แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(สาหรับคู่ค้า และผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติง้ จากัด)
บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติง้ จำกัด ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “บริษัท” อำจมีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
กำรเก็บรวบรวม บันทึก ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษัทจึงพิจำรณำจัดทำแบบแจ้งกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อแจ้งวิธีท่บี ริษัทจัดกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

บริษัทได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม ผ่ำนกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัท
หรือเข้ำร่วมกิจกรรม งำนสัมมนำ ของทำงบริษัท โดยบริษัทได้จดั เก็บข้อมูลเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อกำร
ติดต่อประสำนงำน และกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพืน้ ฐำนของท่ำนเป็ นสำคัญ ทั้งนี ้ บริษัทมี
หน้ำที่จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
2.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทจัดเก็บ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใด ๆ ซึ่งทำให้สำมำรถเชื่อมโยง และระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
โดยเมื่อท่ำนได้ติดต่อประสำนงำน หรือเข้ำร่วมกิจกรรมกับบริษัท บริษัทมีควำมจำเป็ นที่จะต้องทรำบข้อมูลที่จำเป็ น
ต่อกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท โดยบริษัทได้มีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี ้
•

•

•

3.

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อำทิ ชื่อ -นำมสกุล วันเดือนปี เกิด เลขประจำตัวประชำชน รู ปถ่ำย หมำยเลขโทรศัพท์
อีเมล ไลน์ไอดี ที่อยู่
สำเนำบัตรประชำชน โดยบริษัทจะดำเนินกำรที่จำเป็ นเพื่อ ลบหรือจำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ควำมอ่อนไหวเฉพำะในกรณีท่จี ำเป็ นและได้รบั ควำมยินยอมจำกท่ำนแล้วเท่ำนัน้
เลขที่บญ
ั ชีธนำคำร

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ มูลส่ ว นบุค คลของท่ ำ นตำมที่ บ ริษั ท ได้จัด เก็ บ นี ้ บริษั ท จะไม่ น ำข้อ มูลส่ ว นบุค คลของท่ ำ นไปด ำเนิ น กำรอื่ น
นอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทระบุไว้ โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในกำรประมวลผล (1) เพื่อกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตำมสัญญำ (กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ) (2) เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และ (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย โดย
บริษัทจะใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
1

•

•

•

เข้ำทำสัญญำ หรือปฏิบัติตำมสัญญำหรือกิจกรรมทำงธุรกิจตำมที่คู่
ค้ำ/ผูต้ ิดต่อร้องขอ หรือเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำของข้อมูลใน
กำรติดต่อธุรกิจกับบริษัท
เพื่อเป็ นหลักฐำนสำหรับกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท เช่น
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย กำรเก็บภำพงำนสัมมนำ เป็ นต้น
เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดทำและตรวจสอบบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้บคุ คลภำยนอกหรือหน่วยงำนรำชกำรตำมที่
บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำย

•
•

•

•

กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมสัญญำ
เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
กฎหมำย
เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
กฎหมำย
กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย

บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่ท่ำนได้ให้มำ เพื่อดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ในกำรให้บริกำรตำม
ธุ ร กรรมที่ ต กลงระหว่ ำ งท่ ำ นกับ บริษั ท โดยทำงบริษั ท จะไม่ ใ ช้ข้อ มูลส่ ว นบุค คลที่ ได้รับ จำกท่ ำ นเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์อื่ น ใด
นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำว
4.

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลไว้เป็ นระยะเวลำตรำบเท่ำที่วตั ถุประสงค์ของกำรนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ยงั คง
มีอยู่ หลังจำกนัน้ บริษัทจะลบ และทำลำยข้อมูลดังกล่ำว เว้นแต่กรณีจำเป็ นต้องรักษำข้อมูลต่อไปตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำหนดไว้ หรือเพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยปกติในกรณีท่ วั ไป ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ำกับ
10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมำยกำหนดให้เก็บรักษำข้อมูลไว้เป็ นระยะเวลำนำนกว่ำที่กำหนดไว้ดงั กล่ำว หรือหำกมีควำมจำเป็ นเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อควำมปลอดภัย เพื่อกำรป้องกันกำรละเมิดหรือกำรประพฤติมิชอบ หรือเพื่อกำรเก็บบันทึกทำง
กำรเงิน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำตำมที่ระบุขำ้ งต้น บริษัทจะดำเนินกำรกำรลบหรือทำลำยข้อมูลของท่ำนทัง้ หมดออกจำก
ฐำนข้อมูล และ/หรือเซิรฟ์ เวอร์ของบริษัท หรือเก็บรักษำไว้ในรู ปแบบที่ทำให้ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลได้
เท่ำนัน้
5.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษั ท จะไม่น ำข้อ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปเปิ ด เผยแก่ บุค คลภำยนอก เว้น แต่ ปฏิ บัติ ต ำมคำสั่งศำล พนัก งำน
เจ้ำหน้ำที่ หรือ กฎหมำย กำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
6.

