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นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
1 มิถุนายน 2565 
 
วิสยัทศันอ์งคก์ร บริษัท ไอที ฟอรจ์ิง้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจ ำกัด จดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยไทย (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ไอที
เอฟ” หรือ “บรษิัทฯ”) มีวิสยัทศันใ์นกำร สนบัสนนุกำรเติบโตทำงธุรกิจของลกูคำ้ โดยกำรใชส่ิ้งที่ดีที่สดุของกำรผลิต และดว้ยหตัถศิลป์ 
(แรงงำนฝีมือ) ของเรำ 
 
นอกเหนือไปจำกพนัธกิจขำ้งตน้ บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงบริบทของสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล คณะกรรมกำร
และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนจะตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำย รวมถึงมำตรกำรและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคล 
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีจ้ึงมขีึน้ เพื่อใหท้่ำนเขำ้ใจวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทฯ รวมถึงรำยละเอียดเก่ียวกบั ข้อมลู
ส่วนบคุคลที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวมและใช ้วิธีกำรท่ีบรษิัทฯ เปิดเผยหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน วิธีกำรท่ีบรษิัทฯ ใชใ้นกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงสิทธิของท่ำน 
 
ข้อมูลสว่นบคุคลทีบ่ริษทัฯ เกบ็รวบรวม 
 
เมื่อท่ำนร่วมท ำธุรกิจหรือมีธุรกรรมกับไอทีเอฟ หรือมีส่วนร่วม เขำ้ถึง หรือสมัครเขำ้ร่วมกิจกรรมใดๆ กับ ไ อทีเอฟ บริษัทฯ อำจเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในประเภทต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้
 
รำยละเอียดเก่ียวกบัตวัท่ำน (เชน่ ชื่อ นำมสกลุ เพศ สญัชำติ วนัเดือนปีเกิด หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขหนงัสือ
เดินทำง หมำยเลขใบขบัขี่ ภำพถำ่ย เป็นตน้) 
รำยละเอียดขอ้มลูกำรติดต่อ (เชน่ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล ์รหสัไปรษณีย ์ชื่อบรษิัท แผนก ต ำแหน่งที่ท  ำงำน เป็นตน้) 
ขอ้มลูที่เก่ียวกบัควำมปลอดภยั (เช่น ภำพบนัทึกจำกกลอ้งวงจรปิด และบนัทึกกำรเขำ้ออก) 
ขอ้มลูดำ้นกำรเงิน (เช่น หมำยเลขบญัชีธนำคำร และขอ้มลูกำรเรยีกช ำระเงิน) 
ขอ้มลูกิจกรรมออนไลนท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ถึงเว็บไซตน์ี ้(เช่น คกุกี ้หมำยเลข IP และขอ้มลูอปุกรณ)์ 
ขอ้มลูกำรซือ้สินคำ้ และประวตัิกำรเขำ้รบับรกิำร (เช่น วนัท่ีซือ้สินคำ้ รำยละเอียดหรือสถำนะของรถยนต)์ 
ขอ้มูลรถยนตซ์ึ่งมีควำมเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น หมำยเลขตัวถัง (VIN) ขอ้มูลกำรใชง้ำนอุปกรณห์รือบริกำร ขอ้มูลกำร
ปรบัแต่งรถยนต ์ขอ้มลูทำงเทคนิคของรถยนต ์ขอ้มลูสถำนท่ีตัง้ของรถยนต)์ และ 
ขอ้มลูอื่นๆ ที่ท่ำนเปิดเผยใหแ้ก่บรษิัทฯ 
ขอแจง้ใหท้รำบว่ำ ในบำงกรณีท่ำนอำจมีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่อ่อนไหวหรือละเอียดอ่อนใหแ้ก่บริษัทฯ (เ ช่น ขอ้มูลเก่ียวกับเชือ้ชำติ 
เผ่ำพนัธุ ์ควำมเชื่อในลทัธิ ศำสนำหรือปรชัญำ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มลูสขุภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูชีวภำพ) โดยในกรณีดงักล่ำว 
บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบในรำยละเอียดเก่ียวกับวิธีที่บริษัทฯ ใชง้ำนขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำว และขอควำมยินยอมจำกท่ ำนหำก
กำรเก็บรวบรวมหรือใชข้อ้มลูที่อ่อนไหวนัน้ไม่เป็นไปตำมขอ้ยกเวน้ตำมมำตรำ 26 แห่ง ใน พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฯ”) 
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การแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลแกท่่าน 
 
