บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด

ประกาศความเป็ นส่วนตัวสาหรับบุคลากรของบริษัทฯ
วันทีม่ ีผลใช้บังคับ: 1 มิถุนายน 2564
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก (ซึ่งต่อไปในเอกสำรนีจ้ ะเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) ให้
ควำมสำคัญในเรื่องกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยประกำศควำมเป็ นส่วนตัวสำหรับบุคลำกรของบริษทั ฯ ฉบับ
นี ้ (ซึ่งต่อไปในเอกสำรนีจ้ ะเรียกว่ำ “ประกาศความเป็ นส่วนตัว ”) จะช่วยอธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลำกรของบริษัทฯ อันรวมถึง
ผูส้ มัครงำน ผูไ้ ด้รบั กำรสัมภำษณ์งำน ผูท้ ่ีเป็ นพนักงำนในปั จจุบนั และผูท้ ่ีเคยเป็ นพนักงำนของบริษัทฯ ลูกจ้ำง พนักงำนที่
ได้รบั กำรโอนย้ำยมำจำกบริษัทในกลุ่มเอ็กโก พนักงำนที่ไปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่นเป็ นกำรชั่วครำว (Secondment) ผู้
ฝึ กงำน กรรมกำรในปั จจุบนั และผูท้ ่ีเคยเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯ ผูท้ ่ีได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ตลอดจน
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้ำงต้นซึ่งบริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลข้ำงต้น (ซึ่งต่อไปในเอกสำรนีจ้ ะเรียกว่ำ
“ท่าน”)
เมื่อกล่ำวถึงข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม หรือตำมที่นิยำมไว้ในกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือที่ระบุไว้ ในประกำศนี ้ บริษัทฯ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนเท่ำที่จำเป็ น หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วน
บุคคลตำมที่ได้อธิบำยไว้ในประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถดำเนินกำรพิจำรณำใบสมัครของท่ำน
หรือคัดสรรท่ำนเพื่อเข้ำมำเป็ นบุคลำกรของบริษัทฯ หรือดำเนินกำรเพื่อกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงงำนกับท่ำน หรือปฏิบตั ิหน้ำที่
ตำมสัญญำดังกล่ำว หรือปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดต่อไปได้
โปรดทรำบว่ำในบำงกรณี บริษัทฯ อำจจำเป็ นต้องขอควำมยินยอมเฉพำะเพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วน
บุคคลเหล่ำนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องตำมควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับ บริษัทฯ ตำมที่ระบุในประกำศควำมเป็ นส่วนตัว
ฉบับนีโ้ ดยไม่จำเป็ นต้องขอควำมยินยอมจำกท่ำนแยกต่ำงหำก
กรุณำอ่ำนประกำศควำมเป็ นส่วนตัว ฉบับนีโ้ ดยละเอียดเพื่อให้เข้ำใจว่ำ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำ โดยทำงตรงหรือ
โดยทำงอ้อม ทั้งนี ้ บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนระหว่ำงขั้นตอนกำรสรรหำบุค ลำกร กำร
สัมภำษณ์งำน ตัง้ แต่ท่ำนเริ่มทำงำนกับบริษัทฯ และในระหว่ำงกำรทำงำน นอกจำกนี ้ ในบำงกรณีบริษัทฯ อำจได้รบั
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนทำง (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก (2) หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย
(เช่น สำนักงำนบังคับคดี และกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อกำรศึกษำ) และ (3) บุคคลภำยนอก (เช่น บุคคลอ้ำงอิงของท่ำน
แพลตฟอร์มของเว็บไซต์จดั หำงำน สถำนพยำบำลผูใ้ ห้บริกำรตรวจสุขภำพ และธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่มี
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ข้อตกลงกับบริษัทฯ ) ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ ยวกับ ท่ำนใน
หมวดหมู่และประเภทดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น เพศ อำยุ วัน/เดือน/ปี เกิด สัญชำติ ส่วนสูง สถำนภำพ
ทำงกำรสมรส สถำนภำพทำงกำรทหำร รำยละเอี ย ดที่ ร ะบุใ นเอกสำรต่ ำงๆ ที่ อ อกโดยรำชกำร (เช่ น บัต ร
ประจำตัวประชำชน สูติบตั ร หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล หนังสือเดินทำง ทะเบียนบ้ำน
ใบสำคัญกำรสมรส ใบสำคัญกำรหย่ำ ใบขับขี่ หลักฐำนทำงกำรทหำร หนังสือรับรองบุตร มรณบัตร) รวมถึง
สำเนำของเอกสำรเหล่ำนั้น หมำยเลขประกันสังคม ใบเสร็จค่ำสำธำรณูปโภค รู ปถ่ำย ภำพจำกกล้องวงจรปิ ด
วิดีโอที่บนั ทึกภำพของท่ำน ลำยมือชื่อ และข้อมูลอื่นใดที่ท่ำนเลือกที่จะให้บริษัทฯ ซึ่งอำจถือว่ำเป็ นข้อมูลส่วน
บุคคล
