ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว สาหรับพนักงานและผู้สมัครงาน
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิความเป็ นส่วนตัวของพนักงานและผูส้ มัคร
งาน จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย
ข้อ มูลส่ ว นบุค คลของบุค คลธรรมดา ซึ่ง เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุค คล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี ้ ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีจ้ ะแจ้งให้ท่านทราบถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์การดาเนินการ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน ตลอดจนการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
ช่องทางการติดต่อ
1. ประกาศฉบับนีใ้ ช้กับใครบ้าง และแหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ประกาศฉบับนีใ้ ช้บังคับกับบุคคลใด ๆ ที่บริษัทมีความสัมพันธ์ดว้ ย และเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทต้อง
บริหารจัดการในการสรรหาและทาสัญญาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและผลการปฏิบตั ิงาน การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
และสวัสดิการ การบริหารสิทธิประโยชน์ จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และการสื่อสาร การพัฒนาองค์กร การฝึ กอบรมและ
พัฒนา การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ การบริหารแผนการสืบทอดตาแหน่งและ
บุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง ความสัมพันธ์ในการทางาน ซึ่งหมายความถึงบุคคลดังต่อไปนี ้ (“ท่าน”)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ผูส้ มัครงาน
ลูกจ้าง ซึ่งรวมถึงลูกจ้างระยะสัน้
ที่ปรึกษา
กรรมการบริษัท
พนักงานจ้างเหมาแรงงาน
พนักงานของผูร้ บั จ้างทาของหรือบริษัทผูใ้ ห้บริการ (Outsource)
นักศึกษาฝึ กงาน
วิทยากรและผูป้ ระสานงาน และ
บุคคลอื่นใดที่ บริษัท ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง บุคคลคา้ ประกัน ผู้รับ
ผลประโยชน์ ผูต้ ิดต่อในกรณีฉกุ เฉิน หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องอื่น ๆ )
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1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ได้แก่
แหล่งทีม่ า
1) ได้ รั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
จากท่านโดยตรง

ตัวอย่าง
• ขั้นตอนภายในของบริษัทสาหรับสัญญาจ้างงานของท่าน เมื่อท่านลงนามใน
สัญ ญาจ้า งงาน และขั้น ตอนการท าประกั น ภัย ส าหรับ พนัก งานและการ
เรียกร้องประโยชน์สินไหมทดแทน
• การติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
• ระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของบริษัท เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือ
ระบบภายในของบริษัท เป็ นต้น

2) ได้ รั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของท่านจากแหล่งอื่น

• หน่ ว ยงานราชการ เช่ น สานัก งานต าราจแห่ ง ชาติ สานัก งานป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และศาล เป็ นต้น
• โรงพยาบาลที่ทาการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานใหม่
• บริษัทนายจ้างของท่าน (สาหรับพนักงานจากบริษัท outsource)

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผล
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี ้
ประเภทข้อมูล
1) ข้อมูลส่วนตัว

•
•
•
•

ตัวอย่าง
ค าน าหน้า ชื่ อ ชื่ อ กลาง นามสกุล ชื่ อ เล่ น นามแฝง หรื อ ชื่ อ ที่ เ คยใช้ รวมทั้ง
ลายมือชื่อ
ภาพถ่าย รูปหน้า หรือรูปพรรณสัณฐาน
เพศ ส่ ว นสูง น ้า หนัก วัน เดื อ นปี เ กิด อายุ สัญ ชาติ สถานภาพทางการสมรส
สถานภาพครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัวและจานวนบุตร
ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกและความสนใจ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา
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ประเภทข้อมูล

ตัวอย่าง
• ข้อ มูล บนเอกสารที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานราชการ เช่ น ส าเนาบัต รประจ าตั ว
ประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบอนุญาตขับขี่
ยานพาหนะตามกฎหมาย หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลข
สาหรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว เป็ นต้น

2) ข้อมูลการศึกษา

• วุฒิการศึกษาและการเข้าศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองค์กรวิชาชีพ ผล
การศึกษา ใบประกาศการฝึ กอบรม เป็ นต้น

3) ข้อมูลสาหรับติดต่อ

• ที่อยู่ทางไปรษณียข์ องที่พกั อาศัย ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร อีเมลส่วนตัว
• ที่อยู่ทางไปรษณียข์ องบริษัทที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ทางาน
อีเมลที่ทางาน

4) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจ้ า ง
งาน

• รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และประวัติการจ้างงาน
เช่น อาชีพ ตาแหน่ง สังกัด ชื่อบริษัทหรือ สถานภาพใบอนุญาตทางาน ชื่อ เลขที่
และอายุสมาชิกของกองทุนสารองเลีย้ งชีพเดิม
• รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตทางาน ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและ
ประวัติความเป็ นมา หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
• ประวัติการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ ยวกับเงินเดือน การเข้างาน และ
ผลประโยชน์ต่างๆ) วันที่เริ่มว่าจ้าง อายุงาน การเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่อยู่ในความ
ครอบครองระหว่างการจ้างงาน การประเมินต่าง ๆ (การประเมินผลการทางาน
และความเป็ นไปได้ การประเมินสมรรถนะประเภทต่าง ๆ ทักษะความรูใ้ นการ
ปฏิบตั ิงานและภาวะผูน้ า พฤติกรรม) รวมทัง้ การใช้การประเมินทางเทคโนโลยี
และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล) ทัง้ นีร้ วมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความผิดทางวินยั และการชดใช้ค่าเสียหาย

5) ข้อมูลทางการเงิน

•
•
•
•
•
•
•

หมายเลขบัญชีธนาคาร
ประวัติสินเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ใช้
ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ข้อมูลรายได้ / เงินเดือน / ค่าธรรมเนียมการให้บริการ / เงินชดเชยอื่น ๆ
การหักเงินเดือนลูกจ้างตามข้อกาหนดของกฎหมาย
การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ
ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ สวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือ
การให้เปล่า เงินอุดหนุน) เป็ นต้น
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ประเภทข้อมูล
6) ข้ อ มู ล ท า ง เ ท ค นิ ค
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ

•
•
•
•

•
•

ตัวอย่าง
หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address หรือ Mac address)
คุกกี ้ (Cookies ID)
รุน่ และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ
ล็อก (Log) และข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Log - in) ระยะเวลาที่เข้าถึง การใช้งาน
และระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการ
เรียกดู
ประเภทและเวอร์ช่ นั ของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ท่ที ่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบตั ิการ เป็ น
ต้น

7) ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความ
อ่อนไหว

• บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ โดยบริษัทจะต้องได้รบั ความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกาหนด

8) ข้อมูลอื่น ๆ

• เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้ขอ้ ติชม การร้องเรียน การให้คาแนะนา การ
ตอบแบบสารวจความคิดเห็น ข้อซักถามและข้อมูลที่ท่านสมัครใจให้ในระหว่างที่
มีการติดต่อสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น

หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถเสนอตาแหน่งงานให้แก่ ท่านตามคาขอ
อีกทัง้ บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ทกุ ประการที่บริษัทมีต่อท่านตามสัญญาจ้างงาน / การบริหารค่าตอบแทน / การ
บริหารสิทธิประโยชน์ / การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ / การฝึ กอบรมและพัฒนา / การให้ทนุ การศึกษา / การ
สนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ / การบริหารแผนการสืบทอดตาแหน่งและบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง ความสัมพันธ์ในการทางานกับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบตั ิภาระผูกพันของบริษัทตามกฎหมายได้
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ บริษัท เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลเกี่ ยวกับคู่สมรส ข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ผูอ้ ปุ การะ ผูอ้ ยู่ในอุปการะ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ผูแ้ ทน หัวหน้าผูจ้ ัดการ ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ า้ ประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั ประโยชน์ หรือท่านอาจขอให้
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก
ท่านมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนีใ้ ห้แก่บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความ
ยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น (หากเป็ นกรณีท่ีตอ้ งได้รบั ความยินยอม) นอกจากนี ้ ท่านยังมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้
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บริษัท สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านัน้ ได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศฉบับนีด้ ว้ ย
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1) เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนการสรรหา เช่น การสรรหา การคัดเลือกการตัดสินใจ
ว่ า จ้า ง การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ ใบสมัค รเข้า ท างาน การสัม ภาษณ์ง าน การ
ประเมิ น คุณ สมบัติต ามข้อ มูลที่ ปรากฏในใบสมัครงาน ความเหมาะสมและ
คุณสมบัติ ตลอดจนประสิทธิภาพการทางาน การตรวจสอบประวัติความเป็ นมา
และการคัดกรองในกรณีท่ีท่านได้รบั ข้อเสนอให้เข้าทางาน การตรวจสอบข้อมูล
ของท่ านกับ บัญ ชีร ายชื่อบุคคลต้อ งห้าม การอนุ มัติใบสมัครเข้าท างาน การ
ติดต่อท่านเกี่ยวกับตาแหน่งที่ท่านขอหรือสมัคร (เช่น การติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบ
ว่าใบสมัครของท่านได้รบั การอนุมตั ิหรือถูกปฏิเสธ) เป็ นต้น

