เอกสารแจ้ งการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลสํ าหรับบุคลากร
บริษัท แลนซิ่ง บิสสิ เนส ซิสเต็มส์ จํากัด
บริ ษทั แลนซิ่ง บิสสิ เนส ซิสเต็มส์ จํากัด (“บริ ษทั ฯ”) มุ่งมัน่ ที่จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่าน
เป็ นบุคลากรของบริ ษทั ฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 บริ ษทั ฯ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผล และ
วิธีการที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิ ทธิของท่านในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ ยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1. คํานิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลซึ่ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ เชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองม่านตา ข้อมูลจําลองลายนิ้ วมือ) หรื อข้อมูลอื่น ใดที่
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
“ประมวลผล” หรื อ “การประมวลผล" หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
“ผู้ควบคุม ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึ ง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ มีอาํ นาจในการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลตามคําสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดําเนิ นการดังกล่าวไม่ เป็ นผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่ าน
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม สามารถจําแนกเป็ นประเภทดังต่อไปนี้
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียด
1. ข้อมูลระบุตวั ตน
เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บตั รประชาชน รู ปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปี เกิด
2. ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อบุคคลที่ติดต่อยามฉุกเฉิน
3. ข้อมูลการเงิน
เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน เอกสารเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้
4. ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรม เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมกิจกรรม การสัมมนา การจัดงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
5. ข้อมูลด้านสุ ขภาพ
เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุ ขภาพ

2. บริ ษทั ฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน
โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน แต่ บริ ษทั ฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านโดยไม่
ต้องขอความยินยอมในกรณี ที่พระราชบัญญัติคุม้ ครอง ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น ในกรณี ที่มีความจําเป็ นใน
การปฏิ บัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน การให้ สวัสดิ การรั กษาพยาบาล การประกันสั งคม เพื่ อประโยชน์ด้าน
สาธารณสุ ข หรื อการคุม้ ครองทางสังคมอื่นใดโดย บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โดยตรงจากท่าน ได้แก่ ใบสมัครงานที่ท่านส่งให้บริ ษทั ฯ โดยการเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริ ษทั ฯ
การ สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่านแอปพลิเคชัน่ หรื อใส่ขอ้ มูลลงในระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลที่บริ ษทั ใช้
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กาํ หนดไว้โดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จาํ เป็ นสําหรับการดําเนินการดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ได้สรุ ปการใช้ขอ้ มูลส่วน บุคคลของ
ท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี้
ลําดับ
1

วัตถุประสงค์
ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างงานกับบุคลากร ซึ่งรวมถึง
-การจ่ายเงินเดือน
-การจ่ายค่าล่วงเวลา
-การบันทึกเวลาเข้า-ออก การปฏิบตั งาน
-การบันทึกวันลาและการจัดการสิ ทธิวนั ลา
-การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการพิจารณา
เลื่อนตําแหน่ง
-แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรของบริ ษทั ฯ และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารภายในบริ ษทั ฯ

ประเภทข้ อมูล
-ข้อมูลระบุตวั ตน
-ข้อมูลสําหรับการ
ติดต่อ
-ข้อมูลการเงิน

ฐานการประมวลผลที่ชอบด้ วย
กฎหมาย
เป็ นการจําเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตาม
สัญญาจ้างงาน

ลําดับ

วัตถุประสงค์

ประเภทข้ อมูล

ฐานการประมวลผลที่ชอบด้ วย
กฎหมาย
- ข้อมูลระบุตวั ตน เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมาย
- ข้อมูลสําหรับการ ด้วย (Legitimate Interest)การ
ติดต่อ
บริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคล
- ข้อมูลการเข้าร่ วม เพือ่ พัฒนาศักยภาพพนักงานและ
กิจกรรม
กิจกรรม องค์กร เพิ่มประสิ ทธิภาพ
ขององค์กร
ไม่มีการใช้ขอ้ มูล
เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมาย
ส่วนบุคคลที่ระบุ
ด้วย (Legitimate Interest)ในการ
ตัวตนได้
ทําสถิติดา้ นทรัพยากรบุคคลที่ไม่
ใช้การระบุตวั ตนเพื่อการพัฒนา
องค์กรโดยไม่มีการใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลในทางที่จะกระทบต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน
- ข้อมูลระบุตวั ตน เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมาย
- ข้อมูลสําหรับการ ด้วย (Legitimate Interest) การ
ติดต่อ
บริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคล
- ข้อมูลการเงิน
โดยไม่มีการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ในทางที่จะกระทบต่อสิ ทธิข้นั
พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน

2

จัดสวัสดิการ จัดการฝึ กอบรม จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และจัดกิจกรรมเพื่อสาน
ความสัมพันธ์กบั บุคลากร

3

สร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุตวั ตนของท่าน
สําหรับจัดทํารายงานทางด้านการบริ หารทรัพยากร
บุคคลและอาจแบ่งปันแก่กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ หรื อ
สถานที่ทาํ งานอื่นๆ การเพื่อพัฒนาการบริ หารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

4

แบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั กลุ่มลูกค้าของ
บริ ษทั ฯ หรื อสถานที่ทาํ งานอื่นๆ ซึ่งทําหน้าที่
บริ หารงานทรัพยากรบุคคล รวมถึง งานด้านพัฒนา
บุคคลากร การจ่ายเงินเดือน การให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ รวมถึงการประเมินผลงานด้านการทํางานของ
บุคลากรโดยบริ ษทั ฯ มีขอ้ ตกลงกับกลุ่มลูกค้าของ
บริ ษทั ฯ หรื อสถานที่ทาํ งานอื่นๆ ให้คมุ้ ครอง ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ตาม
พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อ
ป้องกันการใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
เก็บผลตรวจสุ ขภาพประจําปี เพื่อประเมินความสามารถ ข้อมูลด้านสุ ขภาพ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
ในการทํางานตามตําแหน่งงานที่ท่านได้รับมอบหมาย
และเพื่อประโยชน์ในการจัดการสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมหรับพนักงาน โดยบริ ษทั ฯ
จะเก็บข้อมูลผลตรวจสุ ขภาพเป็ นความลับ
เสนอข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การที่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนที่ - ข้อมูลระบุตวั ตน เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
เกี่ยวข้องจะเสนอให้กบั บุคลากรผ่านทางอีเมล
- ข้อมูลสําหรับการ
ติดต่อ

5

6

บริ ษทั ฯ จะไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านไปเพื่อวัตถุป ระสงค์อื่นนอกเหนื อจากที่ระบุไปข้างต้น ยกเว้นในกรณี มีความ
จําเป็ นที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น เพื่อการ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
เป็ นต้น

5. การเปิ ดเผยหรื อแบ่ งปันข้อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรื อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
• กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ หรื อสถานที่ทาํ งานอื่นๆ เช่น Tiger Soft เพื่อการทําเงินเดือนให้กบั บุคลากร
• ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั กําหนดให้บุคคลภายนอกข้างต้นต้อง
รักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
กําหนด และใช้ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านได้ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ บริ ษ ัท ฯ ได้กาํ หนดหรื อมี ค าํ สั่ งให้ บุ ค คลภายนอกนั้น
ดําเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
2. บริ ษทั ฯ อาจเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริ การจากบุคคลที่ สาม
ไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและ พิจารณา
ถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผใู ้ ห้บริ การระบบ Cloud Computing นั้นให้กบั การคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
3. บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้หน่ วยงานราชการ บุคคล หรื อนิ ติบุคคลใดๆ เพื่อเป็ นการปฏิ บัติตาม
กฎหมาย หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามคําสั่งศาล
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ได้รับจากท่านในการไว้ตลอดระยะเวลาการเป็ นพนักงานกับบริ ษทั ฯ และจะเก็บ
ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่ สัญญาการจ้างงานสิ้ น สุ ดลง หรื อวันที่ สิ้นสุ ดการเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ เพื่ อเป็ น
หลักฐานในกรณี ที่เกิ ดข้อสงสัยหรื อข้อร้องเรี ยนที่ เกี่ยวกับสิ ทธิ ของพนักงาน การรับสวัสดิ การ หรื อการปฏิบัติงานให้กับ
บริ ษทั ฯ
2. ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ปฏิ บัติ ต ามคําสั่ งศาล หรื อ ต้อ งก่ อ ตั้ง สิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งตามกฎหมายเพื่ อ เข้า
กระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ บริ ษทั ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายแล้วแต่
กรณี
3. เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ 1. หรื อข้อ 2. บริ ษทั ฯ จะดําเนินการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทําลายข้อมูล ของ
บริ ษทั ฯ และจะดําเนินการให้แล้วเสร็ จโดยไม่ชกั ช้า
7. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั ฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยมาตรการไม่นอ้ ยกว่าระดับที่ กฎหมายกําหนด และด้วยระบบที่ เหมาะสม
เพื่อป้ องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น เช่ น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL)
ป้องกันด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สําหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และจัดเก็บใน
สถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จาํ กัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบเอกสารได้
2. บริ ษทั ฯ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงานตัวแทน คู่คา้ หรื อบุคคลภายนอก การเข้าถึง ข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทําได้ตามเท่าที่กาํ หนดไว้หรื อตามคําสั่ง ซึ่ งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ ในการ
รักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. บริ ษทั ฯ จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
4. บริ ษทั ฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจําเป็ นในการดําเนินการของบริ ษทั ฯ
5. ในกรณี ที่เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหวบริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลเอกสาร
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสํารองพร้อมทั้งแผนสําหรับ
ํ
กรณี ฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ ยงของระบบอย่างสม่าเสมอ

8. การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
1. บริ ษทั ฯ อาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเพื่อดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งกับท่านไว้ และได้รับ
การยินยอมจากท่านแล้ว โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่อาจไม่เพียงพอของ
ประเทศปลายทาง
2. บริ ษทั ฯ สามารถโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากท่านในกรณี ที่การโอนข้อมูลส่ วน
บุคคลไปต่างประเทศนั้นเป็ นไปเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งท่านเป็ นคู่สัญญา หรื อเพื่อใช้ในการดําเนิ นการตามคําขอของ ท่าน
ก่อนเข้าทําสัญญานั้น หรื อเป็ นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ร้องขอให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ ดังนี้
1. สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผล
ข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริ ษทั ฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั ฯ
2. สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้ บริ ษทั ฯ
ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อ
บริ ษทั ฯ ให้แก่ท่านได้
3. สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลที่ ไม่
ถูกต้อง หรื อ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่ วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ฯ ทําการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุ บาง
ประการได้
5. สิ ทธิ ในการระงับการใช้ข้อมูลส่ วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ ในการให้บริ ษทั ฯ ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่
ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรื อตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
7. สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วน
บุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมาที่ hr@lansingbs.com เพือ่ ดําเนินการยื่นคําร้องขอตามสิ ทธิขา้ งต้นได้
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาให้เกิดการคุม้ ครอง ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ดีข้ นึ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
11. ช่ องทางการติดต่ อ
ท่านสามารถติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูล สอบถามหรื อใช้สิทธิ ใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
บริ ษทั แลนซิ่ง บิสสิ เนส ซิสเต็มส์ จํากัด ตั้งอยู่ที่ 2 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02 102 8639 อีเมล hr@lansingbs.com

เอกสารแจ้ งการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลสํ าหรับผู้สมัครงาน
บริษัท แลนซิ่ง บิสสิ เนส ซิสเต็มส์ จํากัด
บริ ษทั แลนซิ่ง บิสสิ เนส ซิสเต็มส์ จํากัด (“บริ ษทั ฯ”) มุ่งมัน่ ที่จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ทา่ นเป็ น ผูส้ มัคร
งานกับบริ ษทั ฯ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านจะได้รับการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริ ษทั ฯ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการ
ที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิ ทธิ ของท่านในฐานะ เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ ยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1. คํานิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลซึ่ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
"ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองม่านตา ข้อมูลจําลองลายนิ้ วมือ) หรื อข้อมูลอื่น ใดที่
กระทบต่ อ เจ้าของข้อ มู ลส่ วนบุ คคลในทํานองเดี ยวกัน ตามที่ ค ณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลประกาศกําหนด
“ประมวลผล” หรื อ “การประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
“ผู้ควบคุม ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึ ง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ มีอาํ นาจในการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ข้อมูล
ส่ วนบุคคลตามคําสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดําเนิ นการดังกล่าวไม่ เป็ นผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ
เก็บรวบรวมจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ได้แก่
1. บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลสําหรับใช้เพื่อระบุตวั ตนและเป็ นข้อมูลสําหรับการติดต่อ ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพศ อายุ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน รู ปถ่าย ข้อมูลการศึกษาประวัติการ ทํางาน
ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว และข้อมูลบุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิน
2. บริ ษทั ฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ อ่อนไหวของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่ อน แต่
บริ ษทั ฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านโดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมในกรณี ที่พระราชบัญญัติคุ้ มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น ในกรณี ที่มีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านการคุม้ ครองแรงงาน การให้
สวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสังคม เพื่อประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ข หรื อการคุม้ ครองทางสังคมอื่นใดโดย บริ ษทั ฯ จัด
ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิข้นั พื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้โดยตรงจากท่าน ได้แก่ ใบสมัครงานที่ท่านส่งให้บริ ษทั โดยการเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริ ษทั ฯ การ
สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อผ่านแอปพลิเคชัน