2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ: เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่
อยู่อีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ (LINE))
3) ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และคุณสมบัติ : เช่น เอกสำรประวัติ (CV/resume) ประวัติ
กำรศึกษำ (เช่น ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำบัน ที่ตงั้ ระยะเวลำที่ศกึ ษำ วุฒิกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ย กิจกรรมระหว่ำง
กำรศึกษำ) ประวัติและรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือกำรฝึ กอบรม ประวัติกำรทำงำน (เช่น ระยะเวลำ
สถำนที่ทำงำน ประเภทหน่วยงำน ที่อยู่ อัตรำเงินเดือนเริ่มต้น อัตรำเงินเดือนสิน้ สุด ตำแหน่ง ลักษณะงำนที่
รับผิดชอบ ผลงำนสำคัญ สำเหตุท่ีออก) งำนอดิเรก ควำมสนใจ ทัศนคติเกี่ยวกับงำน สำเหตุท่ีตอ้ งกำรร่วมงำน
กับบริษัทฯ หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน ทักษะและควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ (เช่น ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ตำมที่ท่ำนเลือกที่จะให้บริษัทฯ) ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับ
หน้ำ ที่ ง ำน ใบอนุญ ำตประกอบวิชำชีพ กำรด ำรงตำแหน่ งใดๆ ที่ อ ำจมีส่วนได้เสี ย หรื อ มี ค วำมขัดแย้งแห่ง
ผลประโยชน์กบั หน้ำที่งำนของท่ำน และกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4) ข้อมูลการจ้างงานหรือการทางาน: เช่น สถำนที่ทำงำน ตำแหน่งงำน สังกัด (เช่น ฝ่ ำย สำยงำน แผน แผนก)
รำยละเอียดที่ระบุในบัตรประจำตัวพนักงำน (เช่น รหัสพนักงำน) ประวัติกำรทำงำนและผลงำน ผลกำรประเมิน
กำรทำงำนหรือกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ประวัติและรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือกำรฝึ กอบรม ผลกำรประเมิน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือกำรฝึ กอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนค่ำตอบแทน (เช่น อัตรำเงินเดือน ข้อมูลกำรขึน้
เงินเดือนประจำปี ) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ (เช่น ข้อมูลกำรขอเบิก จ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำล ค่ำประกอบแว่นสำยตำ และทันตกรรม ข้อมูลกำรตัดเครื่องแบบ (Uniform) ข้อมูลกำรขอเบิกจ่ำย
ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ข้อมูลกำรขอใช้สิทธิหยุดงำน/ลำงำน) ข้อมูลเพื่อกำรจัดกำรและติดตำมดูแลกำรเดินทำงเพื่อ
ธุรกิจ (เช่น บัญชีผใู้ ช้ รหัสผ่ำน และหมำยเลขประจำตัวสมำชิกสำยกำรบิน หมำยเลขหนังสือเดินทำง) ข้อมูลกำร
ใช้งำนอุปกรณ์ขององค์กร เวลำเข้ำออก ประวัติกำรเดินทำง และหมำยเลขทะเบียนรถ
5) ข้อมูลทางการเงิน: เช่น รำยละเอียดที่ระบุในหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร รวมถึงสำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร
หมำยเลขบัญชีธนำคำร หมำยเลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี ข้อมูลเกี่ยวกับ กำรชำระภำษี เงินได้บุคคลธรรมดำ ข้อมูล
สิ น เชื่ อ ข้อ มูลเกี่ ย วกับ กำรแจ้ง หัก เงิน เดื อนและกำรบังคับ คดี (ตำมที่ ปรำกฎในหนัง สื อหนังสื อ แจ้งกำรหัก
เงินเดือน คำสั่งศำล หรือหมำยบังคับคดี) ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อองค์กร (Corporate Card)
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6) ข้อมูลอื่นๆ: เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่ำนได้ให้ไว้กบั บริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รบั มำจำกบุคคล
หรือหน่วยงำนภำยนอกระหว่ำงขัน้ ตอนกำรสรรหำบุคลำกร กำรสัมภำษณ์งำน ตัง้ แต่ท่ำนเริ่มทำงำนกับ บริษัทฯ
หรือในระหว่ำงกำรทำงำน ซึ่งอำจรวมถึงใบสมัครและเอกสำรอื่นๆ และ
7) ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่อน: เช่น ข้อมูลศำสนำ (ตำมที่ปรำกฏบนบัตรประจำตัวประชำชนของท่ำนและที่
ท่ำนให้ไว้ในเอกสำรสมัครงำนหรือเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ข้อมูลสุขภำพ ข้อมูลเชือ้ ชำติ ข้อมูลสหภำพแรงงำน
ข้อมูลประวัติอำชญำกรรม และข้อมูลควำมพิกำร ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อได้รบั ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนเท่ำนัน้ หรือตำมที่กฎหมำยอนุญำตไว้
