บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประกาศเกี(ยวกับ การคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Privacy Notice)
สํา หรับ กระบวนการที(เกี(ย วข้อ งกับ คู่ค ้าของบริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
1.

บททั (วไป

เพื"อเป็ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดับรองทีเ" กีย" วข้อง และให้
หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิม" เติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่า ด้ว ยการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล”)
บริษัท เครือเจริญ โภคภัณ ฑ์ (“บริ ษ ัท ฯ”) จึงจัดทําประกาศเกี"ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สําหรับกระบวนการทีเ" กี"ยวข้องกับคู่คา้ ของบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (“ประกาศฯ”) ฉบับนีOขนOึ เพื"ออธิบายให้
ท่านทราบถึงวิธกี ารทีบ" ริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อข้อมูลที"สามารถระบุตวั ตนของท่าน หรืออาจจะระบุตวั ตนของท่านได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล”) เช่น วิธีการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือ การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธกี ารอัตโนมัตหิ รือไม่กต็ าม อาทิ การ
บันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลีย" นหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทําให้
สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธใี ด ๆ การจัดเรียง การนํามารวมกัน การจํากัดหรือการห้ามเข้าถึง การลบ หรือ
การทําลาย (“ประมวลผล”) และเพื"อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทังO นีO บริษัทฯ ขอแนะนํ าให้ท่านอ่านและทํา
ความเข้าใจถึงข้อกําหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนีO
2.

กลุ่ม หรือ ประเภทของบุค คลที(บ ริษทั ฯ ทํา การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ว นบุค คล

ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนีO กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที"บริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วย
2.1

ผู้ที( ค าดว่า จะเป็ นคู่ค ้า ซึ"งหมายถึง บุคคลที"อาจเป็ นคู่คา้ กับบริษัทฯ ทังO ในกรณีท"บี ุคคลดังกล่าวได้แสดง
เจตนาจะเข้าทําสัญญา และ/หรือจะลงทะเบียนเป็ นคู่ค้าของบริษัทฯ และในกรณีท"ีบริษัทฯ เป็ นฝ่ ายเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยการตัด สิน ใจของบริษั ท ฯ เอง อาทิ ผู้ใ ห้ บ ริก าร ที"ป รึก ษา ผู้เชี"ย วชาญ
นักวิชาการ วิทยากร ผู้ท"สี นใจเข้าร่วมโครงการธุรกิจ คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื"นใดที"มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
เป็ นต้น

2.2

คู่ค ้า ซึ"งหมายถึง บุคคลที"เข้าเสนอราคาเพื"อขายสินค้า และ/หรือให้บริการแก่บริษัทฯ หรือได้ลงทะเบียน
เป็ นคู่คา้ กับทางบริษทั ฯ หรือมีความสัมพันธ์อ"นื ใดทีม" ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ให้บริการ ที"
ปรึกษา ผู้เชีย" วชาญ นักวิชาการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื"นใดที"มลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น และ

2.3

ผู้ที(เกี(ย วข้อ งกับ ผู้ที( ค าดว่า จะเป็ น คู่ค ้า หรือ คู่ค ้า ซึ"งหมายถึง บุคคลธรรมดาทีเ" กี"ยวข้องหรือเป็ นตัวแทน
ของผูท้ ค"ี าดว่าจะเป็ นคู่คา้ หรือคู่คา้ เช่น กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคลากรของผูท้ ค"ี าดว่าจะเป็ นคู่คา้
หรือคู่คา้ ซึง" เป็ นนิตบิ ุคคล และให้หมายความรวมถึงผูท้ ข"ี อ้ มูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทีเ" กีย" วข้อง
กับกระบวนการทีเ" กีย" วข้อง อาทิ ผูจ้ ดั การ ผูส้ ั "งซืOอ ผูร้ บั สินค้า และผูส้ ั "งจ่ายเช็ค เป็ นต้น
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3.

