีพ เช่น LinkedIn)
• โดยกำรอ้ำงอิง ตัวอย่ำงเช่น ผ่ำนกำรอ้ำงอิงจำกอดีตพนักงำนหรือนำยจ้ำงหรือจำกบุคคลทีใ่ ช้อำ้ งอิงทีผ่ ูส้ มัคร ได้
ระบุไว้
พนักงาน
สำนักงำนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนที่ได้รบั มำตัง้ แต่ในกระบวนสรรหำบุคลำกร และจะมีกำรเก็บ
รวบรวมข้อ มูลส่ว นบุคคลของพนักงำนโดยตลอดระยะเวลำที่มีส ถำนะเป็ นพนั กงำนของส ำนักงำน ส ำนักงำนจะ
ประมวลผลข้อมูลเฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำง เพื่อกำรกำกับตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยของสำนักงำน และกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ แก่พนักงำน
ข้อ มูลส่ว นบุคคลของพนักงำนส่วนใหญ่เ ป็ นข้อ มูลที่ สำนักงำนได้ร ับ มำจำกพนักงำนโดยตรง ซึ่ง รวมถึง ข้อ มูลผู้ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงำน เช่น ชื่อและรำยละเอียดของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลอื่นเพื่อกำรตรวจสอบ และ
กำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน ซึ่งพนักงำนต้องแจ้งบุคคลผู้นัน้ แล้วว่ำมีกำรให้รำยละเอียดข้อมูลกำร
ติดต่อ ของบุคคลดังกล่ำวให้สำนักงำนเป็ นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และพนักงำนอำจให้ นโยบำยควำมเป็ นส่ว นตัว นี้
เพื่ออธิบำยถึงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของบุคคลดังกล่ำว
ในกรณีทวไป
ั ่ สำนักงำนจะประมวลผลข้อมูลพนักงำนที่ได้รบั ในกระบวนสรรหำบุคลำกรของสำนักงำนและข้อมูลส่วน
บุคคลทีไ่ ด้รบั เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ (แต่อำจไม่จำกัดเฉพำะเท่ำนี้):
• รำยละเอียดบัญชีธนำคำร หมำยเลขประกันสังคม หมำยเลขหนังสือเดินทำง เลขบัตรประชำชน
• ข้อมูลผลประโยชน์ทำงกำรเงินของพนักงำน สมำชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ และสมำชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ ที่สุด
ของพนักงำน เช่น ข้อมูลกำรลงทุน กำรถือครองหลักทรัพย์ เป็ นต้น ข้อมูลผลประโยชน์ทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูล
กำรลงทุน กำรถือครองหลักทรัพย์ เป็ นต้น
• ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งหน้ำทีก่ ำรงำนทีน่ อกเหนือจำกสำนักงำนของพนักงำน สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชดิ และ
สมำชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ุดของพนักงำน
สำนักงำนอำจจำเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของพนักงำน แต่ สำนักงำนจำเป็ นที่
จะต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกพนักงำนก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ข้อมูลอ่อนไหวที่ สำนักงำน
ประมวลผล อำจรวมถึง:
• ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับภำวะทำงสุขภำพทัง้ ทำงด้ำนร่ำงกำยหรือจิตใจ
• ข้อ มูลที่เ กี่ย วกับ ประวัติอ ำชญำกรรม รวมถึง ข้อ มูลเกี่ย วกับ ควำมประพฤติที่ต้อ งสงสัย และกำรกระ ท ำ
ควำมผิดตำมกฎหมำย
• ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อกำรระบุตวั ตน เช่น ลำยนิ้วมือ เป็ นต้น
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หำกจำเป็ นต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วำมอ่อนไหว สำนักงำนจะประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวเมื่อได้รบั
ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งล่วงหน้ำจำกพนักงำน เว้นแต่เป็ นกำรประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบภำยใต้พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำงำนของลูกจ้ำง กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพหรือด้ำน
สัง คม หรือ กำรประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคลที่มีควำมอ่อ นไหวน้ันจำเป็ นต่อ กำรป้ องกันและระงับอันตรำยต่อชีวติ