หำกท่ำนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมแก่บริษัทฯ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้ำงอิง ผูต้ ิดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน สมำชิกในครอบครัวของท่ำน และ/หรือ ผูร้ บั ผลประโยชน์) หรือท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลที่สำมดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก ท่ำนมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรแจ้งรำยละเอียดตำมประกำศควำม
เป็ นส่วนตัวฉบับนีใ้ ห้แก่บุคคลที่สำมดังกล่ำวนั้นทรำบ ตลอดจนขอควำมยินยอมจำกบุคคลดังกล่ำวนั้น (หำกเป็ น
กรณีท่ีตอ้ งได้รบั ควำมยินยอม) ท่ำนควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่
ท่ำนให้ และแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ นอกจำกนี ้ ท่ำนยังมีหน้ำที่
ดำเนินกำรเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่ำนัน้ ได้ตำม
กฎหมำย ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีด้ ว้ ย
2. บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ดงั ที่กล่ำวไว้ดำ้ นล่ำงนี ้ โดย
อำศัยฐำนตำมกฎหมำยดังต่อไปนี ้ (1) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ สำหรับกำรเข้ำทำสัญญำหรือกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำกับ ท่ำน (2) เป็ นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย (3) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำยของบริษัทฯ หรือของบุคคลภำยนอก โดยมีควำมสมดุลกับประโยชน์และสิทธิ และเสรีภำพขั้นพืน้ ฐำนที่
เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (4) เพื่อกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ
ของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สำธำรณะ สำหรับกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้
อำนำจรัฐ และ/หรือ (6) ควำมยินยอมของท่ำน
บริษัทฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1) การจัดการสรรหาบุคลากร: เช่น เพื่อตรวจสอบและพิจำรณำใบสมัคร กำรอ้ำงอิง และเอกสำรต่ำงๆ ที่ท่ำนได้
ให้ไว้ เพื่ อ ประเมิ น คุณสมบัติ คัด กรอง ตรวจสอบประวัติ /สถำนภำพของท่ ำ น เพื่ อ ยืน ยัน ตัวตน และควำม
เหมำะสมสำหรับกำรจ้ำงงำนท่ำนระหว่ำงกระบวนกำรว่ำจ้ำงหรือสรรหำบุคลำกร ซึ่งรวมถึงกำรประเมินผล
ควำมสำมำรถและควำมสนใจในสำขำอำชีพของท่ำน เพื่อบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำนในฐำนะส่วนหนึ่ง
ของกระบวนกำรสมัครงำน และกำรสื่อสำรกับท่ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสมัครงำน เพื่อ เข้ำทำสัญญำและปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำจ้ำง และเพื่อตอบคำถำมของท่ำนและนัดหมำยเพื่อกำรสัมภำษณ์
2) การบริ ห าร การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและการให้ ส วั ส ดิ ก าร: เช่ น เพื่ อ ท ำจ่ ำ ยเงิน เดื อ น ค่ ำ จ้ำ ง ค่ ำ ใช้จ่ำย
ค่ำตอบแทน เพื่อทำเรื่องเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เงินทดรองจ่ำย/เงินสดย่อย และให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำร
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3)

4)

5)

6)

ต่ำง ๆ แก่ท่ำน เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำรด้ำนกำรประกันภัยและสวัสดิกำรอื่นๆ เพื่อจัดกำรด้ำนอำหำร
และวิธีปฏิบตั ิท่ีเหมำะสมสำหรับท่ำน เพื่อตรวจสอบสถำนะและกำรดำเนินกำรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินระหว่ำงท่ำนและธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน เพื่อคำนวณหักค่ำตอบแทนเพื่อนำส่ งให้แก่หน่วยงำน
ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงำนเอกชนตำมที่ได้รบั กำรร้องขอให้ดำเนินกำร
การบริหารพนั กงานและการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน: เช่น เพื่อบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำร
ทำงำน เพื่อพิจำรณำมอบหมำยงำนตำมควำมเหมำะสม เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่และงำนต่ำงๆ เพื่อติดต่อประสำนงำน
ภำยในองค์กร (เช่น กำรนัดหมำยและส่งเอกสำรกำรประชุม กำรแจ้งผลกำรยื่นเรื่องกำรขออนุญำต) เพื่อติดต่อ
ประสำนงำนกับบุคคลภำยนอก (เช่น กำรประสำนงำนในกำรทำงำนชุมชนสัมพันธ์) เพื่อจัดทำแผนผังองค์กร
(Organizational chart) เพื่อตรวจสอบควำมคืบหน้ำของงำน เพื่อกำรอนุญำตให้เข้ำถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวก
หรือสถำนที่ทำงำน เพื่อกำรจัดกำรเรื่องทำงวินัยและกำรเลิกจ้ำง เพื่อประเมินผลกำรทำงำนและกำรเลื่อน
ตำแหน่ง เพื่อกำรจัดกำรและติดตำมดูแลกำรเดินทำงเพื่อธุรกิจ (เช่น กำรยื่นขอและต่ออำยุวีซ่ำ และเอกสำร
ใบอนุญำตทำงำน กำรจองตั๋วเครื่องบิน กำรทำประกันภัยกำรเดินทำง กำรจองที่พัก กำรจัดรถโดยสำรของ
บริษัท) เพื่อกำรตรวจสุขภำพก่อนกำรเริ่มงำนและกำรตรวจสุขภำพประจำปี เพื่อบริหำรจัดกำรและกำรอนุมตั ิวนั
ลำ เพื่อกำรตรวจสอบสมำชิกภำพสหภำพแรงงำนของท่ำน เพื่อกำรออกเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ เมื่อท่ำนร้องขอ เพื่อ
พิจำรณำโอนย้ำยพนักงำนไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่นเป็ นกำรชั่วครำว (Secondment) ซึ่งรวมถึงกำรให้ไป
ทำงำนในต่ำงประเทศระหว่ำงบริษัทในกลุ่มเอ็กโก เพื่อรับบันทึกข้อมูลพนักงำน เพื่อกำรสมัครสมำชิกหรือสิทธิ
พิเศษ เพื่อกำรเข้ำอบรม เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรแพร่ระบำดของโรคชนิดต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ ใน
สถำนที่ปฏิบตั ิงำน เพื่อพิจำรณำจ้ำงงำนต่อ เพื่อพิจำรณำกำรเกษียณอำยุ เพื่อประกอบกำรแต่งตัง้ กรรมกำร กำร
รับรองเอกสำรและกำรจดแจ้งกรรมกำรบริษัทฯ กับหน่วยงำนของรัฐ
การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้งำนและกำรตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรสื่อสำรทัง้ ภำยในและภำยนอก รวมถึงระบบรักษำควำมปลอดภัยทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรตรวจสอบระบบและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของบริษัทฯ และเพื่อกำร
กำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงระบบต่ำงๆ ของบริษัทฯ
การทาธุรกรรมองค์กร: เช่น เพื่อพิสจู น์และยืนยันตัวตนบุคคล เพื่อแต่งตัง้ ผูแ้ ทน กำรมอบฉันทะ หรือกำรมอบ
อำนำจในกำรทำธุรกรรม เพื่อทำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ กับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน (เช่น กำรพิสจู น์และ
ยืนยันตัวตนเพื่อกำรทำธุรกรรม กำรเข้ำทำสัญญำกู้ยืม กำรขอออกหนังสือรับประกัน และธุรกรรมอื่ นใดที่
เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินกลุ่มเจ้ำหนีเ้ งินกูพ้ ิจำรณำเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ตำแหน่งผูบ้ ริหำรที่
สำคัญตำมเงื่อนไขสัญญำกูย้ ืม เพื่อทำธุรกรรมป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) และกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ทำธุรกรรมทำงกฎหมำย (เช่น เพื่อกำรตรวจสอบและร่ำงเอกสำรกฎหมำยและเอกสำรอื่นๆ) เพื่อใช้จดั หำสินค้ำ
และบริกำร เพื่อกำรใช้บริกำรผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก เพื่อจัดทำข้อมูลประวัติกำรทำงำนเพื่อนำเสนอแก่ลกู ค้ำ เพื่อ
กำรปฏิบตั ิหรือจัดส่งเอกสำรตำมข้อกำหนดของลูกค้ำในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน และเพื่อกำรยื่นประเมินดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
การคุ้ ม ครองประโยชน์ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ : เช่ น เพื่ อ ท ำบัน ทึ กหลัก ฐำนและเอกสำรต่ำงๆ เพื่ อ จัดกำร
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนและกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิ หรือคุม้ ครองประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อมีควำม
จำเป็ นและสำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำย (เช่น กำรตรวจจับ ป้องกันและตอบโต้ขอ้ เรียกร้อง กำรตรวจบัญชี
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กำรสืบสวน และกำรจัดกำรเรื่องทำงวินยั ต่ำงๆ (รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร หรือกำร
ดำเนินคดีทำงกฎหมำย)) เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย เพื่อตรวจสอบหรือใช้อำ้ งอิงในกรณีท่ีจำเป็ น
(เช่น เพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำรจัดทำงบกำรเงินและตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี ) เพื่อแก้ไขปั ญหำข้อ
พิพำท เพื่อบังคับใช้ตำมสัญญำของบริษัทฯ และเพื่อก่อตัง้ ใช้ หรือยกขึน้ ต่อสูซ้ ่งึ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
7) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่างๆ: เช่น เพื่อกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
