
 

บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จาํกัด 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษัทโตเซน อินดสัเตรียล จาํกดั (“บรษิัท”)  ตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูอืนเกียวกับท่าน (รวม

เรียกว่า “ขอ้มูล”) และมีความมุ่งมันทีจะรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลรวมทังความเป็นส่วนตัวของท่าน เพือใหท้่าน

สามารถเชือมนัไดว้่า บริษัทมีความโปรง่ใสและความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มลูของคุณตาม

พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง บริษัทจึงไดจ้ัดทาํนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพือชีแจงใหท้่านไดท้ราบถึงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลของท่าน 

หรือการโอนขอ้มลูดงักล่าวของบรษัิท ซงึมีใจความสาํคญัโดยสงัเขป ดงันี 

 

1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายนีใชบ้งัคบักบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึงมีความสัมพันธก์ับ บริษัท ในปัจจุบนัและทีอาจมีในอนาคต ซงึ

ถูกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย บริษัท เจ้าหนา้ที พนักงาน และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกทีประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บรษัิท (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใตผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิารต่าง ๆ เช่น 

เว็บไซต ์ระบบ แอปพลิเคชนั เอกสาร หรือบรกิารในรูปแบบอืนทีควบคมุดแูลโดย บริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”) 

 

บุคคลมีความสมัพนัธก์บับริษัท รวมถึง 

1. ลกูคา้บคุคลธรรมดา 

2. พนกังานหรือลกูจา้ง ของบริษัท 

3. คู่คา้และผูใ้หบ้รกิารซงึเป็นบคุคลธรรมดา 

4. กรรมการ ผูร้บัมอบอาํนาจ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูถื้อหุน้ ลกูจา้ง หรือบุคคลอืนทีมีความสมัพันธใ์นรูปแบบเดียวกันของนิติ

บุคคลทมีีความสมัพนัธก์บั บรษิัท 

5. ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑห์รือบริการของ บรษิัท 

6. ผูเ้ขา้ชมหรือใชง้านเว็บไซท ์www.tozen.co.th รวมทงัช่องทางการสือสารอืนซงึควบคุมดูแลโดย บริษัท อาทิเช่น Line 

และ Facebook 

7. บุคคลอืนที บริษัท เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ผูส้มคัรงาน ครอบครวัของพนกังาน ผูค้าํประกัน ผูร้บัประโยชน์

ในกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

ขอ้ 1) ถึง 6) เรียกรวมกนัว่า “ท่าน” 

 

 

2. คาํนิยาม 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มลูเกียวกับบคุคลธรรมดา (Personal Data) ซงึทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลนนัไดไ้มว่่า

ทางตรง หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 



 

2.2 ข้อมูลส่วนบคุคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มลูส่วนบคุคลทีเป็นเรืองส่วนตวัโดยแทข้องบคุคล แตม่ีความละเอียดอ่อน

และสุ่มเสียงต่อการถกูใชใ้นการเลือกปฎิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม (Sensitive Personal Data) ซึงไดแ้ก ่เชือชาต ิเผ่าพนัธุ ์

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชอืในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลู

สขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอืนใดซงึกระทบต่อเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามทีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศกาํหนด 

2.3 การประมวลผลข้อมูลส่วน หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ  กับขอ้มลูส่วนบคุคลบคุคล (Personal Data Processing) 

เช่น การเก็บรวบรวม บนัทึก สาํเนา จดัระเบียบ เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปลียนแปลง ใช ้กูค้ืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน 

รวม ลบ ทาํลาย เป็นตน้ 

2.4 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลธรรมดาซึงเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Subject)  เช่น ผูบ้ริหาร 

พนกังาน ลกูจา้ง ลกูคา้ คู่คา้ คู่ความรว่มมือ และพนัธมิตรทางธุรกิจ  

2.5 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึงมีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Controller) 

2.6 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึงดาํเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามคาํสงัหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Processor) ทงันี บุคคลหรือนิติ

บุคคลซงึดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.7 เจ้าหน้าทคีุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) หมายถึง ตวัแทนผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลและผู้

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ททีาํหนา้ทใีหค้าํแนะนาํและตรวจสอบในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบคุคล 

2.8 คุกก ีหมายถึง ไฟลค์อมพิวเตอรเ์ล็กๆ ทีจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลชวัคราวทีจาํเป็น ลงในเครืองคอมพิวเตอรข์องเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบุคคล (Cookies) เพือความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสือสาร ซงึจะมีผลในขณะทีเขา้ใชง้านระบบ

เว็บไซตเ์ท่านนั 

  

3. แหล่งทมีาของข้อมูลส่วนบุคคลท ีบริษทัเก็บรวบรวม 

บริษัท เก็บรวบรวมหรือไดม้าซงึขอ้มลูส่วนบคุคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี  

3.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีบริษัท เก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรง ในช่องทางใหบ้ริการต่าง ๆ เช่น ขนัตอน

การสมคัรงาน ลงนามในสญัญา เอกสาร ทาํแบบสาํรวจการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบรกิารของบรษิัท 

3.2 ขอ้มลูทีบริษัท เก็บรวบรวมจากการทีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเว็บไซต ์เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้

งานเว็บไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษัท ดว้ยการใชคุ้กกี (Cookies) หรือจากซอฟตแ์วรบ์นอปุกรณข์องเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบคุคล เป็นตน้ 

3.3 บริษัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีเปิดเผยต่อสาธารณะ และ/หรือ จากบุคคลอืนซึงในกรณีดังกล่าว

บรษิัทจะปฎิบตัิตาม พ.ร.บ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฯ อย่างเครง่ครดั 

 

 

 

 



 

 

4. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที บรษิัทใช ้ประกอบดว้ย 

 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลู รายละเอียด 

เป็นการจําเป็นเพือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

เพือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของ บริษัท และของบุคคล

อืน ซึงประโยชน์ดังกล่าวมีความสาํคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขนั

พืนฐานในขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล เช่น เพือ

การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานทีของบริษัท หรือการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพอืกิจการภายในบรษิัท เป็นตน้ 

เป็นการจําเ ป็นเพือการป้องกันหรือระงับ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล 

เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล เช่นข้อมูลส่วนบุคคล ทีบริษัท ตอ้งแจ้งกรมควบคุมโรค

กรณีพบผูต้ิดเชอื COVID-  เพอืปฏิบตัิตาม พรบ. โรคติดต่อ ใน

การดาํเนินภารกิจสาธารณะเรืองการป้องกันอันตรายจากโรค

ระบาด 

เพือการปฏิบตัิตามสญัญา เพือใหบ้ริษัท สามารถปฏิบัติหน้าทีตามสัญญา หรือดาํเนินการ

อนัเป็นความจาํเป็นต่อการเขา้ทาํสัญญาซงึท่านเป็นคู่สญัญากบั 

บริษัท เช่น การจา้งงาน จา้งทาํของ การทาํบนัทึกขอ้ตกลงในการ

ซือ-ขายหรือสญัญาในรูปแบบอืน เป็นตน้ 

เพือการจดัทาํเอกสารประวตัิศาสตร ์วิจัยหรือ

สถิติทีสาํคญั 

เพือให้ บริษัทสามารถจัดทาํหรือสนับสนุนการจัดทําเอกสาร

ประวตัิศาสตร ์วิจยัหรือสถิติตามที บรษิัท อาจไดร้บัมอบหมาย  

ความยินยอมของท่าน เพือการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีที 

บริษัทจาํเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากท่าน โดยไดม้ีการแจง้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลก่อนการขอความยินยอมแลว้ เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคลอ่อนไหวดว้ยวัตถุประสงคท์ีไม่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้

มาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

พ.ศ. 2562  

 

ในกรณีท ีบริษัทมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพือการปฏิบตัิตามสญัญา การปฏิบตัิหนา้ทีตาม

กฎหมายหรือเพือความจาํเป็นในการเขา้ทาํสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลหรือ คัดคา้นการดาํเนินการ