วิ ธ ีที(บ ริษทั ฯ เก็บ รวบรวมและรับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า น

3.1

บริษทั ฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนีO
(ก)

ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที(ท่า นให้ไว้ก บั บริษทั ฯ โดยตรง
ท่านอาจให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯ โดยตรง เช่น เมื"อท่านกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์
หรือช่องทางอื"น เมื"อท่านเข้าทําสัญญากับบริษทั ฯ เมื"อท่านส่งมอบเอกสารและสําเนาเอกสารต่าง ๆ
ซึง" มีขอ้ มูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กบั บริษทั ฯ เมื"อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคําติชม
หรือส่งข้อร้องเรียนต่อบริษทั ฯ ทางโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือแอปพลิเคชัน เป็ นต้น

(ข)

ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที(บ ริษทั ฯ เก็บ รวบรวมจากท่า นโดยอัต โนมัติ
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัตผิ ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกีO
(Cookies) หรือเทคโนโลยีอ"นื ๆ ทีค" ล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิม" เติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกีO

(ค)

ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที(บ ริษทั ฯ ได้ร บั มาจากบุค คลภายนอก
บริษทั ฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี"ยวกับธุรกิจของท่ าน หรือ แหล่งข้อมูล
ทางการค้า เป็ นต้น

3.2

ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ าน ท่ านจะได้รบั การแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที"ระบุใ น
ประกาศฯ ฉบับนีO ซึ"งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็ นกรณีทก"ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

3.3

ในกรณีทบ"ี ริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในส่วนทีเ" กี"ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับบริษทั ฯ จะเก็บ
รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมทีบ" ริษทั ฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ"งท่านมีสทิ ธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการ
ติดต่อทีร" ะบุไว้ในข้อ 9 ของประกาศฯ ฉบับนีO ทังO นีO บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําขอยกเลิกความ
ยินยอมของท่านและดําเนินการตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
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4.

ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที(ถกู เก็บ รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีถ" ูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนีO ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีท" ่าน
ให้ไว้กบั บริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที"บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที"
บริษทั ฯ ได้รบั มาจากบุคคลภายนอก ได้แก่
4.1

ข้อ มูล ส่ว นตัว เช่น ชื"อ นามสกุล สถานะภาพ วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง สถานที"เกิด ส่วนสูง วัน/เดือน/ปี ที"หมดอายุ รูปถ่ าย ลายมือชื"อ ชื"อ นามสกุล บิด า
มารดา ประวัตกิ ารศึกษาและประวัตกิ ารทํางาน เป็ นต้น

4.2

ข้อ มู ล การติ ด ต่ อ เช่ น ที"อยู่อาศัยตามบัตประชาชน ที"อยู่อาศัยตามทะเบีย นบ้าน หมายเลขโทรศัพ ท์
โทรสาร อีเมล ไอดีผใู้ ช้สาํ หรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) และข้อมูลผูท้ ส"ี ามารถติดต่อได้ เป็ นต้น

4.3

ข้อ มูล เกี(ย วกับ ธุร กรรมการซืNอ ขาย เช่น รหัสคู่ค้า รายละเอียดของสินค้าที"ต้องการ รายละเอียดการส่ง
สินค้าเลขทีบ" ญ
ั ชีธนาคาร และจํานวนเงิน เป็ นต้น

4.4

ข้อ มูล ที(ใ ช้ป ระกอบเป็ น หลัก ฐานในการลงทะเบีย นเป็ น คู่ค ้า กับ บริษทั ฯ หรือ ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ

4.5

เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที"ป รากฏในสําเนาบัตรประชาชน เลขที"ประจําตัวผู้เสียภาษี สําเนาหนั งสือเดิน ทาง
สําเนาใบเปลีย" นชื"อนามสกุล สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบอนุ ญาตขับขี" เลขทะเบียนรถยนต์ ชนิดของรถยนต์
สําเนาโฉนดทีด" นิ สําเนาหนังสือมอบอํานาจ สําเนาหนังสือรับรองบริษทั ใบแจ้งหนีO ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด
หรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน เช็คและต้นขัวO เช็ค ใบสําคัญจ่าย สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร สําเนาบัตรกรรมการ ใบ
ตอบรับ การโอนเงิน บัน ทึก ขออนุ ม ัติล งทะเบีย น direct credit สํา เนา ภพ.20 สําเนาใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพหรือธุรกิจต่าง ๆ และสัญญา เป็ นต้น

4.6

ข้อ มู ล ด้ า นเทคนิ ค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครื"องคอมพิวเตอร์ (IP
Address) และข้อมูลทีบ" ริษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกีO (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ"นื ทีค" ล้ายคลึงกัน เป็ นต้น

4.7

ข้ อ มู ล อื( น ๆ เช่ น บัน ทึก เสีย งการสนทนา และบัน ทึก ภาพนิ" งและภาพเคลื"อ นไหวผ่ านกล้อ งวงจรปิ ด
(CCTV) เป็ นต้น

5.