คำสั่ง นโยบำยและแนวทำงภำยในองค์กร (เช่น เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของบริษัทฯ
และเพื่อกำรดำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบของบริษัทฯ) เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
คำสั่ง และแนวทำงของหน่วยงำนกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้ (เช่น เพื่อจัดทำรำยงำนประจำปี และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตำมข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลัก ทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เพื่ อกำรรำยงำนหรื อแจ้ง ข้อ มูลที่เ กี่ ย วข้องแก่
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยหรือผู้บังคับใช้กฎหมำย เพื่อกำรจดทะเบียน กำรขอหรือต่ อ
ใบอนุญำต เพื่อกำรคำนวณและนำส่งภำษี เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกร
เพื่อดำเนิน กำรอันเกี่ ยวเนื่องกับกำรหัก ค่ำตอบแทนและกำรบังคับคดีตำมที่หน่วยงำนที่มีอำนำจร้องขอให้
ดำเนินกำร)
8) การปกป้ องชีวิต: เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยที่อำจเกิดต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
9) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ: เช่น ในกรณีของกำรขำย กำรโอน กำรควบรวมกิจกำร กำรฟื ้ นฟูกิจกำร หรือกรณี
อื่นที่คล้ำยกัน บริษัทฯ อำจโอนข้อมูลของท่ำนให้กบั บุคคลที่สำมหนึ่งฝ่ ำยหรือมำกกว่ำในฐำนะส่วนหนึ่งของกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว
นอกจำกกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมรำยกำรต่ำงๆ ข้ำงต้นนี ้ บริษัทฯ ยังเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษที่เกี่ยวกับ ท่ำน ที่เรียกว่ำ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน" เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
• ข้อมูลศาสนา: เพื่อกำรพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล (ตำมที่ปรำกฎในสำเนำบัตรประชำชน) และเพื่อกำร
จัดกำรด้ำนอำหำรและวิธีปฏิบตั ิท่เี หมำะสมสำหรับท่ำน
• ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อกำรจัดกำรสรรหำบุคลำกรและกำรพิจำรณำกำรจ้ำงงำน เพื่อกำรตรวจสุขภำพก่อนกำร
เริ่มงำน กำรตรวจสุขภำพประจำปี และ/หรือ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกร
เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบและพิจำรณำแนวโน้มสุขภำพของท่ำน เพื่อกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำรด้ำน
กำรประกันภัยและสวัสดิกำรอื่นๆ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุมตั ิวนั ลำ เพื่อกำรพิจำรณำมอบหมำย
งำนตำมควำมเหมำะสม เพื่อกำรปฏิบตั ิหรือจัดส่งเอกสำรตำมข้อกำหนดของลูกค้ำในด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และเพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรแพร่ระบำด
ของโรคชนิดต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในสถำนที่ปฏิบตั ิงำน
• ข้อมูลเชือ้ ชาติ: เพื่อกำรจัดกำรสรรหำบุคลำกร
• ข้อมูลสหภาพแรงงาน: เพื่อกำรตรวจสอบสมำชิกภำพสหภำพแรงงำนของท่ำน
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• ข้อมูลประวัติอาชญากรรม: เพื่อกำรจัดกำรสรรหำบุคลำกรและกำรพิจำรณำกำรจ้ำงงำน กำรประเมิน
คุณสมบัติของท่ำน และควำมเหมำะสมต่อกำรจ้ำงงำนในระหว่ำงขัน้ ตอนกำรพิจำรณำกำรจ้ำงงำน และเพื่อ
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบังคับคดีตำมที่หน่วยงำนที่มีอำนำจร้องขอให้ดำเนินกำร
• ข้อมูลความพิการ: เพื่อกำรจัดกำรสรรหำบุคลำกรและกำรพิจำรณำกำรจ้ำงงำน กำรประเมินคุณสมบัติ
ของท่ำน และควำมเหมำะสมต่อกำรจ้ำงงำนในระหว่ำงขัน้ ตอนกำรพิจำรณำกำรจ้ำงงำน
3. บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง
บริษัทฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำที่อยู่ภำยในประเทศหรือนอกประเทศ
ไทย เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้อธิบำยข้ำงต้น เช่น (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก (2) พันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ (เช่น
บริษั ท คู่ค ้ำ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัดกำรกองทุน สถำนพยำบำลที่ใ ห้บ ริกำรตรวจสุขภำพ บริษัท ประกัน ชี วิต บริษั ท
ประกันภัย ธนำคำรหรือสถำบันทำงกำรเงิน หรือพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีขอ้ ตกลงให้บริกำรสวัสดิกำรกับ บริษัทฯ) หรือ