ประมวลผลตามวัตถุประสงคข์องกิจกรรม อาจมีผลทาํให ้บริษัทไม่สามารถดาํเนินการหรือใหบ้ริการตามทีท่านรอ้งขอได้

ทงัหมดหรือบางส่วน  

 

 



 

 

 

5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทบีริษัท เก็บรวบรวม 

บริษัท อาจเก็บรวบรวมหรือไดม้าซงึขอ้มลูดงัต่อไปน ี ทงันี บริษัทจะจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเฉพาะทจีาํเป็น ตาม

วตัถปุระสงคก์ารใชข้อ้มลูเท่านนั  

 

ประเภทขอ้มลูส่วนบคุคล รายละเอียดและตวัอยา่ง 

ขอ้มลูเฉพาะตวับคุคล ขอ้มลูจากเอกสารราชการทรีะบขุอ้มลูเฉพาะตวัของท่าน เช่น คาํนาํหนา้ชือ 

ชือ นามสกุล ชือกลาง ชือเล่น ลายมือชือ เลขทีบัตรประจาํตัวประชาชน 

สญัชาติ เลขทีใบขบัขี เลขทีหนงัสือเดินทาง ขอ้มลูทะเบียนบา้น หมายเลข

ประจาํตวัผูป้ระกนัตน หมายเลขประกันสงัคม เป็นตน้ 

ขอ้มลูเกียวกบัคณุลกัษณะของบคุคล ขอ้มลูรายละเอียดเกียวกบัตวัท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสงู นาํหนกั 

อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑท์หาร รูปถ่าย ภาษาพูด 

ขอ้มลูพฤติกรรม ความชนืชอบ เป็นตน้ 

ขอ้มลูสาํหรบัการติดต่อ ขอ้มูลเพือการติดต่อท่าน เช่น เบอรโ์ทรศัพทบ์า้น เบอรโ์ทรศัพทเ์คลือนที 

หมายเลขโทรสาร อีเมล ทีอยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ชือผู้ใช้งานในสังคม

ออนไลน ์(Line ID, Facebook ID) เป็นตน้ 

ขอ้มลูเกียวกบัการทาํงานและการศกึษา รายละเอียดการจา้งงาน รวมถึงประวตัิการทาํงานและประวตัิการศึกษา 

เช่น ประเภทการจา้งงาน อาชีพ ตาํแหน่ง หนา้ที ความเชียวชาญ 

สถานภาพใบอนญุาตทาํงาน ขอ้มลูบคุคลอา้งอิง หมายเลขประจาํตวัผูเ้สีย

ภาษี ประวตักิารดาํรงตาํแหนง่ ประวติัการทาํงาน ขอ้มลูเงินเดือน วนัเรมิ

งาน วนัออกจากงาน ผลการประเมิน สวสัดิการและสิทธิประโยชน ์พสัดใุน

ครอบครองของผูป้ฏิบตัิงาน ผลงาน หมายเลขบญัชีธนาคาร 

สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา ผลการศกึษา วนัทีสาํเร็จการศกึษา เป็น

ตน้ 

ขอ้มลูเกียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั รายละเอียดเกียวกับกรมธรรมป์ระกันภยัผูป้ฏิบัติงาน เช่น ผูร้บัประกันภยั 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม ์ประเภทกรมธรรม ์

วงเงินคุม้ครอง ขอ้มลูเกียวกบัการเคลม เป็นตน้ 

ขอ้มลูเกียวกบัการใชบ้ริการของบรษิัท รายละเอียดเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของ บรษิัท เช่น ชือบัญชีผูใ้ชง้าน 

รหัสผ่าน ภาพถ่าย วีดีโอ บนัทึกเสียง ขอ้มลูพฤติกรรมการใชง้าน (เว็บไซต์

ทีอยู่ในความดูแลของบริษัท เช่น www.tozen.co.th หรือแอปพลิเคชนัต่าง 

ๆ) ประวตัิการสืบคน้ คุกกี  หมายเลขไอพี (ID Address) ประเภทอุปกรณ ์

รายละเอียดการเชือมต่อ ขอ้มลู Browser เป็นตน้ 

 