ก่อนกำรเก็บรวบรวม หรือด ำเนินกำรใดๆ เก่ียวขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบถึงรำยละเอียดและวตัถปุระสงค์
ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเสมอ เวน้แต่ ในบำงกรณีที่บรษิัทฯ ไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้่ำนทรำบในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
ท่ำบทรำบวตัถปุระสงคใ์หม่หรือรำยละเอยีดในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้อยู่แลว้ 
บริษัทฯ เชื่อว่ำ กำรแจง้วตัถุประสงคใ์หม่หรือรำยละเอียดดงักล่ำวไม่สำมำรถท ำไดห้รือจะเป็นอุปสรรคต่อกำรใชห้รือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบคุคล โดยในกรณีนีบ้รษิัทฯ จะจดัใหม้ีมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภำพ และประโยชนข์องท่ำน 
กำรใชห้รือกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตอ้งกระท ำโดยเรง่ด่วนตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อ
คุม้ครองประโยชนข์องท่ำน หรือ 
เมื่อบริษัทฯ ได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจำกหน้ำที่หรือจำกกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพและต้องรักษำวัตถุประสงค์ใหม่หรื อ
รำยละเอียดบำงประกำร ไวเ้ป็นควำมลบัตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
ทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรงในวิธีต่ำงๆ รวมถึง รูปแบบ เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส ์หรือรูปแบบเอกสำร ทำงโทรศพัท ์อีเมล ์ทำงกำรพบปะต่อหนำ้ และผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ต เช่น ผ่ำนทำงเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ  แต่ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูจำกแหล่งขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะ และ/หรือ จำกบุคคลอื่น ซึ่ งในกรณี
ดงักล่ำวบรษิัทฯ จะปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฯ อย่ำงเครง่ครดั 
 
วิธีการทีบ่ริษัทฯ ใช้งานขอ้มูลส่วนบคุคล 
 
บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่น เพื่อวตัถปุระสงคซ์ึง่เชื่อมโยงกบัฐำนทำงกฎหมำยตำมที่ระบใุน พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคลฯ และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูของสหภำพยโุรป (“GDPR”) ซึ่งรวมถึง แต่ไมจ่ ำกดัเพียงกำรใชข้อ้มลูในกรณี
ดงัต่อไปนี ้
 
1.กรณีที่ท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอม* 
กำรเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเท่ำที่จ  ำเป็น (เช่น กำรใชบ้ัตรประชำชนของท่ำนซึ่งปรำกฏขอ้มูลที่อ่อนไห ว เช่น 
ศำสนำ และ/หรือหมู่โลหิต) 
เพื่อใชใ้นกจิกรรมทำงกำรตลำด หรือกำรประชำสมัพนัธ ์
* ในกรณีที่บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูโดยอำศยัควำมยินยอมจำกท่ำน ท่ำนมีสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมไดต้ลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม
กำรถอนควำมยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อควำมชอบดว้ยกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนเคยไดใ้หค้วำม
ยินยอมไปแลว้ก่อนกำรถอนควำมยินยอม 
 
2. กรณีเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ หรือกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำ 
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เพื่อท ำตำมเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงตำมค ำสั่ง หรือสญัญำในกำรใหบ้รกิำร 
เพื่อใชต้ิดตอ่ท่ำนในกำรด ำเนินธรุกิจ 
เพื่อใหบ้รหิำรหรือควำมชว่ยเหลือแก่ท่ำนในฐำนะลกูคำ้ ตอบขอ้ซกัถำม หรือด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำน (เช่น กำรดแูลรกัษำ หรอื
กำรซ่อมบ ำรุง) 
เพื่อใชใ้นกำรจดัประชมุ กำรฝึกอบกรม หรือกิจกรรมอื่นๆ 
 