ร่ำงกำยหรือสุขภำพของพนักงำนหรือเป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ กฎหมำย หรือระเบียบอื่นใดทีใ่ ช้บงั คับแก่ สำนักงำน
อดีตพนักงาน
สำนักงำนรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั อดีตพนักงำนอยู่เสมอ อดีตพนักงำนรวมถึงอดีตหุน้ ส่วนสำนักงำน พนักงำน และ
พนักงำนจ้ำงตำมสัญญำว่ำจ้ำง โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะจำกัดเพียงชื่อของท่ำน รำยละเอียดกำรติดต่อ
บทบำทหน้ำที่ วันเริม่ งำน ตำแหน่ง สำยงำน เป็ นต้น เพื่อบันทึกข้อมูลของท่ำนลงในฐำนข้อ มูลอดีต พนักงำนของ
สำนักงำน เว้นแต่ท่ำนจะแสดงควำมจำนงไม่เข้ำร่วมโครงกำรสำนสัมพันธ์กลุ่มอดีตพนักงำนสำนักงำน (หำกสำนักงำน
มีโครงกำรในอนำคต)
ผู้จดั หาสิ นค้าและบริการผู้จดั หาสิ นค้าและบริ การ
สำนักงำนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับผูจ้ ดั หำสินค้ำและบริกำรของสำนักงำน (รวมถึงผูร้ บั จ้ำงช่วงและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้จดั หำสินค้ำและบริกำรและผู้รบั จ้ำงของส ำนักงำน) เพื่อบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์และเพื่อ ท ำตำม
สัญญำและเพื่อรับบริกำรจำกผูจ้ ดั หำสินค้ำและบริกำรของสำนักงำน
ข้อ มูลส่วนบุคคลที่สำนักงำนประมวลผลนัน้ โดยทัว่ ไปจะจำกัดเฉพำะข้อมูลกำรติดต่อ (ชื่อ ชื่อ นำยจ้ำง หมำยเลข
โทรศัพท์ ทีอ่ ยู่อเี มล และรำยละเอียดกำรติดต่ออื่น ๆ) และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรชำระเงิน
นอกจำกนี้ ก่อนทีจ่ ะดำเนินกำรจัดหำผูจ้ ดั หำสินค้ำและบริกำรรำยใหม่ สำนักงำนยังใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผูจ้ ดั หำสินค้ำและ
บริกำรเพื่อตรวจสอบว่ำสำนักงำนมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือข้อจำกัดด้ำนควำมเป็ นอิสระในกำรแต่งตัง้ ผู้จดั หำสินค้ำ
และบริกำรหรือไม่ รวมถึงกำรตรวจสอบภูมหิ ลังอื่น ๆ ที่กฎหมำยหรือข้อบังคับ กำหนด เช่น กำรปรำกฏชื่อในสื่อเชิง
ลบ กำรติดสินบนและกำรทุจริต และดำเนินกำรตรวจสอบอำชญำกรรมทำงกำรเงินอื่น ๆ
ผู้มาติ ดต่อที่สานักงาน
เมื่อ ท่ำนมำติดต่อ ที่ สำนักงำน สำนักงำนจะประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุคคลของท่ำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกบำง
ประกำรแก่ท่ำน (เช่น กำรเข้ำถึงอำคำรและห้องประชุม หรือ Wi-Fi) เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงอำคำรของสำนักงำน และ
เพื่อปกป้ องสำนักงำน บุคลำกร ทรัพย์สนิ และข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของสำนักงำน (เช่น กำรใช้กล้องวงจรปิ ด)
สำนักงำนใช้กล้องวงจรปิ ดในกำรตรวจสอบตำมขอบเขตที่กฎหมำยอนุ ญำต ซึ่งภำพจำกกล้องวงจรปิ ดจะถูกจัดเก็บ
อย่ำงปลอดภัย และสำมำรถเข้ำถึง ได้เ ฉพำะเมื่อ จ ำเป็ นเท่ ำ นัน้ (เช่น เพื่อ ตรวจสอบเหตุกำรณ์ที่ไม่พ ึง ประสงค์)
สำนักงำน จะเปิ ดเผยภำพจำกกล้องวงจรปิ ดแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินตำมกฎหมำย นอกจำกนี้สำนักงำน
อำจเปิ ดเผยภำพจำกกล้องวงจรปิ ดให้แก่บริษทั ประกันของสำนักงำนเพื่อดำเนินกำรเรียกร้องเอำประกันอันเป็ นผลมำ
จำกเหตุกำรณ์ ที่ไม่ พ ึง ประสงค์ โดยทัวไปแล้
่
ว บันทึกของกล้อ งวงจรปิ ดจะถู กลบหรือ บันทึกทับ โดยอัต โนมัติ ใ น
ช่วงเวลำสัน้ ๆ ตำมทีก่ ำหนด เว้นแต่จะมีเหตุเกิดขึน้ ทีต่ ้องมีกำรตรวจสอบเพิม่ เติม
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงำนรวบรวมโดยทัวไปจะจ
่
ำกัดเฉพำะชื่อของท่ำน ข้อมูลติดต่อ สถำนที่ และเวลำที่ท่ำ นเข้ำ
และออกจำกสำนักงำน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงำนรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้โดยสมัครใจผ่ำนเว็บไซต์ เช่น ในกรณีที่ท่ำนกรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์
เพื่อติดต่อสำนักงำน สมัครรับจดหมำยข่ำว ใช้งำนเครื่องมือผ่ำนระบบออนไลน์ สมัครเพื่อรับกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด
จำกสำนักงำน เข้ำร่วมในกำรสำรวจควำมคิดเห็นหรือลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยสำนักงำน สำนักงำนจะ
ทำกำรจัดเก็บชื่อ ตำแหน่งงำน ข้อมูลบริษทั และข้อมูลอื่นใดก็ตำมทีท่ ่ำนให้ไว้กบั สำนักงำน
หำกท่ำนลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสำนักงำน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูลของสำนักงำน
โปรดดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “บุคคลที่สำนักงำนติดต่อทำงธุรกิจ”
ข้อมูลส่วนบุคคลบำงอย่ำงจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัตจิ ำกอุปกรณ์ สำหรับใช้งำนของท่ำน ตัวอย่ำงเช่น หมำยเลขไอพี
ของคอมพิว เตอร์ (IP address) ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ หมำยเลขประจำตัวอุป กรณ์ (Device identification number)
ประเภทของเบรำว์เซอร์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตงั ้ ทำงภูมศิ ำสตร์ และข้อมูลทำงเทคนิคอื่น เช่น ข้อมูลกำรเชื่อมต่อและ
บันทึก กำรเข้ำชมเว็บไซต์ เป็ นต้น ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกเก็บรวบรวมผ่ำนคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่นื ทีค่ ล้ำยกัน
บุคคลที่เข้าเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (ถ้ามีในอนาคต)
สำนักงำนใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ เช่น Facebook โดยมีหลำยวัตถุประสงค์ เช่น กำรสรรหำ บุคลำกร หรือ
กำรตลำด สำนักงำนใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับโอกำสในกำรทำงำนที่สำนักงำน
และงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ทีส่ ำนักงำนจัดขึน้ โดยง่ำยและเพื่อส่งเสริมบริกำรและแบรนด์ของสำนักงำน
แม้ว่ำสำนักงำนจะรับผิดชอบเนื้อหำทีเ่ ผยแพร่โดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แต่สำนักงำนไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับกำร
จัดกำรแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น กำรสร้ำงสถิติผู้ใช้หรือกำร ใช้คุก กี้) เมื่อใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่ำนี้
ท่ำนต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยและควำมเป็ นส่วนตัวทีก่ ำหนดโดยผูใ้ ห้บริกำรแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
หำกท่ำนต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวหรือต้องกำรใช้สทิ ธิอ่นื ๆ ของท่ำน (เช่น สิทธิใน กำรคัดค้ำนกำรประมวลผล
ข้อมูลของท่ำน) ท่ำนควรติดต่อผูใ้ ห้บริกำรแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย
ในอนำคต หำกสำนักงำนใช้แบบฟอร์ม LinkedIn Lead Gen สำหรับเนื้อหำของสำนักงำนที่ได้รบั กำรสนับสนุ น และ
LinkedIn สำหรับกำรสรรหำบุคลำกรและแคมเปญกำรตลำด เมื่อสมำชิก LinkedIn คลิกที่ประกำศรับสมัครงำนของ
สำนักงำน พวกเขำจะเห็นแบบฟอร์มที่มขี ้อมูลจำก โปรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขำกรอกไว้โดยอัต โนมัติ เช่น ชื่อ
ข้อมูลกำรติดต่อ ชื่อ บริษัท ระดับควำมอำวุโส ตำแหน่งงำน และสถำนที่ตงั ้ ทันทีที่สมำชิก LinkedIn ส่ง (Submit)
แบบฟอร์ม สมำชิกก็จะเชื่อมต่อกับสำนักงำน
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หลักจรรยาบรรณของสานักงาน
หลักจรรยำบรรณของสำนักงำนวำงแนวทำงแก่พนักงำน ลูกค้ำและบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่นอกสำนักงำนในกำรรำยงำน
กิจกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ พฤติกรรมที่ผิดจรรยำบรรณหรือ ผิดกฎหมำยซึ่ง เป็ นกำรละเมิดมำตรฐำนวิชำชีพ หรือ ไม่
สอดคล้องกับหลักจรรยำบรรณสำกลของสหพันธ์นักบัญชีระหว่ำงประเทศ (IFAC) ในลักษณะทีเ่ ป็ นควำมลับและไม่ว่ำ
จะไม่ระบุช่อื หรือเปิ ดเผยกำรรำยงำนดังกล่ำวสำมำรถกระทำไดทัง้ ทำงออนไลน์หรือสำยด่วนทำงโทรศัพท์
หลักจรรยำบรรณของสำนักงำนมีประกำศเกีย่ วกับควำมเป็ นส่วนตัวและแบบฟอร์มให้ควำมยินยอมซึ่งอธิบำยถึงแนว