 



 

 

6. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โดยวตัถปุระสงคท์รีะบไุวด้งัต่อไปนี 

1) เพือประโยชนใ์นการจดัหาหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์การใหห้รือรบับรกิารในรูปแบบต่าง ๆ 

2) เพือการทาํธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาของบรษิัทฯ 

3) เพือเก็บรกัษาและปรบัปรุงขอ้มลูอนัเกียวกับท่าน รวมทงัเอกสารทีมีการกล่าวอา้งถึงท่าน 

4) จดัทาํบนัทึกรายการการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามทกีฎหมายกาํหนด 

5) เพือการวิเคราะหแ์ละติดตามการใชบ้รกิารทางเว็บไซต ์และวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบยอ้นหลงัในกรณีทเีกิดปัญหา

การใชง้าน 

6) เพือดาํเนินการตามทีจาํเป็นในการบริหารจัดการภายในองคก์ร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหาพนักงานการ

ประเมินคณุสมบตัิ 

7) การยืนยนัตวัตน พิสจูนต์วัตนและตรวจสอบขอ้มลูเมอืท่าน ติดต่อกบับรษัิท 

8) เพือวตัถุประสงคใ์นการควบคุมการเขา้ถึง การป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวติ รา่งกาย หรือสขุภาพของทา่นหรือ

บุคคลอืน การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ และเพือประโยชนใ์นการดแูลรกัษาความปลอดภยั ของบรเิวณอาคาร 

ภายในอาคาร และพืนทีของบรษิทัฯ 

9) เพือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คาํสังทีมีผลบังคับใช ้หรือการดาํเนินการเกียวกับคดีความ การดาํเนินการ

เกียวกบัขอ้มลูตามหมายศาล รวมถึงการใชส้ิทธิเกียวกบัขอ้มลูของท่าน 

 

ทงันีหากภายหลงัมีการเปลียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ และ

ดาํเนินการอืนใดตามทีกฎหมายกาํหนด รวมถึงจดัใหม้ีบนัทึกการแกไ้ขเพมิเติมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

7. ประเภทบุคคลท ีบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตว้ัตถปุระสงคท์ไีดร้ะบุไวใ้นขอ้  ขา้งตน้ บรษิทํอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้กบุ่คคลดงัต่อไปนี  

 

ประเภทบคุคลผูร้บัขอ้มลู รายละเอียด 

หน่วยงานของรฐั ทีบริษัท ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู

เพือวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตาม

กฎหมายหรือวตัถปุระสงคส์าํคญัอืน  

หน่วยงานผูบ้ังคับใชก้ฎหมาย หรือมีอาํนาจควบคุมกาํกับดูแลหรือมี

วตัถุประสงคอ์ืนทีมีความสาํคญั เช่น  กรมสรรพากร ศาล กรมควบคุม

โรค กรมการกงสุล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ

การศกึษา เป็นตน้  

คู่สญัญาซงึดาํเนินการเกียวกับสวสัดิการของ

บริษัท 

บุคคลภายนอกที บริษัทจดัซือจดัจา้งใหด้าํเนินการเกียวกับสวสัดิการ 

เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล  ธนาคารผู้จัดการกองทุนสาํรอง

เลยีงชีพ เป็นตน้ 

ผูใ้หบ้รกิาร ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์) ผู้พัฒนาระบบ 

ซอฟตแ์วร ์แอปพลิเคชนั เว็บไซต ์ 

 



 

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในบางกรณี บรษิัท อาจจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพือดาํเนินการตามวตัถุประสงค์

ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด ์(Cloud) ทีมีแพลตฟอรม์หรือเครืองแม่ข่าย 

(Server) อยู่ต่างประเทศ และเครืองแม่ข่ายยของกลุ่มบริษัทโตเซน (Tozen Server) ตงัอยู่ทีประเทศญีปุ่ น  โดยบริษัทจะ