3. กรณีเป็นกำรจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือเพื่อประโยชนอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ โดยที่ไม่เป็นกำรละเมิดประโยชน ์และ
สิทธิพืน้ฐำนของท่ำน 
เพื่อเก็บรวบรวมนำมบตัรส ำหรบักำรใชต้ิดต่อทำงธุรกจิ 
เพื่อติดตำมขอ้ซกัถำม หรือค ำขอของลกูคำ้ 
เพื่อปรบัปรุงเว็บไซต ์แอพพลิเคชั่น กำรติดตอ่ส่ือสำร รวมถงึกำรพฒันำกำรบรกิำรของบรษิัทฯ ต่อลกูคำ้ และ 
เพื่อใชภ้ำพจำกกลอ้งวงจรปิด บนัทึกกำรเขำ้ออก และขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในกำรรกัษำควำมปลอดภยั รวมถงึกำรตรวจสอบและ
ป้องกนักำรทจุรติ 
 
4. กรณีเป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย หรือระเบยีบขอ้บงัคบั ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกรณีดงัต่อไปนี ้
เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ หรือกฎหมำยอื่นที่บริษัทฯ มีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิตำม ทัง้ในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ และ/หรือ 
เพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย และ/หรือ ค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำยของพนกังำนเจ้ำหนำ้ที่ผูม้ีอ  ำนำจ (เช่น ค ำสั่งของศำลที่มีอ  ำนำจ 
หรือ ค ำสั่งของหน่วยงำนรฐั หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล หรือค ำสั่งของเจำ้พนกังำนผูม้ีอ  ำนำจ) 
 
5. กรณีเป็นกำรจ ำเป็น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชวีิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของทำ่น 
 
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 
 
เพื่อเป็นกำรท ำตำมวตัปุระสงคต์ำมที่ระบุในนโยบำยนี ้บริษัทฯ อำจมีกำรส่งต่อ เปิดเผย หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีที่
จ  ำเป็น ไปยงัผูร้บัขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
 
1. บรษิัทในกลุ่มอซีูซ ุ
1.1 โปรดดรูำยชื่อบรษิัทในกลุ่มอซีูซุในประเทศไทยตำมลิงคด์ำ้นล่ำงนี ้
      https://www.isuzu.co.th/index.php 
1.2 บรษิัทในกลุ่มอีซซูุในตำ่งประเทศ 
 
2. ผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก 
ประเภทของผูใ้หบ้รกิำรซึ่งเป็นบคุคลภำยนอกมีดงัต่อไปนี ้
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ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นสำรสนเทศ (IT hosting vendor) 
ผูใ้หบ้รกิำรคลำวด ์(Cloud service vendor) และ 
ตวัแทน คู่สญัญำ หรือผูใ้หบ้รกิำรใดๆ ที่ใหบ้รกิำรดำ้น กำรธุรกำร คลงัเก็บเอกสำร หรือบรกิำรอื่นๆ ซึ่งเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
เรำ 
ในกรณีที่บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนใหแ้ก่บคุคลภำยนอก ซึ่งใหบ้รกิำรในนำมของบรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรให้
ผูใ้หบ้ริกำรดงักล่ำวใชง้ำนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่บริษัทฯ สั่งกำรเท่ำนัน้ และบริษัทฯ ไม่ใหอ้  ำนำจแก่ผูใ้หบ้ริกำรดงักล่ำวใน
กำรใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน นอกเหนือไปจำกในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อกำรใหบ้รกิำร หรือเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
 
3. กำรเปิดเผยในกรณีอื่นๆ 
บรษิัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่นไปยงัผูร้บัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรปฏิบตัิตำมขอ้เรียกรอ้งโดยชอบดว้ยกฎหมำยของบคุคลอื่น หรือค ำสั่งของหน่วยงำนรฐั 
เพื่อใหค้วำมรว่มมือแกเ่จำ้พนกังำนตำมกฎหมำย หรือดว้ยเหตผุลทำงกฎหมำยอื่น และ 
เพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิหรือควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน เพื่อรกัษำควำมปลอดภยัในทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ บรษิัทในกลุ่ม และ/หรือ หรือ
บคุคลอื่น 
 