การรักษาความมั่งคงปลอดภัย

บริษัทกำหนดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำร
เข้ำถึง กำรใช้ กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรือกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนำจหรือโดยขัดต่อกฎหมำย
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7.

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี ้ โดยสำมำรถแจ้งให้ทำงบริษัททรำบเป็ นลำยลักษณ์อักษรหรือผ่ำนทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งควำมประสงค์ดงั กล่ำว
7.1 สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล : ในกรณี ท่ี บ ริษั ท มีกำรประมวลผลโดยไม่ เป็ น ไปตำมวัตถุป ระสงค์ หรื อ
นอกเหนือจำกควำมยินยอมใด ๆ ที่เจ้ำของข้อมูลได้เคยให้ไว้ บริษัทจะแจ้ง และ/หรือ ขอควำมยินยอมจำก
เจ้ำของข้อมูลก่อนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยุ่นอกวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว
7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล : เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้ำของ
ข้อมูลซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิรอ้ งขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
7.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล : ในกรณีท่ีระบบของบริษัท รองรับ เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทำงำนได้โดยอัตโนมัติ
และสำมำรถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติจำกผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
7.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ดำเนินกำรลบหรือทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี ้ (ก) หมดควำมจำเป็ นอีกต่อไปในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ (ข) เมื่อเจ้ำของข้อมูลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทไม่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป (ค) เมื่อ
เจ้ำของข้อมูลคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถกู ประมวลผลโดยไม่
ขอบด้วยกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล : เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ดงั นี ้ (ก)
เมื่ออยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบข้อมูลตำมที่เจ้ำของข้อมูลร้องขอให้ดำเนินกำรปรับปรุ งเพื่อทำให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลนัน้ ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด (ข) เมื่อเป็ นข้อมู ลที่ตอ้ งลบ/ทำลำย
ตำมข้อ 7.5 แต่เจ้ำของข้อมูลขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลแทน (ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจำเป็ นในกำร
เก็บรักษำไว้ แต่เจ้ำของข้อมูลขอให้บริษทั เก็บรักษำข้อมูลไว้กอ่ นเพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำร
ปฏิบตั ิตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยหรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย (ง) เมื่อบริษทั
อยู่ในระหว่ำงกำรพิสจู น์กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่ำงตรวจสอบกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่กฎหมำยกำหนด
7.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล : เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิ ท่ีจะคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้
7.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยกำร
ถอนควำมยินยอมดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้ำของข้อมูลได้ให้ควำม
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ยินยอมไปแล้วก่อนหน้ำนี ้ ทั้งนี ้ หำกกำรถอนควำมยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด
บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบถึงผลกระทบจำกกำรถอนควำมยินยอม
อนึ่ง บริษัทอำจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิขำ้ งต้น หำกกำรดำเนินกำรใด ๆ เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็ นกรณี ท่ีตอ้ ง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือคำสั่งศำล หรือเป็ นกรณีท่ีอำจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิ หรือเสรีภำพของ
เจ้ำของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อกำรศึกษำวิจยั ทำงสถิติท่มี ีมำตรกำรปกป้องข้อมูลที่เหมำะสม หรือเพื่อ
กำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้อง กำรปฏิบตั ิตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องหรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
8.

ช่องทางการติดต่อบริษัท
บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติง้ จากัด
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล: คุณปิ ยะ แสงทับทิม / คุณธนวิทย์ สุทธรัตนกุล
ที่อยู่: เลขที่ 540 อำคำร เมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 902 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมำยเลขโทรศัพท์: 02-252-5500
อีเมล์: piyas@teamactuary.com / thanawits@teamactuary.com
เว็บไซต์: www.teamactuary.com
Facebook: www.facebook.com/teamactuary

หมายเหตุ:
บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของแบบแจ้งกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย
บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบรำยละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วันที่แก้ไขล่ำสุด 1 พฤษภำคม 2565

4