ดาํเนินการเพือใหข้อ้มลูส่วนบคุคลทีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล  

 

9. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัท จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจาํเป็นเพือวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึงไดร้ะบุไวใ้นคาํประกาศฉบับนี ตามหลกัเกณฑท์ีใชก้าํหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที

บริษัท ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจาํเป็นเพือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุ

ความทางกฎหมาย เพือการก่อตังสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย หรือการยกขึนต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือเพือเหตอุนืตามนโยบายและขอ้กาํหนดภายในของบรษัิท 

 

ในกรณีทีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษัท จะเก็บรกัษาข้อมลูไวต้ามระยะเวลาที

อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทวัไปสงูสดุ  ปี) 

 

10. การให้บริการโดยบุคคลทสีามหรือผู้ให้บริการช่วง 

บริษัท อาจมีการมอบหมายหรือจดัซือจดัจา้งบุคคลทีสาม (ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล) ใหท้าํการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท ซึงบุคคลทีสามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผูดู้แล 

(Hosting) รบังานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผูใ้หบ้ริการคลาวด ์(Cloud computing service/provider) หรือเป็น

งานในลกัษณะการจา้งทาํของในรูปแบบอืน 

 

การมอบหมายใหบุ้คคลทีสามทาํการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน บริษัทจะ

กาํหนดรายละเอียดประเภทขอ้มลูส่วนบุคคลที มอบหมายใหป้ระมวลผล รวมถึงวตัถปุระสงค ์ขอบเขตในการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้ตกลงอืน ๆ ทเีกียวขอ้ง ซงึผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลมีหนา้ทปีระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตาม

ขอบเขตทรีะบใุนขอ้ตกลงและตามคาํสงัของบรษิัท เท่านนัโดยไม่สามารถประมวลผลเพือวตัถปุระสงคอ์ืนได ้

 

ในกรณีทีผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้หบ้ริการช่วง (ผูป้ระมวลผลช่วง) เพือทาํการประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบคุคลแทนหรือในนามของผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัน ีบริษัทจะกาํกบัใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลจดัให้

มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานทีไม่ตาํกว่า

ขอ้ตกลงระหว่างบริษัทกบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

 

11. การรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีมาตรการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล โดยการจาํกดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลใหส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเจา้หนา้ที

เฉพาะรายหรือบคุคลทีมีอาํนาจหนา้ทีหรือไดร้บัมอบหมายทมีีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่าวตามวตัถปุระสงคที์ไดแ้จง้

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไวแ้ลว้เท่านนั ซึงบุคคลดงักล่าวจะตอ้งยึดมนัและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล



 

ของบรษิัทอย่างเครง่ครดั ตลอดจนมีหนา้ทีรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลทตีนเองรบัรูจ้ากการปฏิบตัิการตามอาํนาจ

หนา้ที โดยมีมาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลทงัในเชิงองคก์รหรือเชิงเทคนิคทีไดม้าตรฐานสากล และเป็นไปตามที

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศกาํหนด นอกจากนี กรณีมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่

บุคคลทสีาม ไม่ว่าเพือการใหบ้รกิารตามพนัธกิจ ตามสญัญา หรือขอ้ตกลงในรูปแบบอืน บริษัทจะกาํหนดมาตรการรกัษา

ความปลอดภัยขอ้มลูส่วนบคุคลและการรกัษาความลบัทีเหมาะสมและเป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด เพือยืนยนัว่าขอ้มลู

ส่วนบคุคลที บรษัิทเก็บรวบรวมจะมีความมนัคงปลอดภยัอยู่เสมอ 

 

12. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.  ไดก้าํหนดสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ดงัต่อไปนี 

1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึง รบัสาํเนาและขอใหเ้ปิดเผยทมีาของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล ทีบริษัทเก็บรวบรวมไวโ้ดยปราศจากความยินยอมของท่าน เวน้แต่กรณีที บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคาํขอ

ของท่านดว้ยเหตุตามกฎหมายหรือคาํสงัศาล หรือกรณีทีการใชส้ิทธิของท่านจะมีผลกระทบทีอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอืน  