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 
 
บรษิัทฯ อำจโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ และจดัเก็บขอ้มลูดงักล่ำวในตำ่งประเทศ ซึ่งอำจมีกฎหมำยหรอื
กฎเกณฑใ์นกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลแตกตำ่งกนั นอกจำกนีข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนอำจถกูประมวลผลโดยพนกังำนในกลุม่
บรษิัทอีซูซุ ตวัแทนจ ำหน่ำย หรือบคุคลอื่นท่ีเป็นผูใ้หบ้รกิำร ซึ่งประกอบกิจกำรอยูใ่นตำ่งประเทศ กรณีที่ขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่นถกู
โอนไปยงัต่ำงประเทศ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรใหม้ั่นใจวำ่ประเทศเหล่ำนัน้มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เพยีงพอตำม ที่ 
พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฯ ก ำหนด 
 
ในกรณีกำรโอนขอ้มูลไปยงัประเทศที่ไม่มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เพียงพอตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคล (“คณะกรรมกำรฯ”) ก ำหนด บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรใหม้ีมำตรฐำนควำมปลอดภยัที่เหมำะสม เช่น จดัใหม้ีขอ้สญัญำมำตรฐำนที่
ไดร้บักำรรบัรองโดยคณะกรรมกำร ไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หรือด ำเนินกำรโอนขอ้มลูตำมที่ตกลงกนัภำยใต้
สญัญำที่ท  ำขึน้ระหว่ำงบรษิัทฯ 
 
การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 
 
บรษิัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตรำบเท่ำที่ยงัมีควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจ หรือเป็นระยะเวลำที่ก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยหรือ
สญัญำ โดยบริษัทฯ จะก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บขอ้มลูโดยค ำนึงถึง วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน 
ลกัษณะโดยสภำพของขอ้มลู ควำมอ่อนไหวหรือละเอียดอ่อนของขอ้มลู และปริมำณของขอ้มลู หรือควำมเส่ียงที่อำจเกิดจำกกำรใช้
หรือเปิดเผยขอ้มลูโดยไม่มีสิทธิ รวมถึงกฎหมำยหรือระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนจะสอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัอำยคุวำม หรือระยะเวลำตำมกฎหมำย  (เช่น กฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรเงินและกำรบญัชี กฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยอื่นๆ ที่บรษิัทฯ มีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิตำมทัง้ในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ) ซึ่งในหลำยกรณีอำจมีระยะเวลำถึง 10 ปี หลังจำกควำมสัมพันธ์กับท่ำนสิน้สุดลง นอกจำกนี ้บริษัทฯ อำจมี
ควำมจ ำเป็นในกำรเก็บบนัทึกภำพจำกกลอ้งวงจรปิดภำยในส ำนกังำน หรือสำขำของบริษัทฯ เพื่อวตัถปุระสงคด์ำ้นควำมปลอดภยัไว ้
30-45 วนั 
 
บริษัทฯ จะลบ ท ำลำย หรือท ำใหเ้ป็นขอ้มลูที่ระบุตวัตนไม่ไดอ้ย่ำงถำวร หรือด ำเนินกำรอื่นๆ เพื่อก ำจดัขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อสิน้สดุ
ระยะเวลำกำรเก็บรกัษำขอ้มลู หรือเมื่อบรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมค ำขอของท่ำนในกำรลบขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวม
ไว ้
 