ทำงกำรปฏิบ ัติที่สำนั ก งำนได้ป ฏิบ ั ติต ำมหลัก จรรยำบรรณของส ำนั ก งำนกรุ ณ ำอ้ำ งอิง นโยบำยข้อ ก ำหนดด้ำน
จรรยำบรรณ
2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนเก็บ รวบรวมและใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลเท่ำที่จำเป็ นต่อกำรปฎิบตั ิง ำนหรือ กำรให้บริกำรลูกค้ำตำมฐำนทำง
กฎหมำย ดังต่อไปนี้
1) การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
สำนักงำนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฎิบตั ติ ำมสัญญำหรือกำรเข้ำทำสัญญำ รวมถึงกำรปฎิบตั ติ ำม
เงื่อนไขกำรให้บริกำรตำมสัญญำที่ต กลงกันไว้ระหว่ำงส ำนักงำนในฐำนะผู้ควบคุมข้อ มูลและเจ้ำของข้อมู ลส่ว น
บุคคลทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญำ
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
สำนักงำนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อจำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของสำนักงำนหรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่น ซึ่งต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูล
ตัวอย่ำงของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของสำนักงำน ได้แก่
• เพื่อส่งมอบข้อมูลและบริกำรทำงวิชำชีพให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรดำเนินธุรกิจโดยถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
• เพื่อกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพแก่ลูกค้ำและบริหำรจัดกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรอันเกีย่ วเนื่อง
กับกำรให้บริกำร
• เพื่อบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดต่อทำงธุรกิจของสำนักงำน และกำรจัดงำนกิจกรรมรวมถึงลงทะเบียน
เพื่อเข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำว
• เพื่อให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสำนักงำนกำรบริกำรและกิจกรรมต่ำงๆทีส่ ำนักงำนจัดขึน้
• เพื่อพิจำรณำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับนโยบำยควำมเป็ นอิสระของสำนักงำน
• เพื่อปกป้ องสำนักงำนจำกกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำ หรือกำรกระทำทีผ่ ดิ กฎหมำยหรือกำรฉ้อโกง
• เพื่อป้ องกันสำนักงำน บุคลำกรข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้
รับอนุญำตหรือกำรรัวไหลของข้
่
อมูล
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• เพื่อป้ องกันและตรวจพบอำชญำกรรม และกำรกำหนดข้อเรียกร้อง กำรใช้สทิ ธิและกำรปกป้ องข้อเรียกร้องทำง
กฎหมำย
• เพื่อจำเป็ นต่อกำรประมวลผลคัดเลือกผูส้ มัครทีเ่ หมำะสมกับตำแหน่งงำน
• เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั อดีตพนักงำนของสำนักงำน กำรส่งจดหมำยข่ำวและบริกำรของสำนักงำน และ
กำรเชิญอดีตพนักงำนมำร่วมกิจกรรม
• เพื่อพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงำนและประสบกำรณ์ผูใ้ ช้ (User experience)
3) การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ
สำนักงำนอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฎิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรปฏิบตั ติ ำมคำสังของหน่
่
วยงำนกำกับดูแลเพื่อเป็ นไปตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
4) การได้รบั ความยินยอม
หำกสำนักงำนมีควำมจำเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว สำนักงำนประมวลผลของท่ำนต่อ เมื่อ
ได้รบั ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนล่วงหน้ำหรือกำรประมวลผลนัน้ เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น เพื่อเป็ น
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย เพื่อใช้สทิ ธิหรือปกป้ องสิทธิทำงกฎหมำย หรือเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
5) เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
สำนักงำนอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อท่ำนอยู่ในสภำวะที่เป็ นอันตรำยที่ไม่
