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นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Policy)
บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” มีการกําหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยกําหนดวิธีดาํ เนินการ
การเก็บรวบรวม การใช้ การจัดเก็บรักษา และการลบทําลาย รวมทั้งการกําหนดการให้สิทธิกบั เจ้าของข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คํานิยาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรม
ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ ยงใน
การเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อ
ข้อมูลอื่นใด ซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศ
กําหนด
เจ้ าของข้ อมูล หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ ผูถ้ ือ
หุ้น ลูกค้า ผูข้ าย ผูร้ ับจ้างช่วง รวมทั้ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
และดําเนินงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
กฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย
ลําดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต
การประมวลผล หมายถึ ง การดําเนิ นการใด ๆ กับข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ก็ตาม เช่ น การเก็บ
รวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรื อการดัดแปลง การเรี ยกคืน การใช้ การเปิ ดเผย (โดยการส่ ง
โอน การเผยแพร่ หรื อการทําให้สามารถเข้าถึงหรื อพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรี ยง การนํามารวมกัน การบล็อกหรื อ
จํากัด การลบหรื อการทําลาย
ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลซึ่งมีอาํ นาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลซึ่ งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลตามคําสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดําเนิ นการ
ดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่จัดเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ฯ เก็บรวมรวบภายใต้นโยบายนี้ เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในประเภท
ดังต่อไปนี้
ลูกค้ า ได้แก่ ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่ อ นามสกุล วันเดือนปี ที่เกิด ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจําตัวประชาชน ข้อมูลการ
ติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้า และ/หรื อ บริ การ เช่น ประวัติ
การซื้ อสิ นค้า ประวัติการเคลมสิ นค้า ข้อร้องเรี ยน ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล ได้ให้ไว้เมื่อมาติดต่อบริ ษทั ฯ หรื อให้บริ ษทั ฯ ดูแล
ให้บริ การหลังการขาย การทําวิจยั และการสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็ นต้น
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คู่สัญญา ได้แก่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็ นคู่สัญญา หรื อมี
ความเกี่ยวข้องตามสัญญาใดๆ กับบริ ษทั ฯ ซึ่ งหมายความรวมถึงคู่คา้ ผูข้ าย ผูจ้ ดั หา ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับทํางาน ที่ปรึ กษา และ
บุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีขอ้ มูลดังนี้ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี ที่เกิด รู ปถ่าย หมายเลขบัตร
ประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
บุคลากรของบริ ษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลใดที่ทาํ งานให้แก่ บริ ษทั ฯ ได้แก่ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ชี่ ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของ
บุคลากรของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยมีขอ้ มูลดังนี้ ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปี ที่เกิด รู ปถ่าย ข้อมูลตามที่ระบุ
ในบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่ ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย
ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และเบอร์ โทรสารทางธุ รกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น ตําแหน่ ง วันที่เริ่ มงาน ประเภทงาน สังกัดโรงงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษา และ ข้อมูลสุ ขภาพ
3. แหล่งที่มาของข้ อมูล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ โดยตรง หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูล โดย
อัตโนมัติ หรื อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้
- ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ จะซื้อสิ นค้า หรื อยื่นคําร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
- จากความสมัครใจของเจ้าของข้อมูล ในการทําแบบสอบถาม (Survey) หรื อ การโต้ตอบทาง E-mail หรื อ ช่องทางการ
สื่ อสารอื่นๆ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับเจ้าของข้อมูล
- เก็บข้อมูลจากข้อมูลการใช้ Website ของบริ ษทั ฯ ผ่าน Browser’s cookies ของเจ้าของข้อมูล
4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั ฯ จะทําการเก็บรวบรวม หรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง การทําสัญญา การทําธุรกรรมทางการเงิน การดําเนินกิจกรรมของบริ ษทั ฯ การติดต่อประสานงานต่างๆ หรื อ
เพื่อปรั บปรุ งคุณภาพการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เช่ น การจัดทําฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ
ดํา เนิ น งานของบริ ษทั ฯ และเพื่ อ วัต ถุ ประสงค์อื่ นใดที่ ไ ม่ต้อ งห้า มตามกฎหมาย และ/หรื อ เพื่ อปฏิ บัติ ตามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั จะจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จาํ เป็ นตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรื อตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น
บริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
- ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลส่วนบุคคล หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
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บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใด โดยปราศจากความยินยอม และจะเปิ ดเผยตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และการให้บริ การแก่เจ้าของ
