ข้อตกลงและนโยบายความเป็ นส่วนตัว
สาหรับผู้สมัครเข้าเป็ นพนักงาน และผู้สมัครเข้าฝึ กงาน
ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทรอยสยาม จากัด และบริษัทในกลุ่ม (รวมเรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของผูส้ มัครเข้าเป็ นพนักงาน
ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน และผูฝ้ ึ กงาน (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้
จัดทานโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า
“การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทัง้ ช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านในการสมัครงานกับเรา เช่น การดาเนินการตามกระบวนการสรรหา การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกก่อนการทาสัญญาจ้างเป็ นพนักงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อตกลงการเข้าฝึกงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนการฝึ กงาน การได้รบั สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการฝึกงาน
1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น เช่น วิเคราะห์และจัดทาฐานข้อมูล การบริหารจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การประเมินผลการฝึ กงาน การส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับตาแหน่งงาน
การจัดทาสัญญาฝึ กงานหรือสัญญาจ้างงานในกรณีท่ที ่านผ่านการคัดเลือก การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
1.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน การ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
1.4 เพื่อให้เราสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคาสั่งของผูท้ ่มี ี
อานาจตามกฎหมาย
1.5 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้
อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
1.6 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามความยินยอมที่ทา่ นได้ให้ไว้ เช่น การยินยอมให้ส่งข้อมูลการสมัครเข้าทางานหรือการสมัคร
เข้าฝึ กงานของท่านแก่บริษัทในกลุ่มเอสซีจี
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม
2.1 ข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในใบสมัคร ดังนี ้
(1) ข้อมูลตามเอกสารที่ท่านส่งมอบให้แก่เรา เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงานใบสมัครงาน
ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน
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(2) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด นา้ หนัก ส่วนสูง เลขที่บตั รประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง หมู่เลือด สัญชาติ ศาสนา สถานะการสมรส
(3) ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน เช่น ที่อยู่ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูล
โซเชียลมีเดีย
(4) เงื่อนไขในการปฏิบตั งิ าน เช่น สามารปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ พืน้ ที่ท่ตี อ้ งการปฏิบตั ิงาน
(5) ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บตั รประชาชน วันเกิด สัญชาติ หมูโ่ ลหิต การศึกษา ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอ้ ยู่ในความดูแลของท่าน
(7) รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว
(8) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของท่าน เช่น ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึ กอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการ
ทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติดา้ นวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่น ๆ ข้อมูลจาก
การอ้างอิงที่ทา่ นได้ให้แก่เรา
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตาแหน่งงาน รายละเอียดของนายจ้าง
เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รบั
(10) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่สี ามารถปฏิบตั งิ านได้
(11) ข้อมูลเกี่ยวกับภาระทางทหาร
(12) ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
(13) รายละเอียดของบุคคลที่อา้ งถึง และรายละเอียดของผูท้ ่เี ราสามารถติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน
2.2 ข้อมูลจากการทาแบบทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของท่าน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะ
ความเป็ นผูน้ า ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์
ของเราในระหว่างที่ทา่ นเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
2.3 ข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการรายงานหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน
2.4 ข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน เช่น ข้อมูลที่ท่านระบุหรือให้ไว้แก่เรา ข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่เราในระหว่างการสัมภาษณ์งาน
ข้อมูลของท่านจากการทาแบบทดสอบต่าง ๆ ข้อมูลท่านให้ไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
2.5 ข้อมูลที่ท่านเลือกจะแบ่งปั นและเปิ ดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม และบริการต่าง ๆ ของเรา
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2.6 เอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตวั ตนของท่าน เช่น สาเนาเอกสารที่หน่วยงานขอรัฐออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง และสาเนาเอกสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนออกให้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน
2.7 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็ นต่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานหรือนักศึกษาฝึ กงาน การปฏิบตั ิตามสัญญาการฝึ กงาน การ
ดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงานของเราและการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ
2.8 สาหรับผูฝ้ ึ กงาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม เช่น
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดาหรือผูป้ กครอง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
(2) บัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ งฝึกงาน
(3) ลักษณะของผูฝ้ ึ กงานและข้อมูลจากการฝึ กงาน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็ น ผูน้ า
ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความมีวินยั หรือลักษณะอื่น ๆ รวมถึง การบันทึกเวลา
เข้าออกงาน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อประเมินผลการฝึ กงาน
(4) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รายละเอียดของผูแ้ นะนา
2.9 กรณีท่ที ่านได้รบั คัดเลือกให้เป็ นพนักงาน เราจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มตามที่กาหนดไว้ในนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวสาหรับพนักงาน
3. ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
3.1 เราอาจมีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านเพื่อใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ท่เี ราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้
3.2 เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ข้อมูลสุขภาพ เช่น นา้ หนัก ส่วนสูง โรคประจาตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา
หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย์ ประวัตกิ ารรักษาพยาบาล เพื่อการคุม้ ครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทางาน
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ข้อมูลจาลองลายนิว้ มือ ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยัน
ตัวตนของท่าน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ เราหรือของบุคคลอื่น
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบตั งิ านและรักษาประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของ เรา หรือของบุคคลอื่น
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(4) ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา เชือ้ ชาติ สัญชาติ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
เพื่อประกอบการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน
(5) ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอืน่ ๆ ตามวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท่ที ่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการคุม้ ครองแรงงาน การ
ประกันสังคม และสวัสดิการของพนักงาน
3.3 ในกรณีท่จี าเป็ น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านัน้ ทัง้ นี ้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีท่สี ดุ ในการจัดให้มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ซึง่ จะเก็บจากการหลักฐานที่ท่านนามาแสดงหรือหรือท่านยินยอมให้ตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราจะจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกาหนด
4. การขอความยินยอมและผลกระทบทีเ่ ป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
4.1 ในกรณีท่เี ราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่จี ะถอนความ
ยินยอมของท่านที่ให้ไว้กบั เราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