สิทธขิองท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลสว่นบคุคล 
 
สิทธขิอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูล 
ท่ำนมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
วตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มลู กำรจดัประเภทของขอ้มลู ผูร้บัโอนขอ้มลู เกณฑท์ี่ใชใ้นกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำ
ขอ้มูล และแหล่งที่มำของขอ้มลูกรณีบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูมำจำกท่ำนโดยตรง นอกจำกนี ้ท่ำนยังสำมำรถขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วน
บคุคลของท่ำน ในรูปแบบเอกสำร หรือทำงอิเล็กทรอกนิกส ์หรือทำงวำจำ หำกสำมำรถพิสจูนย์ืนยนัตวัตนของท่ำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
สิทธิในการปรับปรุงแก้ไขขอ้มูลให้สมบูรณ ์
ท่ำนมีสิทธิในกำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนซึ่งมีควำมคลำดเคลื่อน หรือด ำเนินกำรใหข้อ้มลูเพิ่มเติมแก่บรษิัทฯ เพื่อท ำให้
ขอ้มลูที่บรษิัทฯ ประมวลผลมีควำมครบถว้นสมบรูณ ์
สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล 
ในกรณีที่ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรใชง้ำนตำมวตัปุระสงคต์ำมที่ไดเ้ก็บรวบรวมมำ หรือในกรณีที่ท่ำนไดถ้อน
ควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูและไม่มีฐำนทำงกฎหมำยอื่นที่สำมำรถปรบัใชไ้ด ้หรือในกรณีอื่นๆ ท่ำนมีสิทธิขอใหล้บขอ้มลู
ส่วนบคุคลของท่ำนได ้
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล 
ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ระงับกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี เช่น ในระหว่ำงที่บริษัทฯ ก ำลังตรวจสอบค ำขอในกำร
ปรบัปรุงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน หรือค ำขอคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล หรือในกรณีที่ท่ำนขอใหร้ะงบั
กำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคลแทนกำรลบหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่จ ำเป็น 
สิทธิในการขอให้สง่ตอ่ข้อมูล 
ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศยัฐำนควำมยินยอม หรือสญัญำกบัท่ำน ท่ำนสำมำรถขอส ำเนำขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่ำนที่ถูกจดัเก็บในรูปแบบที่สำมำรถใชง้ำนหรืออ่ำนโดยเครื่ องมือหรืออุปกรณโ์ดยทั่วไปได ้รวมทั้งสำมำรถขอใหส่้ง
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรำยอื่นๆ หำกสำมำรถกระท ำไดใ้นทำงเทคนิค 
สิทธิในการคดัค้าน 
ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัยฐำนประโยชน์อันชอบดว้ยกฎหมำย ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำร
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทฯ ในกรณีต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำกำรตลำดแบบตรง (บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีปุ่ ม ยกเลิกกำรติดตำม ใน
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อีเมลท์ำงกำรตลำด (หำกมีเรื่องกำรตลำดเก่ียวขอ้ง) เพื่อให้ท่ำนสำมำรถขอใชสิ้ทธิยกเลิกกำรติดตำมไดโ้ดยง่ำย และบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรตำมค ำขอโดยเรว็) 
สิทธิในการถอนความยินยอม 
ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมที่ไดเ้คยใหไ้วก้บับรษิัทฯ ไดต้ลอดเวลำ โดยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีบรษิัทฯ ก ำหนด เวน้แต่ในกรณีที่โดย
สภำพแลว้ไม่สำมำรถท ำกำรถอนควำมยินยอมนัน้ได ้
หำกท่ำนประสงคจ์ะใชสิ้ทธิขำ้งตน้ โปรดติดต่อส่วนงำน ทรพัยำกรบุคคลและธุรกำร (HR/GA) รำยละเอียดตำมที่ระบุในส่วน “ติดต่อ
เรำ” 
 
การร้องเรียนตอ่หน่วยงานก ากับดูแล 
 
หำกท่ำนไม่พอใจกบักำรด ำเนินกำรตำมค ำขอใชสิ้ทธิต่ำงๆ ของทำ่น ท่ำนมีสิทธิในกำรยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคล หรือส ำนกังำนของคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 
วิธีการในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 
 