อำจให้ควำมยินยอมได้เพื่อป้ องกันและระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำน
3. สิ ทธิ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสทิ ธิตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีส่ ำนักงำนเก็บรวบรวมและใช้ดงั ต่ อไปนี้
• สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล: ท่ำนมีสทิ ธิขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีส่ ำนักงำนเก็บรวบรวม
รวมถึงมีสทิ ธิให้สำนักงำนเปิ ดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวโดยทีท่ ่ำนไม่ได้ให้ควำม ยินยอม
• สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้อง: ท่ำนมีสทิ ธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้องหำกข้อมูลนั ้นก่อให้เกิด
กำรเข้ำใจผิดหรือเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
• สิ ทธิ ในการการคัดค้านการประมวลผล: ท่ำนมีสทิ ธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ ำน
เช่น ในกรณีทสี่ ำนักงำนประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือภำยใต้ฐำน ประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมำยและประโยชน์ดงั กล่ำวมีควำมสำคัญด้อยกว่ำสิทธิข ัน้ พื้นฐำนของท่ำน หำกสำนักงำนไม่มี
สิทธิจะประมวลข้อมูลส่ว นบุคคลดัง กล่ำว ส ำนักงำนจะยุติกำรประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุคคลของท่ำน (ตำมแต่
สถำนกำรณ์และตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด)
• สิ ทธิ ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เช่น ในระหว่ำงรอ กำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ได้รอ้ งขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่ำวให้ถูกต้องหรือขอให้ ระงับกำร
ใช้แทนกำรลบข้อมูล
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• สิ ทธิ ในการลบหรือทาลายข้อมูล: ท่ำนมีสทิ ธิขอให้สำนักงำนลบ ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน ไม่
สำมำรถระบุตวั บุคคล เช่น ในกรณีทขี่ อ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไม่จำเป็ นที่จะเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ ในกำร
เก็บรวบรวมหรือใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว หรือเมื่อท่ำนขอถอนควำมยินยอมของท่ำนหรือคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล
• สิ ทธิ ในการการให้ โอนย้ ายข้อ มูลส่วนบุ คคล: ท่ำนมีส ิทธิข อรับ ส ำเนำข้อ มู ลส่ว นบุ ค คลที่ท่ำ นได้ให้ ไ ว้ กับ
สำนักงำนในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนได้หรือใช้งำนโดยทัวไปด้
่ วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงำนโดยอัตโนมัติและ
สิทธิในกำรขอให้สำนักงำนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรำยอื่น
• สิ ทธิ ในการถอนความยินยอม: ท่ำนมีสทิ ธิเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนในกรณีทที่ ่ำนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดย
สมัครใจและมีสทิ ธิเ ลือกจะไม่รบั กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด เว้นแต่กำรประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคลดัง กล่ำวเพื่อ
ประโยชน์อ่นื โดยชอบด้วยกฎหมำย
หำกท่ ำ นมีข้อ สงสัย หรือ ประสงค์จ ะใช้ส ิท ธิข องท่ ำ น โปรดติด ต่ อ ส ำนั ก งำน นอกจำกนี้ ท่ ำ นมีส ิท ธิร้อ งเรีย นต่อ
คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
สำนักงำนจะดำเนินกำรตำมคำร้องขอใช้สทิ ธิภำยใน 30 วันนับจำกวันทีไ่ ด้รบั คำร้องขอดังกล่ำว
4. การร้องเรียน
หำกท่ำนมีเ รื่อ งร้อ งเรีย นหรือ ข้อ สงสัย ว่ำมีกำรละเมิดกฎหมำยคุ้ม ครองข้อ มูลส่ว นบุคคลหรือ ข้อ บัง คับ อื่นใดของ
สำนักงำน ท่ำนสำมำรถติดต่อส่วนงำนคุ้มครองข้อมูลสำนักงำน ประเทศไทย ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อในหัวข้อ 13.
เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่ำนและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธกี ำรดำเนินกำรต่อไป
5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้ำงของสำนักงำนบำงประกำรเป็ นไปในรู ปแบบรวมศูนย์ ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ให้บริกำรให้แก่
สำนักงำน นอกจำกนี้ในกรณีที่กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ ำของสำนักงำนครอบคลุมในหลำยประเทศ ข้อมูลบำงอย่ำงจึง
จำเป็ นต้องเข้ำถึงได้โดยบุคลำกรในองค์กรส ำนักงำนที่รบั ผิดชอบดูแลงำน บริกำรดังกล่ำว ซึ่งบำงกรณีสำนักงำน
จำเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังสำนักงำน ในกรณีดงั กล่ำว สำนักงำนใช้มำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยและข้อควรระวังทำงกฎหมำยที่ เหมำะสมเพื่อรักษำควำมปลอดภัยและควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วน
บุคคลที่โอนภำยในองค์กรสำนักงำน เพื่อ ให้มั น่ ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ร ับควำมคุ้มครองอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสมในกำรโอนข้อมูลและกำรประมวลผลเพื่อเป็ นไปตำมพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะดำเนินกำรประมวลผลโดยผู้ให้บ ริกำรด้ำนกำรสนับสนุ นของส ำนักงำนในขั น้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำนภำยในของสำนักงำน สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูหวั ข้อ“ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุน”
6. ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุน
สำนักงำนอำจโอนหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ำนักงำนรวบรวมไว้ไปยัง ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุ นภำยนอก ซึ่ง
ว่ำจ้ำงโดยสำนักงำนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมขัน้ ตอนกำรปฏิบ ัตงิ ำนภำยในของสำนักงำน ตัวอย่ำงเช่น สำนักงำนว่ำจ้ำง
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุ นในกำร (ก) สนับสนุ นงำนด้ำนสำนักงำนทัวไปรวมถึ
่
งกำรพิมพ์กำรผลิตและกำรจัดกำร
ด้ำนเอกสำรกำรจัดเก็บและบริกำรแปล (ข) สนับสนุ นงำนด้ำนบัญชีกำรเงินและกำรเรียกเก็บเงิน (ค) สนับสนุ นงำน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรวมถึงกำรจัดกำรระบบและควำมปลอดภัยกำรจัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันธุรกิจข้อควำม
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เสียงและกำรจำลองระบบเพื่อวัตถุประสงค์ด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ/กำรกู้คนื ระบบ และ (ง) กำรตรวจสอบควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรสอบทำนคุณภำพ
สำนักงำนมีนโยบำยใช้ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุนภำยนอกที่ต้องมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองข้อมูล รักษำปลอดภัย
และกำรรักษำควำมลับในระดับที่เหมำะสมและปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรโอนข้อมูลส่วน
บุคคลนอกรำชอำณำจักร สำนักงำนต้อ งจัดให้มีกระบวนกำรโอนข้อ มูลส่ว นบุคคลที่ร วบรวมในประเทศไทยหรือ
เกีย่ วข้องกับเจ้ำของข้อมูลทีอ่ ยู่ในประเทศไทย ทีเ่ หมำะสมเพื่อ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตำมกฎหมำย
7. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกรณีดงั ต่อไปนี้:
• เปิ ดเผยเพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ทกี่ ล่ำวไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” และ
“ฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บ รวบรวมและกำรใช้ข้อ มูลส่ว นบุค คล” รวมถึง กำรเปิ ดเผยข้อ มูลภำยในองค์ ก ร
สำนักงำน
• เพื่อปฏิบตั ติ ำมตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
• ในกรณีปรับโครงสร้ำงองค์กรหรือกำรรวมองค์กรของสำนักงำนกับองค์กรอื่น
• หำกสำนักงำนเชื่อว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวเหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรและข้อตกลงอื่ นๆ หรือเพื่อ
คุม้ ครองและปกป้ องสิทธิทรัพย์สนิ หรือควำมปลอดภัยของสำนักงำน
• เพื่อ กำรพิจำรณำคดีหรือ ปฎิบตั ิตำมคำสังศำลหรื
่
อ กระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่น เช่น พรบ. กำรฟอกเงิน (ถ้ำ
ประกำศใช้) และ พรบ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือเพื่อกำรไต่สวนของหน่วยงำนกำกับดูแลหรือ
หน่วยงำนรัฐ หรือ
• ด้วยควำมยินยอมของท่ำน
นอกจำกนี้ทำงสำนักงำนต้อ งปฎิบตั ิหน้ำที่ต ำมกฎหมำยในกำรรำยงำนธุร กรรมที่ต้อ งสงสัย และกิจกรรมอื่นๆ ต่อ
หน่ ว ยงำนกำกับ ดูแลที่เ กี่ย วข้อ งภำยใต้กฎหมำยป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยกำรป้ อ งกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิชอบหรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องอื่นและ
สำนักงำนอำจต้องรำยงำนกำรก่ออำชญำกรรมทีเ่ กิดขึ้นหรืออำจเกิดขึน้ ต่อเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจและหน่วยงำนที่ เกีย่ วข้อง
ซึ่งกำรปฎิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังกล่ำว สำนักงำนอำจไม่สำมำรถแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำว
ผูร้ บั ข้อมูลส่วนบุคคลจำกสำนักงำนทีเ่ ป็ นบุคคลภำยนอก ได้แก่ ทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพ บริษทั ประกัน หน่วยงำนกำกับ
ดูแลกรมสรรพำกรกรมศุลกำกรและกรมสรรพสำมิต หน่วยงำนกำกับดูแลและวิชำชีพอื่น ๆ สำนักงำน คณะกรรมกำร
กำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ผู้ให้บ ริกำรด้ำนกำรพิสูจน์ ตวั ตน ผู้ให้บ ริกำรข้อมูล
อ้ำงอิงด้ำนเครดิต ศำล สำนักงำนตำรวจและหน่วยงำนของรัฐผูใ้ ห้บริกำรและผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำร สนับสนุน เป็ นต้น
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8. การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลทีไ่ ด้รบั ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยสำนักงำนจัดให้มมี ำตรกำรรักษำ
ควำมมันคงปลอดภั
่
ยเพื่อป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตและเพื่อป้ องกันข้อมูลจำกกำรสูญหำย
กำรนำไปใช้ในทำงมิชอบและกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงไม่เหมำะสม ทัง้ นี้พนักงำนของสำนักงำนและบุคคลภำยนอกที่
ปฏิบตั งิ ำนใด ๆ ในนำมของสำนักงำนต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยที่เหมำะสมในกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มำตรกำรทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรใช้และกำรถ่ำยโอนข้อมูล
9. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็ นปัจจุบนั
สำนักงำนรักษำควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงำนจัดเก็บไว้ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสำคัญที่ท่ำน
จะต้องแจ้งให้สำนักงำนทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรำยละเอียดกำรติดต่อของท่ำนหรือข้อมูลส่วนบุคคล
อื่น ๆ เพื่อให้สำนักงำนมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ทีส่ ุดเกีย่ วกับท่ำน โดยท่ำนสำมำรถติดต่อบุคคลของสำนักงำนทีป่ กติท่ำน