วัต ถุป ระสงค์แ ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล

5.1

บริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื"อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนีO
(รวมกันเรียกว่า “วัต ถุป ระสงค์ที(ก าํ หนด”)
ลํา ดับ วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด
(ก)

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานสัญญา: ในกรณีทผ"ี ทู้ ค"ี าดว่าจะเป็ นคู่คา้ มีความประสงค์จะ
รวบรวมรายชื"อผูท้ ค"ี าดว่า
เข้าทําสัญญาซืOอขายหรือให้บริการกับบริษัทฯ โดยเป็ นฝ่ าย
จะเป็ นคู่คา้ หรือบุคคลอื"น
ยื"นคําขอหรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับทางบริษทั ฯ เอง
ใดที"มีลกั ษณะคล้ายคลึง
• ฐานความยินยอม: ในกรณีท"ผี ู้ท"คี าดว่าจะเป็ นคู่ค้าไม่ได้มีคํา
3

บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด
กัน สําหรับการจัดซืOอจัด
จ้างของบริษทั ฯ

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
ขอมายัง บริษั ท ฯ ว่ า ประสงค์ จ ะเข้า ทํ า สัญ ญาซืO อ ขายหรือ
ให้บริการกับบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุค คลของผู้ท"ีคาดว่าจะเป็ น คู่ค้า โดยการตัดสินใจของ
บริษทั ฯ เอง (Own Initiative)

(ข)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ น
ลงทะเบีย นผู้ท"ีคาดว่าจะ
เพื"อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของผูท้ "คี าดว่าจะเป็ นคู่ค้า
เป็ นคู่คา้ หรือบุคคลอื"นใด
หรือ บุ ค คลอื"น ใดที"มีล ัก ษณะคล้า ยคลึงกัน เพื"อ ดํ า เนิ น การ
ทีม" ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
ลงทะเบีย นเป็ น คู่ค้า หรือ การดํ าเนิ น การอื"น ใดที"มีล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกัน

(ค)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล
จั ด ทํ า ร า ย ง า น แ ล ะ
ส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ นเพื"อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที"
ในการดําเนิ น ธุรกิจ ของบริษัท ฯ อาทิ รายงานสั "งซืOอ สิน ค้า /
จํ า เป็ น ต่ อก ารดํ าเนิ น
บริการ และเพื"อเก็บประวัติ เป็ นต้น
ธุรกิจของบริษทั ฯ

(ง)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ น
จั ด ซืO อ จั ด จ้ า ง และการ
เพื"อใช้ในการดําเนินการตามคําขอเข้าเสนอราคาของคู่ค้าที"
คัดเลือกคู่ค้า หรือบุคคล
เสนอราคา หรือบุคคลอื"นใดทีม" ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน ก่อนเข้า
อื" น ใ ด ที" มี ลั ก ษ ณ ะ
ทํ า สัญ ญาซืO อ ขาย สัญ ญาให้ บ ริก าร หรือ สัญ ญาอื" น ใดที"
คล้ายคลึงกัน
เกีย" วข้องกับการจัดซืOอจัดจ้างของบริษทั ฯ
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ นเพื"อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ในการดําเนินธุรกิจและดําเนินการตามนโยบายการจัดซืOอจัด
จ้างของบริษทั ฯ เช่น การตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัตขิ องคู่
ค้า เป็ นต้น