(3) ผู้ให้บริกำรภำยนอกของบริษัทฯ (เช่น ผู้ให้บริกำรจัดทำเงินเดือน บริษัทที่ปรึกษำ (เช่น ที่ปรึกษำด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ที่ปรึกษำด้ำนกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน (Quality Assessment Review: QAR) ที่
ปรึกษำด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่ปรึกษำวิชำชีพ (เช่น ผู้
ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย) ผูใ้ ห้บริกำรจัดทำบัญชี ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรชำระภำษี
ผูใ้ ห้บริกำรรับจัดงำน ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรแปลเอกสำรและกำรพิมพ์ ผูใ้ ห้บริกำรต่ออำยุใบอนุญำต ผูใ้ ห้บริกำรจัดหำ
บัตรโดยสำร ผูใ้ ห้บริกำรต่ออำยุวีซ่ำ ตลอดจนผูใ้ ห้บริกำรซอฟต์แวร์ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผู้
ให้บริกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจต้องเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่ (1) หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำน
บังคับใช้กฎหมำย หรือผู้บังคับใช้กฎหมำย (เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนบังคับคดี กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อกำรศึกษำ กรมกำรจัดหำงำน กองทุน
สำรองเลี ย้ งชีพ สำนัก งำนประกัน สัง คม สำนัก งำนพัฒนำฝี มือ แรงงำน กรมพัฒ นำธุ ร กิจกำรค้ำ กรมกำรกงสุล
สถำนทูต สถำนีตำรวจ กรมศุลกำกร สำนักงำนเขต กำรรถไฟ กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ สำนักงำนที่ดิน กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบล) หรือ (2) บุคคลที่สำม
(เช่น สถำบัน สหกรณ์ และสโมสรต่ำงๆ หน่วยงำนจัดอบรม ชำวบ้ำน ชุมชน ลูกค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ)
ตลอดจนบุคคลที่สำมอื่นใด หำกบริษัทฯ เชื่อว่ำมีควำมจำเป็ นต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ หรือต้อง
ปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลที่สำม หรือควำมปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไข
ปั ญหำกำรทุจริต ควำมมั่นคง หรือควำมปลอดภัย
ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจต้องเปิ ดเผยหรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั โอนสิทธิ บุคคล
ผูท้ ่จี ะได้รบั โอนสิทธิ ผูร้ บั โอน หรือบุคคลผูท้ ่จี ะเป็ นผูร้ บั โอน หำกมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร หรือมีกำรปรับโครงสร้ำง
หนี ้ กำรควบรวมกิจกำร กำรได้มำซึ่งกิจกำร กำรจำหน่ำย กำรซือ้ กำรร่วมทุน กำรโอนสิทธิ กำรเลิกกิจกำร หรือ
เหตุกำรณ์อื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกันและมีกำรโอน หรือจำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่ว่ำ
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมด
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4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ
บริษัทฯ อำจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บคุ คลภำยนอกที่อยู่ในต่ำงประเทศ เช่น (1) บริษัทในกลุ่มเอ็กโก
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ และงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกำรอนุญำตให้บริษัทในกลุ่มดังกล่ำวเข้ำถึงได้
ตำมสิทธิ เพื่อกำรโอนย้ำยพนักงำนไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่นเป็ นกำรชั่วครำว (Secondment) รวมทั้งเพื่อกำร
จัดกำรและติดตำมดูแลกำรเดินทำงเพื่อธุรกิจ (เช่น กำรจองที่พกั กำรยื่นขอใบอนุญำตทำงำน) เพื่อกำรปฏิบตั ิต ำม
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อกำรจัดหำสินค้ำและบริกำร เพื่อประกอบกำรแต่งตัง้ กรรมกำร กำร
รับรองเอกสำรและกำรจดแจ้งกรรมกำรบริษัทฯ กับหน่วยงำนของรัฐ (2) ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน เพื่อกำรทำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ (เช่น กระบวนกำรในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อกำรทำธุรกรรม) และเพื่อให้ธนำคำร
หรือสถำบันกำรเงินกลุ่มเจ้ำหนีเ้ งินกูพ้ ิจำรณำเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ตำแหน่งผูบ้ ริหำรที่สำคัญตำมเงื่อนไขสัญญำ
