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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
N.D. Rubber Public Company Limited
ประกาศ เลขที่ 04/65
เรื่ อง นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสําหรับบุคลากร
(Human Resources Data Privacy Notice)
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ประกาศแจ้ งนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสํ าหรับบุคลากร
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ให้ความสําคัญเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด บริ ษทั ฯ จึงจัดทําประกาศฯ ฉบับนี้ เพื่อควบคุมการประมวลผล และคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคลากรของบริ ษทั ฯ ในกระบวนการบริ หารงานด้านทรั พยากรบุคคล กระบวนการจ้างงาน และการจ้างบริ การ ทั้งที่
ดําเนินการที่สาํ นักงานของบริ ษทั ฯ โดยตรง ผ่านทางอีเมล ช่องทางไปรษณี ย ์ ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นใดของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งมีรายละเอียดนโยบายดังนี้
1. คํานิยาม
“การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม, การใช้,
การจัดเก็บ, การเปิ ดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล
“บุคลากรของบริ ษัทฯ หรื อ เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ผูส้ มัครงาน ผูเ้ ข้ารับการสัมภาษณ์งาน พนักงานปั จจุบนั อดีต
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานภายนอก (Outsource) พนักงานฝึ กงาน นักศึกษาฝึ กงาน พนักงานที่ไปปฏิบตั ิงานที่องค์กรอื่น พนักงาน
ที่เกษียณอายุ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร กรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทน และ/หรื อ
บุคคลอื่นที่บริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา
“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจําเป็ นในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 ของ พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เป็ นต้น
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพ และการถูกเลือกปฏิบตั ิต่อ
เจ้าของข้อมูล เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หรื อข้อมูลอื่นใดในทํานองเดียวกัน
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบริ ษทั ฯ ต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้ ในการประมวลผล
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน
- ข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น คํานําหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, เลขประจําตัวประชาชน, เลขประจําตัวพนักงาน, ลายมือชื่อ/
ลายเซ็น, รู ปถ่าย เป็ นต้น
- ข้อมูลที่อยู่และติดต่อ เช่น ข้อมูลสื่ อสารผ่านโซเชี ยลมีเดีย, ที่อยู่ปัจจุบนั , บัญชี โซเชี ยลมีเดีย, รายละเอียดการติดต่อ,
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อีเมล, ผูต้ ิดต่อกรณี ฉุกเฉิน เป็ นต้น
- ข้อมูลประวัติการทํางาน เช่น ตําแหน่ งงาน, ประเภทการจ้างงาน, ตําแหน่ งงานล่าสุ ด, ชื่ อบริ ษทั , บันทึกเวลาทํางาน,
ประวัติการทํางาน, และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน, ข้อมูลการทดสอบ, ข้อมูลบุคคลผูใ้ ห้การรับรอง, ที่อยูท่ ี่ทาํ งานเดิม,
รายละเอียดใบสมัครงาน, อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง เป็ นต้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร, ข้อมูลการเป็ นลูกหนี้กองทุนกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา เป็ นต้น
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ข้อมูลประวัติ เช่น ความสัมพันธ์, นํ้าหนัก, วันเดือนปี เกิด, สภานภาพการสมรส, การอ้างอิงหรื อการตรวจสอบประวัติ,
สถานภาพทางทหาร, ส่วนสู ง, เพศ, อายุ เป็ นต้น
- ข้อมูล IT เช่น ที่อยู่ IP เป็ นต้น
- เอกสารหลักฐาน เช่น สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น
- ข้อมูลการศึกษา เช่น เกรดเฉลี่ย, ประวัติการศึกษา, หลักฐานการศึกษา เป็ นต้น
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น ข้อมูลประกันสุ ขภาพ, ประวัติการรักษาพยาบาล, ผลตรวจสุ ขภาพ, ข้อมูลความพิการ เป็ นต้น
- ข้อมูลประวัติ เช่น ประวัติอาชญากรรม เป็ นต้น
- ข้อมูลชีวมิติ เช่น การจดจําใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็ นต้น
3. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
3.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เช่น เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญากับบุคลากรคู่สัญญาไม่ว่าจะเป็ น สัญญาการฝึ กงาน
สัญญาจ้าง หรื อสัญญาอื่นใด ตามแต่กรณี
3.2 การปฏิ บัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายที่กาํ หนด ได้แก่ หน้าที่ของบริ ษทั ฯในฐานะ
ของนายจ้า งหรื อ ในฐานะอื่ น ใด เช่ น กฎหมายหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ กฎหมายคุ้ม ครองแรงงาน กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร เป็ นต้น
3.3 ความยินยอม (Consent) ในกรณี ที่มีความจําเป็ นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น
- ข้อมูลสุ ขภาพ เพื่อพิจารณารับสมัครคัดเลือกเข้าทํางาน/การให้สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล/การรักษาพยาบาลที่ห้อง
พยาบาล/ส่งตัวไปรักษาโรค หมู่โลหิต
- ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจําลองฝ่ ามือ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการตรวจสอบและพิสูจน์ตวั ตนของท่านเพื่อลงเวลาทํางาน/เข้าประชุม/อบรมสัมมนา/เข้าร่ วมกิจกรรม/เข้าอาคาร
- ข้อมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณารับเข้าทํางาน/ตรวจสอบคุณสมบัติในงานที่ท่านรับผิดชอบ
- การบันทึกภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหวสําหรับจัดทําสื่ อประชาสัมพันธ์องค์กร
3.4 ฐานประโยชน์ โดยชอบธรรม (Legitimate Interest) ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยที่ไม่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลมากจนเกินไป เช่น การปิ ดกั้นการ
เข้าถึง Website ที่ไม่เหมาะจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ หรื อการนําภาพนิ่ง หรื อภาพเคลื่อนไหวของพนักงานไปใช้
เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
ทั้งนี้ จากวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งได้เป็ นกลุ่มกิจกรรม ดังต่อไปนี้
กลุ่มกิจกรรม
กลุ่มข้อมูลส่ วนบุคคล
ฐานการประมวลผล
การจัดการสิ ทธิการเข้าถึงและการ ข้อ มู ล ที่ อ ยู่ แ ละที่ ติ ด ต่ อ , ข้อ มู ล ทรั พ ย์สิ น , ข้อ มู ล อัต - ฐานสัญญา
ขอเข้าพื้นที่ (Access Control
ลั ก ษณ์ , ข้ อ มู ล การทํา งาน, ข้ อ มู ล ประวัติ , เอกสาร - ฐานความยินยอม
Management)
หลักฐานต่างๆ, ข้อมูลชีวมิติ
- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
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กลุ่มกิจกรรม
การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน
(Recruitment process)

กลุ่มข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อ มู ล อัต ลัก ษณ์ , ข้อ มู ล ที่ อ ยู่แ ละที่ ติ ด ต่ อ , ข้อ มู ล การ
ทํางาน, ข้อมูลประวัติ, ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา, เอกสาร
หลักฐานต่างๆ, ข้อมูลสุ ขภาพ
กระบวนการตรวจสอบ
ข้อ มู ล การทํา งาน, ข้อ มู ล อัต ลัก ษณ์ , ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ
(Audit Procedures)
ครอบครัว, ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา, ข้อมูลที่อยู่และที่
ติดต่อ, ข้อมูลประวัติ
การสํ า รอง, อัพ เดทฐานข้ อ มู ล , ข้อ มู ล อัต ลัก ษณ์ , ข้อ มู ล การทํา งาน, ข้อ มู ล ที่ อ ยู่และที่
บริ หารจัดการข้อมู ล, ดําเนิ นการ ติดต่อ, ข้อมูล IP Address
ตามคําร้องขอและแก้ปัญหาทาง IT
การจัดการทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ แ ละที่ ติ ด ต่ อ , ข้ อ มู ล อัต ลัก ษณ์ , เอกสาร
(Company's Property
หลักฐานต่างๆ, ข้อมูลการทํางาน
Management)
การดํา เนิ นคดี กระบวนการทาง ข้ อ มู ล IT, ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ แ ละที่ ติ ด ต่ อ , ข้ อ มู ล ประวัติ ,
ก ฎ ห ม าย แ ล ะ การ บั ง คั บ คดี ข้ อ มู ล อั ต ลั ก ษณ์ , ข้ อ มู ล การทํา งาน, ข้ อ มู ล การทํา
(Litigation, Legal Procedures and ธุรกรรม, เอกสารหลักฐานต่างๆ, ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน,
Legal Execution)
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลประวัติ, ข้อมูลการทํางาน
บุคลากร (Personnel Training and
Personnel Assessment)
ประกั น สั ง คม และใบอนุ ญ าต ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเงิ น , ข้อ มู ล อัต ลัก ษณ์ , ข้อ มู ล การ
ทํางาน (Social Security and Work ทํางาน, ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว, ข้อมูลประวัติ, ข้อมูล
Permit)
ที่อยูแ่ ละที่ติดต่อ, เอกสารหลักฐานต่างๆ, ข้อมูลสุ ขภาพ
การยื่ น ภาษี , การจ่ า ยเงิ น เดื อ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเงิ น , ข้อ มู ล อัต ลัก ษณ์ , ข้อ มู ล การ
และการเลื่อนตําแหน่ง(Tax filing, ทํางาน, ข้อมูลที่ อยู่และที่ ติดต่อ, ข้อมูลประวัติ, ข้อมูล
Payroll and Promotion)
การทําธุรกรรม, เอกสารหลักฐานต่างๆ, ข้อมูลสมุดเงิน
ฝากกับธนาคาร
การประชาสัมพันธ์และ
ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลการทํางาน, ข้อมูลประวัติ
ประสานงานระหว่างองค์กร/
หน่วยงาน
การปฏิบตั ิตามสิ ทธิของ
ข้อมูลอัตลักษณ์
เจ้าของข้อมูล
กระบวนการรับสมัครและ
ข้อมูลประวัติ, เอกสารหลักฐานต่างๆ, ข้อมูลอัตลักษณ์,
ลาออก (Recruitment and
ข้อมูลการทํางาน, ข้อมูลที่อยูแ่ ละที่ติดต่อ, ข้อมูลสุ ขภาพ,
Resignation Procedures)
ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน, ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว
ประกาศแจ้งนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสําหรับบุคลากร
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บริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความ
จําเป็ นที่จะต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะดําเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและอธิบายถึงฐาน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของ บุคลากรของบริ ษทั ฯ ผ่านระบบการรับสมัครงาน และกระบวนการจ้างงาน โดย
บริ ษทั ฯ ได้รับจากตัวบุคคลากรเอง หรื ออาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เช่น อดีตนายจ้าง หน่วยงานของรัฐ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการเก็บข้อมูลของบุคลากรผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ทาํ งานให้กบั บริ ษทั ฯ ด้วย