(จ)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ น
ลงทะเบีย นคู่ค้ารายใหม่
เพื"อ ใช้ในการลงทะเบีย นคู่ค้ารายใหม่ หรือ บุ ค คลอื"น ใดที"มี
ห รื อ บุ ค ค ล อื" น ใด ที" มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ตลอดจนการดําเนินการตามคําขอต่าง
ลั ก ษ ณ ะคล้ า ยคลึ ง กั น
ๆ ของคู่คา้ หรือบุคคลอื"นใดทีม" ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันในระบบ
ตลอดจนการดําเนิ นการ
ของบริษัทฯ เช่น การเปลี"ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของคู่ค้า เป็ น
ตามคํ า ขอต่ า ง ๆ ของคู่
ต้น
ค้า หรือ บุ ค คลอื"น ใดที" มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

(ฉ)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สญ
ั ญาเป็ น
จั ด ทํ า และการบ ริ ห าร
การจําเป็ น เพื"อ ใช้ในการดําเนิ น การตามคําขอของคู่ส ัญ ญา
จั ด การสั ญ ญ าระหว่ า ง
ดังกล่าว ทีไ" ด้แสดงเจตนาเข้าทําสัญญากับบริษทั ฯ
บริษทั ฯ กับคู่สญ
ั ญาใด ๆ
• ฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของคู่ ส ัญ ญา (หรือ ของบุ ค คลที" เกี" ย วข้อ งหรือ
ตัวแทนของคู่สญ
ั ญา ในกรณี ท"ีคู่สญ
ั ญาเป็ นนิ ติบุค คล) เป็ น
การจําเป็ นเพื"อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการจัดทํา
และการบริหารจัดการสัญญาของบริษทั ฯ เช่น การตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนและคุณสมบัตขิ องคู่สญ
ั ญา เป็ นต้น

(ช)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ น
ปฏิบตั ิหน้ าที"ตามสัญ ญา
เพื"อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที"ตามสัญญา ซึ"งเข้าทํากับคู่คา้ หรือ
ซึ" ง เข้ า ทํ า กั บ คู่ ค้ า หรื อ
บุค คลอื"นใดที"มีล ักษณะคล้ายคลึงกัน เช่ น การสั "งซืOอ สิน ค้า
บุ ค คลอื"น ใดที"มีล ัก ษณะ
หรือบริการ การตังO หนีOและชําระราคาสินค้าหรือบริการ และ
คล้ายคลึงกัน
การรับสินค้าหรือบริการ เป็ นต้น

(ซ)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล
ติ ด ต่ อ สื" อ สารกั บ คู่ ค้ า
ส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ นเพื"อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ห รื อ บุ ค ค ล อื" น ใด ที" มี
ในการติด ต่ อ สื"อ สารทางธุร กิจ กับ คู่ค้า หรือ บุ ค คลอื"น ใดที"มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การติดต่อประสานงานกับคู่คา้ หรือ
ตัวแทนของคู่คา้ เพื"อการรับสินค้าหรือบริการ เป็ นต้น

(ฌ)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานกฎหมาย: เพื"อการปฏิบ ัติต ามกฎหมายซึ"งบังคับ ใช้กับ
ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายที"
บริษทั ฯ อาทิ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการ
เกี" ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คล และคําสั "งโดยชอบด้วยกฎหมาย
บริษั ท ฯ และคํ า สัง" โดย
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีท" เ"ี กีย" วข้อง เช่น สํานักงาน
ชอบด้ ว ยกฎหมายของ
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
ห น่ วยงาน ของรั ฐ และ
เจ้าหน้าทีท" เ"ี กีย" วข้อง

(ญ)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล
ก่อ ตังO สิท ธิเรีย กร้อ งตาม
ส่ว นบุ ค คลเป็ น การจําเป็ น เพื"อ การก่ อ ตังO สิท ธิเรียกร้อ งตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย การปฏิ บ ั ติ ต ามหรือ การใช้ สิ ท ธิเ รีย กร้อ งตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
กฎหมาย หรือการยกขึนO ต่อสูซ้ "งึ สิทธิเรียกร้องของบริษทั ฯ ใน
ตามกฎหมาย หรือ การ
ขันO ตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและ/หรือการ
ย ก ขึO น ต่ อ สู้ ซึ" ง สิ ท ธิ
ไต่สวนโดยเจ้าหน้ าที"รฐั การเตรียมคดี การดําเนินคดี และ/
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด
เรียกร้องของบริษัทฯ ใน
ขั O น ต อ น ต่ า ง ๆ ต า ม
กฎหมาย
(ฎ)