4.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั เราหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดาเนินการเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรือทัง้ หมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีไ้ ด้
4.3 ในกรณีท่เี ราจาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากบุคคลอื่น ท่านรับรองว่าท่านมีอานาจกระทาการแทนเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีแ้ ละในการให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ
ประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึน้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บ
รวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี )
5.2 ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการประมวลผล ซึ่งท่านสามารถดู
รายละเอียดได้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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5.3 เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หลังเสร็จสิน้ การพิจารณาความเหมาะสมของท่านในตาแหน่งนัน้ เพื่อใช้
ในการพิจารณาและติดต่อกับท่านในกรณีท่มี ีตาแหน่งงานอื่นที่เราเห็นว่าอาจเหมาะสมกับท่านในระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสมัครเข้าเป็ นพนักงาน หรือเข้าฝึ กงาน และหากท่านไม่ตอ้ งการให้เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตาแหน่งงานอื่น ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว นี ้
5.4 กรณีท่ที ่านผ่านการคัดเลือกเข้าทางานเป็ นพนักงาน หรือเข้าฝึกงาน เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปใน
ระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจ้างงานพนักงาน หรือการฝึ กงานของท่าน
5.5 กรณีทีเราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่า
ท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดาเนินการตามคาขอของท่านเสร็จสิน้ แล้ว อย่างไรก็ดีเราจะยังเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นสาหรับบันทึกเป็ นประวัตวิ ่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคาขอ
ของท่านในอนาคตได้
5.6 เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
6. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอืน่
6.1 เราเปิ ดเผยและแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
(1) บริษัทในกลุม่
(2) บุคคลและนิติบคุ คลอื่นที่ไม่ได้เป็ นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ เช่น ผูใ้ ห้บริการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ
ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ธุรกิจ ผูพ้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอืน่ ที่จาเป็ นเพื่อให้เรา
สามารถดาเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดาเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้
6.2 เราจะกาหนดให้ผทู้ ่ไี ด้รบั ข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวเท่าที่จาเป็ นเท่านัน้ และดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจโดยมิ
ชอบ
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
7.1 เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่จี าเป็ นเพื่อการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือเป็ นการกระทาตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์
ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ
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ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือเป็ นการจาเป็ นเพื่อดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะที่สาคัญ
7.2 เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิรฟ์ เวอร์หรือคลาวด์ท่ใี ห้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอป
พลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สาเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสาเร็จรูป
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้
และจะกาหนดให้บคุ คลอื่นเหล่านัน้ ต้องมีมาตรการคุม้ ครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
7.3 ในกรณีท่มี ีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคและ
ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทาให้ม่นั ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั การคุม้ ครองและท่านสามารถใช้สิทธิท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกาหนดให้ผทู้ ่ไี ด้รบั ข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของ
ท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาเป็ นเท่านัน้ และดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บคุ คล
อื่นใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจโดยมิชอบ
8. มาตรการความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับเราและเราได้นามาตรฐานความปลอดภัยทาง
เทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิ ดเผยโดย
ไม่ได้รบั อนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทาลายโดยใช้เทคโนโลยีและขัน้ ตอนการรักษา
ความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจากัดการเข้าถึง เพื่อให้ม่นั ใจว่าบุคคลที่ได้รบั อนุญาตเท่านัน้ ที่เข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านและบุคคลเหล่านีไ้ ด้รบั การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความสาคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
8.2 เราจัดให้มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหน้าที่โดยมิชอบ และจะจัดให้มกี ารทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความ
จาเป็ นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
9.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี ้
• ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบั เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิ ดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
• คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
• ลบหรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ (anonymization)
• ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
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• แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถกู ต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
• ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่เี ราหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ ลูกจ้างหรือผู้
รับจ้างของเราหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี ้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่ วนั ที่เราได้รบั คาร้อง
ขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นไปตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท ทรอยสยาม จากัด:
สถานที่ติดต่อ: 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
10.2 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตามแต่ละบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบท้าย
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้
10.3 กรณีท่ที า่ นมีขอ้ สอบถามเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ02- 2-7057501,037-204250 ต่อ 7661
หรือ อีเมล์ tayaes@troycorp.com และ pakkads@troycorp.com
ข้อตกลงและคารับรองให้ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ข้าพเจ้า นาย / นาง/ นางสาว ......................................................................................
ถือบัตรประชาชนเลขที่ ................................................................................... ขอให้ความยินยอมโดยชั ดแจ้งต่อ บริษัท ทรอย
สยาม จากัด ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทสามารถเก็บ รวมรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ทัง้ ส่วนที่สามารถระบุ
ตัวตนของข้าพเจ้า และข้อมูลส่วนละเอียดอ่อน ตาม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการ
ทางาน การศึกษา ข้อมูลสุขภาพ ลายนิว้ มือ หรือ อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงานตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และตามกระบวนการจ้างงานของบริษัทได้ ในการให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าเข้าใจ
เป็ นอย่างดีว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ได้โดยปราศจาก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าหากข้าพเจ้าได้สนิ ้ สภาพการเป็ นพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดของข้าพเจ้าที่บริษัทเก็บรวบรวม
ไว้จะถูกลบหรือทาลายเมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ออกจากงาน
ชื่อ นามสกุล ผูส้ มัครงาน ................................................................................
ลายมือชื่อ .....................................................................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ.................................
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