2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (Right to Rectification) หากท่าน

พบว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจบุนั ท่านมีสิทธิขอใหแ้กไ้ขเพอืใหม้ีความถูกตอ้ง 

เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้

3) สิทธิในการลบหรือทาํลายข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัท ลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวับุคคลทีเป็นเจา้ของขอ้มลูไดต้่อไป ทงันี การใช้

สิทธิลบหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลนีจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือนไขตามทีกฎหมายกาํหนด 

4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ในระหว่างรอการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีไดร้อ้งขอใหแ้กไ้ข

ขอ้มูลดังกล่าวใหถู้กตอ้ง หรือขอใหร้ะงับการใชแ้ทนการลบขอ้มลูส่วนบุคคลหรือในระหว่างรอการพิสูจนข์องบริษัท 

เพือปฎิเสธการใชสิ้ทธิคดัคา้นของท่าน 

5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (right to object) ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลทีเกียวกบัท่าน เวน้แต่กรณีทีบริษัท มีเหตใุนการปฏิเสธคาํขอโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ในกรณีทที่านไดใ้หค้วามยินยอมแก่ บริษัทในการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาทีขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านถูกเก็บรกัษาโดยบริษัท เว้นแนได ้ในกรต่มีขอ้จาํกัดสิทธิโดยกฎหมายใหบ้ริษัทจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษา

ขอ้มลูต่อไปหรือยงัคงมีสญัญาระหว่างท่านกบับรษิัททใีหป้ระโยชนแ์กท่่านอยู่ 

7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านจากบริษัท ขอใหบ้ริษัท ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลรายอืน 

ทงัน ีการใชสิ้ทธินจีะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือนไขตามทีกฎหมายกาํหนด 



 

 

อย่างไรก็ดี บริษัทอาจปฎิเสธการใชสิ้ทธิดังกล่าวขา้งตน้ของท่านตามหลกัเกณฑท์ีบริษัทกาํหนด โดยไม่ขดัต่อกฏหมาย 

หากเจา้ของข้อมลูส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาวท์ีมีอายไุม่เกิน  ปี หรือเป็นคนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

การใชสิ้ทธิดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ์ ทีมีอาํนาจกระทาํการแทน

ผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ แลว้แต่กรณี 

บริษัทจดัใหม้ีช่องทางเพือใหท้่านสามารถติดต่อมายงับรษัิทเพือดาํเนินการยนืคาํรอ้งขอดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ได ้ใน

กรณีทบีริษัท ปฎิเสธคาํรอ้งขอขา้งตน้ บรษัิทจะแจง้เหตผุลของการปฏิเสธใหท้่านทราบ 

13. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การไม่ปฏิบตัิตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถกูลงโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท และอาจไดร้บัโทษตามที

กาํหนดโดยพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 รวมทงักฎหมายลาํดบัรอง กฎ ระเบียบ คาํสงัทเีกียวขอ้ง 

 

14. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจทาํการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีเป็นครงัคราวเพือให้สอดคลอ้งกับข้อกาํหนดตามกฎหมาย การ

เปลียนแปลงการดาํเนินงานของบริษัท รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศ

แจง้การเปลียนแปลงใหท้ราบอย่างชดัเจน 

 

15. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธ ิ

หากท่านมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โปรดติดต่อ

บริษัทฯ ไดต้ามช่องทางดังต่อไปนี 

 

ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Controller) 

บรษิัท โตเซน อินดสัเตรียล จาํกดั 

สถานทีติดต่อ: /  อาคารสิรนิรตัน ์ชนั  ถนนพระรามสี แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ช่องทางการติดต่อ: เบอรโ์ทร -   

เจา้หนา้ทคีุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Protection Officer: DPO) 

สถานทีติดต่อ: /  อาคารสิรนิรตัน ์ชนั  ถนนพระรามสี แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ช่องทางการติดต่อ: pdpa@tozen.com 

 

 

 

 

 

(update 17-May-2022) 