5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีมาตรการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ตามมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บรวบรวมสู ญหายโดยอุบตั ิเหตุ หรื อถูกเข้าถึง เปิ ดเผย หรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยปราศจากอํานาจ หรื อโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลให้เฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่
รับผิดชอบเท่านั้น
อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั ฯ มีคาํ สั่งให้บุคคลที่สาม เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น บริ ษทั ฯ จะมีการทําข้อตกลงระหว่าง
บริ ษทั ฯ กับ ผูป้ ระมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement : DPA) เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูป้ ระมวลผลข้อมูลตกลงที่จะรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จาํ เป็ นในระหว่างที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นผูส้ มัครงาน เป็ น
พนักงานหรื อบุคลากรของบริ ษทั ฯ หรื อตลอดระยะเวลาที่จาํ เป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ อาจจําเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกําหนดหรื ออนุญาตไว้ เช่น
- ผูส้ มัครงาน ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทราบผล เพื่อที่
บริ ษทั ฯ จะสามารถติดต่อท่านในกรณี ที่มีตาํ แหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน
- สําหรับพนักงานและบุคลากรของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่พน้ สภาพ
การเป็ นพนักงานหรื อบุคลากรของบริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณี อาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความ
ตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทําให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อหมด
ความจําเป็ นหรื อสิ้นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
7. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอาจมีสิทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วน
บุคคลของตนดังต่อไปนี้

ประกาศแจ้งนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสําหรับบุคลากร
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การขอเข้ าถึงข้ อมูล ขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่ งอยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ หรื อ
ขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้บริ ษทั ฯ อาจขอให้มีการพิสูจน์ตวั ตน
ก่อนจะให้สิทธิตามที่ร้องขอ
การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หากการประมวลผลดังกล่าวมีผลกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไป
ขอให้ ลบหรือทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ เมื่อ
หมดความจําเป็ นในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่ อมี การถอนความยินยอมและไม่มีเหตุทางกฎหมายที่ จะต้อ ง
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป หรื อเมื่อการประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่ออยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรื อ
ตรวจสอบ ตามคําขอใช้สิทธิในการคัดค้านของเจ้าของข้อมูล เป็ นต้น
สิ ทธิ ในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคล ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็ น
ปัจจุบนั ซึ่งบริ ษทั ฯไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ดว้ ยตนเอง

อย่างไรก็ดี ในบางกรณี บริ ษทั ฯอาจไม่ ส ามารถดําเนิ น การได้ต ามที่ เจ้าของข้อมู ลร้ องขอใช้สิท ธิ ได้ เช่ น มี ความจําเป็ นต้อ ง
ดําเนิ นการตามหน้าที่ ตามสัญญา หรื อกฎหมาย เป็ นต้น อย่างไรก็ดีในกรณี ที่ได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลเอาไว้ เจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ดว้ ยการติดต่อไปยังส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ จะยุติการ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลต่อการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะบันทึกรายการต่างๆ ที่ได้ดาํ เนินการเกี่ยวกับคําร้องขอใช้สิทธิไว้เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
8. การติดต่ อกับบริษัทฯ
หากเจ้าของข้อมูลมีคาํ ถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศฯ ฉบับนี้ หรื อต้องการใช้สิทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์ มที่บริ ษทั กําหนด และส่ งมายังบริ ษทั ฯ รวมทั้งสามารถติดต่อกับบริ ษทั ฯ ผ่านทางผูป้ ระสานงานข้อมูลส่ วนบุคคล
ของบริ ษทั ฯ โดยใช้ช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้
ผู้ประสานงานข้ อมูลส่ วนบุคคล
อีเมล : dpo@ndrubber.co.th
โทรศัพท์ : 038-160707 ต่อ 103
โทรสาร : 033-047348
ผู้ประสานงานข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
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9. การทบทวนและปรับปรุงประกาศฉบับนี้
เอกสารนี้เป็ นประกาศความเป็ นส่วนตัวฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั ฯ ปรับปรุ งล่าสุ ดเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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