บรษิัทฯ ใชม้ำตรกำรตำ่งๆ เพื่อรกัษำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของทำ่นที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวมมคีวำมมั่นคงปลอดภยั ซึง่อำจรวมถึงกำร
เขำ้รหสั หรือกำรรกัษำควำมปลอดภยัในรูปแบบอื่นๆ โดยบรษิัทฯ ก ำหนดใหพ้นกังำน หรือบคุคลภำยนอกซึ่งปฏิบตัิหนำ้ที่ในนำมของ
บรษิัทฯ ปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฯ และมำตรฐำนกำรรกัษำควำมเป็นส่วนตวัที่เหมำะสม รวมถงึมีหนำ้ที่ในกำร
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรรั่วไหลของขอ้มลู และใชม้ำตรกำรควำมปลอดภยัที่เหมำะสมในกำรประมวลผลขอ้มลู 
 
บรษิัทฯ รกัษำและปรบัปรุงกระบวนกำรและมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัโดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสมทำงดำ้นกำยภำพ ทำงเทคนคิ 
และกระบวนกำรรกัษำควำมปลอดภยัภำยในองคก์ร และมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อท ำใหม้ั่นใจว่ำ ระดบักำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู
ส่วนบคุคลของทำ่นมีควำมเหมำะสมต่อระดบัควำมเส่ียง และมีกำรคงไวซ้ึ่งกำรรกัษำควำมลบั ควำมสมบรูณ ์ควำมพรอ้ม และควำม
ยืดหยุ่นในกำรประมวลผลขอ้มลูในอนำคต รวมถึงมกีำรป้องกนักำรสญูหำย หรือป้องกนักำรรวบรวม เขำ้ถงึ ใช ้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
เปิดเผย หรือกำรประมวลผลอื่นใดในขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่นโดยไม่ไดร้บัอนญุำต ทัง้นีม้ำตรกำรควำมปลอดภยัของบรษิัทฯ ใชก้บั
วิธีกำรประมวลผลขอ้มลูทกุชนดิไม่ว่ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสห์รือเอกสำร 
 
หำกท่ำนมีเหตอุนัเชื่อไดว้่ำขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่นซึง่ถกูเก็บรวบรวมนัน้มีกำรรั่วไหล โปรดติดตอ่บรษิัทฯ ตำมรำยละเอียดที่ระบใุน
ส่วน “ติดต่อเรำ” ดำ้นล่ำงนี ้
 
เกี่ยวกับคกุกี ้
 
หำกท่ำนเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบริษัทฯ และโดยควำมยินยอมของท่ำน บริษัทฯ อำจใชคุ้กกี ้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คลำ้ยกันในกำรเก็บ
ขอ้มลูของท่ำน เพื่อเก็บขอ้มลูบำงอย่ำงส ำหรบักำรปรบักำรส่ือสำรของบรษิทัฯ ใหเ้หมำะสมกบัท่ำน และเพื่อใหท้่ำนไดร้บัประสบกำรณ์



 
สาธารณะ 

ไม่เป็นความลับ สามารถ 

เผยแพร่สู่สารธารณะ 

ในที่ดีขึน้ รวดเร็วขึน้ และปลอดภัยขึน้ หำกท่ำนไม่ประสงคท์ี่จะอนุญำตใหใ้ชคุ้กกี ้ท่ำนสำมำรถปฏิเสธกำรใชคุ้กกีไ้ด ้(รำยละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบักำรใชง้ำนคกุกี ้โปรดศกึษำ ”นโยบำยกำรใชค้กุกี”้ ของบรษิัทฯ) 
 
นโยบายการใชคุ้กกี ้
กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้
 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือปรบัปรุง นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีต้ลอดเวลำที่เรำเห็นว่ำเหมำะสม โดยบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบทำงเว็บไซตห์ำกมีกำรเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือปรบัปรุงขำ้งตน้ ซึ่งทำ่นสำมำรถตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ 
 
ติดต่อเรา 
 
บรษิัทฯ ยินดีใหค้วำมช่วยเหลือในกรณีที่ท่ำนมีขอ้สงสยั ขอ้กงัวล หรือประสงคใ์ชสิ้ทธิเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โปรด
ติดต่อหน่วยงำนตำมที่ระบดุำ้นล่ำงนี ้
 
ส่วนงำน ทรพัยำกรบคุคลและธุรกำร (HR/GA) 
บรษิัท ไอที ฟอรจ์ิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
สยำมอีสเทิรน์ อินดสัเตรียล ปำรค์ 
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