ข้อมูล บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริ ษทั ในเครื อ หรื อบุคคลอื่นทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ที่ตอ้ งดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ให้แก่บุคคลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดําเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นความลับ และไม่นาํ ไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เช่น การเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงในกรณี ที่มีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้ องร้องหรื อดําเนินคดีตามกฎหมาย หรื อการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรื อ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
- บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในระยะเวลาที่จาํ เป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามประเภทข้อมูล
ส่ วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณี ที่ไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลได้ชดั เจน บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตาม
มาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี )
- บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบ หรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บ
รักษาหรื อที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อเกินความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
- กรณี ที่บริ ษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล บริ ษทั ฯ จะประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและ บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการตามคําขอของ
เจ้าของข้อมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ จะยังเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ นสําหรับบันทึก
เป็ นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาคตได้
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการ ดังนี้
- กําหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึง การใช้ การเปิ ดเผย การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรื อยืนยันตัวบุคคล ผู ้
เข้าถึงหรื อใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
- ในการส่ ง การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนําข้อมูลส่ วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่น
ใด ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การรับโอนข้อมูล หรื อบริ การเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมี
มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรื อดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้
- ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นตามมาตรการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของบริ ษทั ฯ จนเป็ นสาเหตุให้มีการละเมิด หรื อการ
รั่วไหลของข้อมูลส่ วนบุคคล สู่ ธารณะ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบโดยเร็ ว รวมทั้งแจ้งแผนการ
เยียวยาความเสี ยหายจากการละเมิดหรื อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะในกรณี ที่เกิดจากความบกพร่ องของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากการใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
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บุคคลที่สาม รวมถึงการละเลย หรื อเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ฐานข้อมูล หรื อระบบสื่ อสารสังคมออนไลน์
ของบริ ษทั โดยการกระทําของเจ้าของข้อมูล หรื อบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
บริ ษทั ฯ มีการดําเนินการสอบทาน และประเมินประสิ ทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

8. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์
บริ ษทั ฯ ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ การผูเ้ ยาว์เป็ นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร ผลิตภัณฑ์
และบริ การของบริ ษทั ฯ นั้น อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี เป็ นครั้ง
คราว ในกรณี ดงั กล่าวนั้น บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรื อผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
- สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความ
ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและขอทําสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
- สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิ ดงั กล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคําร้องขอใช้สิทธิ ต่อบริ ษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บริ ษทั กําหนด ใน ข้อ 10 ช่องทางการติดต่อของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการ
พิจารณาตามคําร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั อาจปฏิเสธการขอใช้
สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณี ที่มีกฎหมายกําหนดไว้
10. ช่ องทางการติดต่ อของบริษัท
หากเจ้าของข้อมูลมีคาํ ถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรื อต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กาํ หนด โปรด
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่บริ ษทั กําหนด และส่งมายังบริ ษทั ฯ รวมทั้งสามารถติดต่อกับบริ ษทั ฯ โดยช่องทางต่างๆ ผ่าน
ทางเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริ ษทั ฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้
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ฝ่ ายตรวจสอบภายใน (IA)
อีเมล : pimwan@ndrubber.co.th
โทรศัพท์ : 038-160707 ต่อ 103
โทรสาร : 033-047348
ส่ งไปรษณีย์มาที่
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน (IA)
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก-พนัสนิคม ตําบล หนองอิรุณ อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
11. กฎหมายที่ใช้ บังคับ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
พิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรื อเกี่ยวข้องกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลนี้
บริ ษทั ฯ อาจทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้เป็ นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ
ใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ แนะนําให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้
เป็ นครั้งคราว
ให้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป
__________________________________________________________________________________________
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