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กาํ หนดไว้โดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จาํ เป็ นสําหรับการดําเนินการดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ได้สรุ ปการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ของ
ท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี้
ลําดับ
วัตถุประสงค์
ฐานการประมวลผลที่ชอบด้ วยกฎหมาย
1

2

3

เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของท่านเพื่อเข้าทํางานกับบริ ษทั ฯ ผ่าน
การสัมภาษณ์ การตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบประวัติการ
ทํางานของท่านกับบุคคลที่สาม และการคัด เหมาะสมกับ
ตําแหน่ง

เพื่อสร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุตวั ตนของท่าน สําหรับ
จัดทํารายงานทางด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล และอาจ
แบ่งปันแก่กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ หรื อสถานที่ทาํ งานอืน่ ๆ
การเพื่อพัฒนาการบริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest) ในการคัดเลือกบุคลากรที่ของ
บริ ษทั เหมาะสมเข้าทํางานกับบริ ษทั ฯ โดยการ
คัดเลือกดังกล่าวไม่มีการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ในทางที่จะ กระทบต่อสิ ทธิข้นั พื้นฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมายด้วย
(Legitimate Interest)ในการทําสถิติดา้ น
ทรัพยากรบุคคลที่ไม่ใช้การระบุตวั ตนเพื่อการ
พัฒนาองค์กรโดยไม่มีการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ในทางที่จะกระทบต่อสิ ทธิข้นั พื้นฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านในการเปิ ดเผย
ข้อมูลสุ ขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว

3.1เก็บรวบรวมผลตรวจสุขภาพของท่านก่อนรับเข้า ทํางาน
เพื่อประเมินความสามารถในการทํางานใน ตําแหน่งงานที่ท่าน
สมัคร
3.2 ในการเก็บรวมรวมผลการตรวจสุ ขภาพของท่านบริ ษทั ฯ
จะเก็บข้อมูลสุ ขภาพของท่านเป็ นความลับ และ จะไม่เปิ ดเผย
ต่อบุคคลภายนอก และในกรณี ที่ท่านไม่ได้ รับการคัดเลือกให้
รับเข้าทํางานกับบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะทําลายผลการตรวจ
สุ ขภาพของท่านทันที
4
เปิ ดเผยข้อมูลในใบสมัครงานของท่านให้กบั บริ ษทั อื่นใน
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านในการเปิ ดเผย
กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ หรื อสถานที่ทาํ งานอืน่ ๆ การเพื่อให้
ข้อมูลสุ ขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
บริ ษทั อื่นในกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ หรื อสถานที่ทาํ งานอื่นๆ
การสามารถเข้าถึงข้อมูลในใบ สมัครงานของท่านเพื่อเสนอ
ตําแหน่งงานที่อาจเหมาะสม กับท่าน
บริ ษทั ฯ จะไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนื อจากที่ ระบุไปข้างต้น ยกเว้นในกรณี มีความ
จําเป็ นที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลได้ เช่น เพื่อการ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ ของบุคคล
เป็ นต้น