•
•

ฐานตามกฎหมาย
ความยินยอม
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหว

2) เพื่อดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างงานระหว่างบริษัทกับท่าน รวมถึง
สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น สัญญาไม่เปิ ดเผยความลับ เป็ นต้น

•

การปฏิบตั ิตามสัญญาหรือการ
ดาเนินการตามคาขอก่อนเข้าทา
สัญญา

3) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของบริษัทภายใต้สญ
ั ญาจ้างงาน และขัน้ ตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างงาน เช่น การจัดทาเงินเดือน การบันทึกประวัติพนักงาน การจ้างงาน
ผูม้ ีความพิการ การจัดทารายงานการลาทุกประเภท การประเมินผลการทางาน
การประเมินและยืนยันการทางานในระยะทดลองงาน การสมัครกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ และการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน เป็ นต้น

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหว

4) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย
รวมถึงเพื่อรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
กรมสรรพากร สานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน หรือ
เมื่อได้รบั หมายเรียก หรือหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานราชการ
หรือศาล เป็ นต้น

•

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

5) เพื่อให้ท่านปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดภายใต้สญ
ั ญาจ้างงานในฐานะพนักงานของ
บริษัท รวมถึงการใช้ขอ้ มูลสแกนเส้นเลือด เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ
และข้อมูลของบริษัท สาหรับการปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างงานของท่าน

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหว

•
•

•

หน้า 5 จาก 10

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6) เพื่อบริหารจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการประกันภัย เช่น การจัดให้
มีการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ประกันประเภทอื่น ๆ และการเรียกร้องค่า
สินไหมประกัน เป็ นต้น

•
•

ฐานตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหว

7) เพื่อจัดให้มีการฝึ กอบรมสาหรับพนักงานตามที่ได้ตกลงหรือกาหนดไว้ในสัญญา
จ้างงาน และนโยบายของบริษัท กฎระเบียบ และข้อบังคับการทางานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•
•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

8) เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในหรือบริเวณสานักงานใหญ่ สานักงานสาขา
หรือสถานที่ของบริษัท ผ่านระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

•

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

9) เพื่อสนับสนุนการกูเ้ งิน และ/หรือการสมัครบัตรเครดิตของท่าน โดยการให้ขอ้ มูล
สถานะการจ้างงานแก่ธนาคารพาณิชย์

•

ความยินยอม

10) เพื่อจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบตั งิ านภายใต้
สัญญาจ้างงาน รวมถึงการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น
ใด

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

11) เพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

•

•

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วาม
อ่อนไหว

12) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลของท่านหลังจากสิน้ สุดสถานะการเป็ นพนักงาน เพื่อเป็ น
การอ้างอิงสาหรับการสมัครงานอีกครัง้ ของท่านกับบริษัทในอนาคต

•

ความยินยอม

13) เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ลกู ค้า คู่คา้ และบุคคลภายนอกอืน่ ๆ อัน
เนื่องมาจากสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างงาน

•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

14) เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ตวั แทน ผูใ้ ห้บริการ หรือผูร้ บั จ้างช่วงสาหรับการ
ดาเนินงานใด ๆ ของบริษัท