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
หรือการต่อสูค้ ดีในชันO ศาล เป็ นต้น

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ • ฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล
ตรวจสอบดูแลความสงบ
ส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ นเพื"อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เรียบร้อยและรักษาความ
ในการตรวจสอบดู แ ลความสงบเรีย บร้อ ยและรัก ษาความ
ปลอดภัยของบุคคล และ
ปลอดภัยในทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เช่น การใช้ภาพบันทึกจาก
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
กล้องวงจรปิ ด (CCTV) เพื"อป้ องกันการสูญหาย หรือเสียหาย
ในทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ หรือใช้เพื"อติดตามเอาคืนทรัพย์สนิ
หรือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีท"ีมกี ารทําให้ทรัพย์สนิ
ของบริษทั ฯ สูญหาย หรือเสียหาย เป็ นต้น
• ฐานการป้ องกัน หรือ ระงับ อัน ตรายต่ อ ชีวิต ร่ า งกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการ
จําเป็ นเพื"อประโยชน์ในการตรวจสอบ ดูแล ป้ องกัน หรือระงับ
เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที"อ าจเป็ น อัน ตรายต่ อ ชีวิต ร่ า งกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล

(ฏ)

เพื"อการดําเนินการใด ๆ • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล
ที" จํ า เ ป็ น แ ล ะ เ ป็ น
ส่วนบุคคลเป็ นการจําเป็ นเพื"อประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายใน
ประโยชน์ ต่ อ ท่ า น หรือ
การดํ า เนิ น การใด ๆ ที" จํ า เป็ นของบริษั ท ฯ และ/หรือ เป็ น
เกี" ย วข้ อ งโด ย ต รงกั บ
ประโยชน์ ต่อ ท่าน หรือ เกี"ยวข้องโดยตรงกับ วัตถุ ป ระสงค์ท"ี
วัต ถุ ป ระสงค์ ท"ี กํ า หนด
กําหนดข้างต้น
ข้างต้น
ทังO นีO หากเป็ นกรณีทก"ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั
ความยินยอมจากท่าน บริษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน

(ฐ)

เพื"อวัตถุประสงค์อ"นื ๆ ที" • บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อ"นื ใดอันเป็ นเหตุ
บริษั ท ฯ จะแจ้ ง ให้ ท่ า น
ให้ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น
ทราบ
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที"ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื"อ
บริษทั ฯ มีการเปลีย" นแปลงวัตถุประสงค์เดิมทีก" ําหนดไว้
ทังO นีO หากเป็ นกรณีทก"ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั
ความยินยอมจากท่าน บริษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

6

บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
จากท่าน

5.2

เนื"องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ" ริษทั ฯ จะดําเนินการประมวลผลเพื"อวัตถุประสงค์ทก"ี ําหนดตามข้อ .
ข้างต้นในส่วนที"มีความเกี"ยวเนื"องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือสัญ ญาหรือมีความจําเป็ นเพื"อเข้าทํา
สัญญากับท่าน เป็ นข้อมูลทีจ" าํ เป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว หากท่านไม่ประสงค์ทจ"ี ะให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที"
ภายใต้สญ
ั ญาที"ได้เข้าทํากับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทําสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงั กล่าว
บริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นต้องปฏิเสธการเข้าทําสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการซืOอขายสินค้าหรือการให้/
การรับบริการทีเ" กีย" วข้องกับท่าน ไม่ว่าทังO หมดหรือบางส่วน

5.3

ในกรณีทบ"ี ริษทั ฯ จะดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือเพื"อวัตถุประสงค์ท"ี
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทก"ี ําหนดข้างต้น บริษทั ฯ จะจัดให้มนี โยบายหรือประกาศเกีย" วกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพิม" เติม และ/หรือมีหนังสือไปยังท่านเพื"ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว
โดยท่ านควรอ่านนโยบายหรือ ประกาศเพิ"ม เติม ที"เกี"ย วข้องร่วมกับ ประกาศฯ ฉบับ นีO และ/หรือ หนั งสือ
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

6.

การเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุค คล

6.1

บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วตั ถุประสงค์ทก"ี ําหนดและตามหลักเกณฑ์ทก"ี ฎหมาย
กําหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนีO
(ก)

บริษทั ในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์(รายละเอียดรายชื"อบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ตามเอกสารแนบ) ทังO นีO ให้หมายความรวมถึงผูบ้ ริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
และ/หรือบุคลากรภายในของบริษทั ดังกล่าวเท่าทีเ" กีย" วข้อง และตามความจําเป็ นเพื"อการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ข)

คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการ และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีบ" ริษทั ฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทํา
หน้าที"บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การ
ตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยคู่คา้ ทางธุรกิจ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึก
ข้อมูล บริการชําระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการด้านสุขภาพ
บริการประกันภัย บริการการฝึ กอบรม บริการวิเคราะห์ขอ้ มูล บริการทําการวิจยั การทําการตลาด
หรือบริการอื"นใดที"อาจเป็ นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี"ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ
ธนาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย เป็ นต้น

(ค)

ทีป" รึกษาของบริษทั ฯ อาทิ ทีป" รึกษากฎหมาย ทนายความ ผูต้ รวจสอบบัญชี หรือผูเ้ ชีย" วชาญอื"นใด
ทังO ภายในและภายนอกของบริษทั ฯ เป็ นต้น

(ง)

หน่ วยงานของรัฐที"มหี น้าที"กํากับดูแลตามกฎหมาย หรือที"รอ้ งขอให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือทีเ" กี"ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือทีไ" ด้รบั อนุ ญาตตาม
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กฎหมายทีเ" กี"ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด และศาล เป็ นต้น
(จ)

บุคคลหรือหน่ วยงานอื"นใดทีท" ่านให้ความยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานนันO ๆ

6.2

การเปิ ด เผยข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ านให้กับบุ คคลอื"น จะดําเนินการภายใต้วตั ถุ ประสงค์ท"ีกําหนด หรือ
วัตถุประสงค์อ"นื ทีก" ฎหมายกําหนดให้กระทําได้เท่านันO ในกรณีทก"ี ฎหมายกําหนดว่าต้องได้รบั ความยินยอม
จากท่าน บริษทั ฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

6.3

ในการเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ านให้กับ บุ ค คลอื"น บริษัท ฯ จะจัด ให้มีม าตรการที"เหมาะสมเพื"อ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีไ" ด้เปิ ดเผยและเพื"อปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและหน้าทีก" ารคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ทังO นีO ในกรณีทบ"ี ริษทั ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษทั ฯ จะดําเนินการเพื"อทําให้แน่ ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือผูร้ บั ข้อมูลในต่างประเทศนันO มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ" พียงพอหรือเพื"อทําให้
แน่ ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก"ี ฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บริษทั ฯ อาจขอความยินยอมของท่านสําหรับการส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว

7.

ระยะเวลาเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุค คล

บริษั ท ฯ จะเก็บ รัก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นตามระยะเวลาที"จํ า เป็ น เพื"อ บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ท"ีกํ า หนดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนันO ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลีย" นแปลงไปโดยขึนO อยู่กบั วัตถุประสงค์ท"ี
กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล นอกจากนีO บริษัท ฯ จะเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลเป็ น ระยะเวลาตามที"
กฎหมายที"เกี"ยวข้องกําหนด (ถ้ามี) โดยคํานึงถึงอายุความตามกฎหมายสําหรับการดําเนินคดีท"อี าจเกิดขึนO จากหรือ
เกี"ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที"บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคํานึงถึงแนวปฏิบตั ิของ
บริษทั ฯ และของภาคธุรกิจทีเ" กีย" วข้องสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสําคัญ
ทังO นีO บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ทีน" ิตสิ มั พันธ์ระหว่างท่านกับ
บริษทั ฯ สินO สุดลง อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว
หากกฎหมายอนุ ญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจําเป็ นต่อการก่อตังO สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของ
บริษทั ฯ
หลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือ
ระบบของบริษทั ฯ และของบุคคลอื"นซึ"งให้บริการแก่บริษทั ฯ (ถ้ามี) หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไ" ม่
สามารถระบุ ตัวท่ านได้ เว้น แต่ จ ะเป็ น กรณี ท"ีบ ริษัท ฯ สามารถเก็บ รัก ษาข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลดัง กล่ าวได้ต่ อ ไปตามที"
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้องกําหนด ทังO นีO สําหรับรายละเอียดเพิม" เติม
เกี"ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที"
ระบุไว้ในข้อ ของประกาศฯ ฉบับนีO
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8.