กูย้ ืม (3) หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย หรือผูบ้ งั คับใช้กฎหมำยในต่ำงประเทศ เพื่อกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยที่ใช้บังคับ (4) ผู้ใ ห้บ ริก ำรภำยนอกของบริษัทฯ (เช่ น ที่ ป รึก ษำด้ำนกำรเงิน ที่ ป รึก ษำด้ำนกฎหมำย ผู้
ให้บริกำรจัดทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริกำรจัดทำเงินเดือน ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรชำระภำษี ผู้ให้บริกำรต่ออำยุ
ใบอนุญ ำต ตลอดจนผู้ใ ห้บ ริก ำรต่ อ อำยุวี ซ่ ำ ) เพื่ อ กำรด ำเนิ น กำรใช้บ ริก ำรที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ/หรื อ (5) ลูก ค้ำ ใน
ต่ำงประเทศ เพื่อกำรดำเนินกำรออกจดหมำยเชิญเพื่อขอวีซ่ำ
ทั้ ง นี ้ ผู้รับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลบำงรำยอำจอยู่ ใ นประเทศที่ ค ณะกรรมกำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตำม
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่มีกำรประกำศกำหนดว่ำประเทศดังกล่ำวมีมำตรฐำนกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
หำกบริษัทฯ จำเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังประเทศปลำยทำงที่มีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่เทียบเท่ำกับมำตรฐำนที่กำหนดตำมกฎหมำย บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนและมำตรกำรที่เหมำะสม
เพื่อให้กำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีควำมปลอดภัย หรือเป็ นกรณีท่ี กำรโอนดังกล่ำวได้รบั อนุญำตให้สำมำรถ
กระทำได้ตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ อำจเข้ำทำสัญญำกับบุคคลภำยนอกที่ได้รบั ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะได้รบั กำรคุม้ ครองตำมมำตรฐำนกำรคุม้ ครองที่เหมำะสม
เทียบเท่ำกับมำตรฐำนที่กำหนดตำมกฎหมำย
5. ระยะเวลาทีบ่ ริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เท่ำที่จำเป็ นเพื่อใช้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีมีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ ตำมรำยละเอียดในประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีแ้ ละตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ อย่ำงไรก็
ตำม บริษั ท ฯ อำจเก็ บรวบรวมข้อ มูลส่วนบุคคลของท่ ำนไว้ เป็ น ระยะเวลำนำนกว่ำนั้น เพื่ อปฏิบัติตำมกฎหมำย
กฎระเบียบที่ใช้บงั คับ ตลอดจนนโยบำยภำยในหรือข้อกำหนดด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทฯ และตำมควำมจำเป็ น
อื่นๆ เช่น กรณีท่เี กิดข้อพิพำทขึน้
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6. ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ
ในบำงกรณีตำมที่กฎหมำยกำหนด บริษัทฯ ไม่สำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และคนไร้ควำมสำมำรถโดยปรำศจำกควำมยินยอมของผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ หรือผู้
อนุบำลได้ ดังนัน้ หำกท่ำนเป็ นผูท้ ่ีมีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ ท่ ำนต้อง
ดำเนินกำรให้ม่ นั ใจว่ำท่ำนได้รบั ควำมยินยอมจำกผูป้ กครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ หรือผูอ้ นุบำลแล้ว (ในกรณีท่ีตอ้ งได้รบั ควำม
ยินยอม) ทัง้ นี ้ หำกบริษัทฯ ทรำบว่ำ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยำว์โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมจำก
ผูป้ กครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถโดยมิได้รบั ควำม
ยินยอมจำกผูพ้ ิทกั ษ์ หรือผูอ้ นุบำลโดยไม่ได้เจตนำ บริษัทฯ จะลบข้อมูลดังกล่ำวทันทีหรือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยเฉพำะในกรณีท่ีบริษัทฯ สำมำรถอำศัยฐำนทำงกฎหมำยอื่นนอกเหนือจำกควำมยินยอมได้
7. สิทธิของท่าน
ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ท่ำนมีสิทธิดงั ต่อไปนีเ้ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
•

•

•

•

•

•

•

•

การเข้าถึง: ท่ำนอำจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน รวมทัง้ สำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ที่มิได้มำจำกกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำน
การแก้ ไ ขให้ถู ก ต้อง: ท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ ดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุ ง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้อง ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือไม่เป็ นปั จจุบนั