ติดต่อด้วย หรือสำมำรถติดต่อที่ส่วนงำนคุม้ ครองข้อมูลสำนักงำน ประเทศไทย ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ“ติดต่อเรำ”
เพื่อทำกำรแจ้งเปลีย่ นแปลงข้อมูล
10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนมีนโยบำยเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ทกี่ ล่ำว
ไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมและกำรใช้
ข้อมูลส่วนบุคคล”
อย่ำงไรก็ต ำม ข้อ มูลส่ว นบุคคลบำงส่วนอำจมีควำมจำเป็ นต้อ งจัดเก็บต่อไปภำยหลัง เพื่อ ให้กำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเป็ นไปตำมข้อกำหนดทำงวิชำชีพและทำงกฎหมำย หรือระเบียบอื่นใดที่ใช้บงั คับแก่สำนักงำน เช่น จัดเก็บ
เพื่อกำรพิสูจน์หรือตรวจสอบในกรณีอ ันอำจเกิดข้อพิพำท รวมถึงกำรใชก้ำรก่อตัง้ สิทธิเรีย กร้องตำมกฎหมำยเป็ น
ระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี เมื่อพ้นระยะเวลำกำรเก็บรักษำดัง กล่ำว สำนักงำนจะดำเนินกำรลบหรือทำลำยข้อ มูลส่ว น
บุคคลหรือทำให้ไม่สำมำรถระบุตวั ตนถึงเจ้ำของข้อมูลได้อกี ต่อไป
11. ผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
โดยทัวไป
่ สำนักงำนไม่มเี จตนำที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ บุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือ นไร้
ควำมสำมำรถ
ในกรณีทสี่ ำนักงำนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว สำนักงำนต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกผูป้ กครอง ผูใ้ ช้อำนำจ
ปกครองทีม่ อี ำนำจกระทำกำรแทนผูเ้ ยำว์ ผูอ้ นุบำลทีม่ อี ำนำจกระทำกำรแทนบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ที่มี
อำนำจกระทำกำรแทนคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด (แล้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้หำกท่ำนเชื่อว่ำท่ำนได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ โปรดให้ผูป้ กครอง ผูใ้ ช้อำนำจปกครอง ผูอ้ นุบำล หรือผู้
พิทกั ษ์ทมี่ อี ำนำจกระทำกำรแทนท่ำนแจ้งให้สำนักงำนรับทรำบเพื่อดำเนินกำรลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวของท่ำน

12

นโยบายความเป็ นส่วนตัว
12. การเปลี่ยนแปลงในคาประกาศว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวนี้
สำนักงำนอำจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นคร้ังครำวหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรดำเนินงำน
และบริกำรของสำนักงำน เมื่อมีกำรประกำศให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงในคำประกำศนี้ทำงสำนักงำนจะ แก้ไขวันที่
“ปรับปรุงล่ำสุด” ไว้ดำ้ นบนของคำประกำศว่ำด้วยควำมเป็ นส่วนตัวนี้หำกสำนักงำนมีกำรเปลีย่ นแปลงอย่ ำงมีนัยสำคัญ
ในกำรเก็บรวบรวม ใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงำนจะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวบนเว็บไซต์
อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ท่ำนรับทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ขอให้ท่ำนตรวจสอบคำชี้แจง
อย่ำงสม่ำเสมอ
13. ติ ดต่อเรา
หำกท่ำนมีคำถำมใด ๆ เกี่ยวกับกำรรวบรวม กำรใช้และ/หรือกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหรือประสงค์ใช้
สิทธิของท่ำนภำยใต้นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อสำนักงำน ได้ทชี่ ่องทำงดังต่อไปนี้
ที่อ ยู่เ พื่อ ส่ง ไปรษณีย์: 24/15 H-cape Biz Plus@wongwaen Onnut ถนนสุข ำภิบ ำล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหำนคร 10250
ทีอ่ ยู่อเี มล:

info@nchaudit.com
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