สิ ทธิ ต ่า ง ๆ ของท่า นเกี(ย วกับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล

ในฐานะเจ้าของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ท่ านมีสิท ธิต่ าง ๆ ที"เกี"ย วข้อ งกับ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นดังต่ อ ไปนีO ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื"อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทังO นีO หากท่านประสงค์ท"จี ะขอใช้
สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีร" ะบุในข้อ ของประกาศฯ ฉบับนีO
8.1

สิ ทธิ ใ นการเข้า ถึงข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษทั ฯ ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่
ท่าน ทังO นีO ตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.2

สิ ทธิ ใ นการโอนย้า ยข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านมีสทิ ธิทจ"ี ะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกีย" วกับท่าน รวมถึงมีสทิ ธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื"น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทําได้ ทังO นีO ตามที"
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.3

สิ ทธิ ใ นการคัด ค้า นการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านมีสทิ ธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีท"ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.4

สิ ทธิ ใ นการลบข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านอาจขอให้บริษทั ฯ ลบ ทําลายหรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไ" ม่สามารถระบุตวั บุคคล
ได้ในกรณีทก"ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.5

สิ ทธิ ใ นการระงับ การใช้ข ้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านมีสิท ธิขอให้บริษัทฯ ระงับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านในกรณี ท"ีก ฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.6

สิ ทธิ ใ นการแก้ไขข้อ มูล ส่ว นบุค คลให้ถกู ต้อ ง
ท่านมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนันO ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ น
ปั จจุบนั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

9

บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
8.7

สิ ทธิ ที(จ ะเพิ ก ถอนความยิ น ยอม

ในกรณีทบ"ี ริษทั ฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสทิ ธิในการเพิกถอน
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท" ่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั ฯ ได้

8.8

สิ ทธิ ใ นการยื(น ข้อ ร้อ งเรีย น
หากท่านมีความกังวลหรือมีขอ้ สงสัยเกี"ยวกับแนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ เกี"ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดติดต่อบริษทั ฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ ของประกาศฯ ฉบับนีO ทังO นีO ในกรณีทม"ี เี หตุ
ให้เชื"อ ได้ว่ าบริษัท ฯ ได้ทํา การฝ่ าฝื น กฎหมายว่ าด้ว ยการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ท่ านมีสิท ธิย"ืน ข้อ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี"ยวชาญทีไ" ด้รบั การแต่งตังO โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ระเบียบและวิธกี ารตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

ทังO นีO บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําร้องขอใช้สทิ ธิของท่านและดําเนินการตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
9.

วิ ธ ีก ารติ ด ต่อ บริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูป้ ระสานงานเกี"ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษทั ฯ ในกรณีทท"ี ่านมีขอ้ สงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สทิ ธิของท่านตามทีก" ําหนดไว้ในประกาศฯ นีO ท่านสามารถติดต่อ
บริษทั ฯ ผ่านช่องทาง ดังนีO
•

เจ้า หน้ า ที(ค ้มุ ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Data Protection Officer)
อีเมล:
cpg_dpo@cp.co.th
สถานทีต" ดิ ต่อ: สํานักบริหารความเสีย" ง บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
เลขที" 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชันO 29 ถนนรัช ดาภิ เษก แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

10.

การเปลี(ย นแปลงประกาศฯ ฉบับ นีN

บริษทั ฯ อาจทําการเปลี"ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนีOเป็ นครังO คราว เพื"อให้สอดคล้องกับการเปลีย" นแปลงใด ๆ ทีเ" กีย" วกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื"นที"
เกีย" วข้องกําหนด โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลีย" นแปลงประกาศฯ ทีส" าํ คัญใด ๆ พร้อมกับประกาศฯ
ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที"เหมาะสม ทังO นีO บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบการเปลี"ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนีO
เป็ นระยะ ๆ
ให้ประกาศฯ ฉบับนีOมผี ลใช้บงั คับตังO แต่วนั ที" 12 พฤษภาคม 2564
*

*
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