การลบหรือทาลายข้อมูล: ท่ำนอำจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ น
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกตำมที่กฎหมำยกำหนด
การโอนย้ ายข้อมู ล: ท่ำนอำจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มีเกี่ ยวกับท่ำนในรู ปแบบที่ได้มีกำรจัด
ระเบียบ และสำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กฎหมำยกำหนด และเพื่อส่งหรือโอน
ข้อมูลดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
การคัดค้าน: ท่ำนอำจคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกิ จกรรมซึ่ง
ระบุในประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับฉบับนี ้
การระงับการใช้: ท่ำนอำจขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกข้อมูลดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำง
กำรตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรให้ขอ้ มูลนัน้ ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือ
หำกเป็ นข้อมูลที่จำเป็ นต้องลบเพรำะมีกำรเก็บรวบรวมมำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย เป็ นต้น
การถอนความยินยอม: ท่ำนอำจถอนควำมยินยอมที่ท่ำนได้ให้แก่บริษทั ฯ เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอม
ตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือมีสญ
ั ญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน
การร้ อ งเรี ย น: ท่ำนอำจร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่มีอำนำจ หำกท่ำนเห็นว่ำ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่ง
ดำเนินกำรแทนบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย หรือไม่เป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่ำนโปรด
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แจ้ง ให้บ ริษัท ฯ ทรำบถึ ง ข้อ กังวลของท่ ำน เพื่ อ ด ำเนิ น กำรแก้ไขข้อกังวลดัง กล่ ำว ก่ อ นที่ ท่ ำ นจะติดต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หำกท่ำนมีควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่ำนตำมที่ระบุขำ้ งต้น โปรดติดต่อ บริษัทฯ ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ
"รำยละเอียดกำรติดต่อ บริษัทฯ" ที่ระบุดำ้ นล่ำงนี ้ และ/หรือ กรอกคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
อนึ่ง กำรใช้สิทธิของท่ำนตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้นอำจถูกจำกัดโดยกฎหมำยและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง โดยในบำงกรณี
บริษัทฯ สำมำรถปฏิเสธคำขอของท่ำนได้โดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น ในกรณีท่ี บริษัทฯ มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือมี
คำสั่งศำล ทัง้ นี ้ หำกบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอของท่ำนบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลให้ท่ำนทรำบ
8. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
บริษัทฯ อำจแก้ไขหรือปรับปรุ งประกำศควำมเป็ นส่วนตัว ฉบับนีต้ ำมควำมเหมำะสม โปรดตรวจสอบประกำศ
ควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีเ้ ป็ นระยะเพื่อตรวจดูกำรแก้ไขหรือปรับปรุ งประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับ นี ้ โดยบริษัทฯ
จะแจ้งเตือนให้ท่ำนทรำบ หำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อท่ำน และ ขอควำมยินยอม
จำกท่ำนอีกครัง้ ในกรณีท่จี ำเป็ น และตำมที่กฎหมำยกำหนด
9. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ
หำกท่ำนมีขอ้ สงสัย ควำมคิดเห็น และ/หรือคำถำมประกำรใดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือหำกท่ำนมีควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่ำนตำมประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ ได้ท่ี
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
• สำนักงำนใหญ่

222 อำคำรเอ็กโก ชัน้ 13 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์: 02-998-5000
• สำนักงำนสำขำ
35 ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 21150 โทรศัพท์: 0 3868 2611-4
• อีเมล: pdpacommittee@egco.com
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