•

•

•

•
•

การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหว
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5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี ้ หลักเกณฑ์ท่ใี ช้กาหนดระยะเวลาเก็บรักษา ได้แก่
บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่บริษัทดาเนินความสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร สัญญาว่าจ้าง ตลอดจน
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลกับท่าน และบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบตั ิต าม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อการยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูข้ องตนสาหรับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
เพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกาหนดภายในองค์กรของบริษัท
6. การเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในประกาศนี ้ บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศญี่ ปุ่น และบริษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เพื่อการ
บริหารงานภายในต่าง ๆ เช่น การจัดการข้อเรียกร้องของพนักงาน การสอบสวนกรณีทุจริตคอร์รปั ชั่น
ภายในบริษัท เป็ นต้น
(2) ลูกค้า ผูใ้ ห้บริการ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เนื่องมาจากสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง
(3) ตัวแทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใด ๆ เช่น ผูใ้ ห้บริการเก็บและ
ทาลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใด ๆ เป็ นต้น
(4) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงาน
ซึ่งใช้อานาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตารวจ สานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง กระทรวงพาณิชย์ กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา เป็ นต้น
(5) สถาบันฝึ กอบรมภายนอก
(6) ธนาคาร หรือบริษัทบัตรเครดิตที่มีนิติสมั พันธ์กบั ท่าน
(7) โรงพยาบาล สาหรับการตรวจสุขภาพของท่าน
(8) บริษัทประกันภัย
(9) บริษัทจัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ (หากมี)
บริษัทอาจต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อให้
บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของท่านและบริษัท เช่น เมื่อเกิดการทุจริตคอร์รปั ชั่นภายใน
องค์กร หรือมีการร้องเรียนจากพนักงาน เป็ นต้น
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เมื่อมีความจาเป็ นที่บริษัทต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่สาม ซึ่งมีมาตรฐานการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย บริษัทจะดาเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เพียงพอสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไป หรือเพื่อให้การโอนนัน้ สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ใช้บงั คับ เช่น บริษัท อาจขอให้บุคคลภายนอกที่ได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปนัน้ ตกลงกับ
บริษัทเพื่อให้คารับรองว่า ข้อมูลนั้นจะได้รบั ความคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับ
ข้อกาหนดในประเทศไทย
8. การใช้คุกกี้
บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คกุ กีแ้ ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
บริษัท รวมถึงการใช้เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันเอมันนี่ (A money)
การเก็บรวบรวมคุกกีแ้ ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้ บริษัทสามารถจดจาท่าน ทราบถึง
ความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุ งวิธีการที่ บริษัทจะเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน รายละเอียดโปรดดู
ประกาศเกี่ยวกับการใช้และจัดการคุกกี ้ (Cookies Notice) https://www.amoney.co.th/privacy/cookie_consent และ
http://www.aira-aiful.co.th/?page_id=1739
9. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี ้ ท่านสามารถขอเพิกถอนความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิมเมื่อใดก็ได้ (โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อ สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 ท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้ อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวอยู่กบั บริษัท
(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
และขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ตนเอง รวมถึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท
(3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(4) สิทธิในการขอให้ลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททาการลบ
หรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคล ด้วยเหตุผลบางประการได้
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(5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction) ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลสวน
บุคคลของตนเอง ด้วยเหตุผลบางประการได้
(6) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to transfer) ท่านมีสิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลสวนบุคคล
ของตนเองที่ได้ให้ไว้กบั บริษัทไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตนเองได้ ด้วยเหตุผลบางประการ
(7) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้าน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ด้วยเหตุผลบางประการได้
10.2 ช่องทางการใช้สิทธิ
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ท่ฝี ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งจดหมาย
ผ่านทางไปรษณียต์ ามที่อยู่ของบริษัท พร้อมเอกสารดังต่อไปนี ้
1) แบบฟอร์มคาขอใช้สิทธิพร้อมลงลายมือชื่อ (ท่านสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มผ่านฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หรือดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท)
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
10.3 ระยะเวลาการดาเนินการ
บริษัทจะดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รบั คาขอใช้สิทธิท่ีสมบูรณ์พร้อมเอกสาร
ประกอบโดยครบถ้วน โดยที่ระหว่างการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ
บริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยอยู่
11. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
11.1 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข สูญ
หาย ทาลาย หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
11.2 หากบริษัทเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทจะกากับดูแลบุคคลอื่นซึ่ง บริษัทมอบหมายให้
ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
12. รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษัทได้
ดังนี ้
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บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จากัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (นายยูจิ ฟุคาดะ (Yuji
Fukada)) หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2117-5000
อีเมล: DPOoffice@aira-aiful.co.th หรือ HRM@aira-aiful.co.th
ทั้งนี ้ ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อ บริษัทฝ่ าฝื นหรือ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ ง กฎระเบี ย บ หรื อ ประกา ศอื่ น ๆ ที่ อ อกภายใต้
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว
บริษัทอาจพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนีต้ ามความเหมาะสมอยู่เป็ นระยะเพื่อให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม หากประกาศนีม้ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้
ท่านทราบผ่านเว็บไซต์หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
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