5. การเปิ ดเผยหรื อแบ่ งปันข้อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรื อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
• กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ หรื อสถานที่ทาํ งานอื่นๆ เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม
• ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ กําหนดให้ บุ ค คลภายนอกข้างต้น ต้อ งรั กษาความลับ และคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านตามมาตรฐานที่
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์ที่ บริ ษทั ฯ
ได้ก ํา หนดหรื อ มี ค ําสั่ ง ให้ บุ ค คลภายนอกนั้ น ดํา เนิ น การ บุ ค คลภายนอกจะไม่ ส ามารถใช้ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ าน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
2. บริ ษทั ฯ อาจเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริ การจากบุคคลที่ สาม
ไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและ พิจารณา
ถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผใู ้ ห้บริ การระบบ Cloud Computing นั้นให้กบั การคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
3. บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้หน่ วยงานราชการ บุคคล หรื อนิ ติบุคคลใดๆ เพื่อเป็ นการปฏิ บัติตาม
กฎหมาย หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามคําสัง่ ศาล
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ในกรณี ที่ไม่ได้เข้าปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับจากท่านในการไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักฐานในกรณี ที่เกิดข้อสงสัยหรื อข้อร้องเรี ยนถึงความไม่เป็ นธรรมในการคัดเลือกเข้า
ปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯ
2. ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ต้องปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ปฏิ บัติ ต ามคําสั่ งศาล หรื อ ต้อ งก่ อ ตั้งสิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งตามกฎหมายเพื่ อเข้า
กระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ บริ ษทั ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายแล้วแต่
กรณี
3. เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ 1. หรื อข้อ 2. บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทําลายข้อมูล
ของบริ ษทั ฯ และจะดําเนินการให้แล้วเสร็ จโดยไม่ชกั ช้า
7. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษ ัท ฯ จะจัด การเก็บ รั กษาข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลด้วยมาตรการไม่ น้ อ ยกว่ าระดับ ที่ กฎหมายกําหนด และด้วยระบบที่
เหมาะสม เพื่อป้ องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets
Layer: SSL) ป้องกันด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สําหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จาํ กัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สาํ หรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบ
เอกสาร
2. บริ ษทั ฯ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่คา้ หรื อบุคคลภายนอก การเข้าถึง ข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทําได้ตามเท่าที่กาํ หนดไว้หรื อตามคําสั่ง ซึ่ งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ ในการ
รักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล 3. บริ ษทั ฯ จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้ องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้รับอนุ ญาต 4. บริ ษทั ฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่มีความจําเป็ นในการ
ดําเนินการของบริ ษทั ฯ
8. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ

1. บริ ษทั ฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งกับท่านไว้ และได้รับ
การยินยอมจากท่านแล้ว โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่อาจไม่เพียงพอของ
ประเทศปลายทาง
2.บริ ษทั ฯสามารถโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากท่านในกรณี ที่การโอนข้อมูลส่ วน
บุคคลไปต่างประเทศนั้นเป็ นไปเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งท่านเป็ นคู่สัญญา หรื อเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของ ท่าน
ก่อนเข้าทําสัญญานั้น หรื อเป็ นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ ดังนี้
1. สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความยิ น ยอม (right to withdraw consent): ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความ ยิ น ยอมในการ
ประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริ ษทั ฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอยู่กบั
บริ ษทั ฯ
2. สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้บริ ษทั ฯ
ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอมต่อบริ ษทั ฯ ให้แก่ท่านได้
3. สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง หรื อ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริ ษทั ฯ ทําการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุ บาง
ประการได้
5. สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ ในการให้บริ ษทั ฯ ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่ วนบุคคลของ ท่าน
ที่ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรื อตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
7. สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมาที่ อีเมล hr@lansingbs.com เพื่อดําเนินการยื่นคําร้องขอตามสิ ทธิขา้ งต้นได้
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาให้เกิดการคุม้ ครอง ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ดีข้ นึ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
11. ช่ องทางการติดต่ อ
ท่านสามารถติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูล สอบถามหรื อใช้สิทธิ ใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
บริ ษทั แลนซิ่ง บิสสิ เนส ซิสเต็มส์ จํากัด ตั้งอยู่ที่ 2 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02 102 8639 อีเมล hr@lansingbs.com

