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Privacy Policy
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า
บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
เนื่องด้วย บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้
มอบหรือจะได้มอบไว้ให้แก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านได้
ทราบและเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบับ นี ้ค รอบคลุม ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที ่บ ริษ ัท ได้ร ับ หรือ เก็บ รวบร วมจากการที ่ท ่า นเข้า เยี ่ย มชมเวปไซต์
แอพพลิเคชั่น ไลน์บนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือการลงฐานข้อมูลการเข้ามาฝึกอบรมอบรมกับทาง
บริษัท
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท
ในระหว่างที่ท่านเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ช่องทางโทรศัพท์ ของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือรับมอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน ดังนี้
•

ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, หมายเลขบัตรประชาชน,
หมายเลขหนังสือเดินทาง, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, สัญชาติ เป็นต้น

•

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ , ที่อยู่ทางไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้า , ที่อยู่สำหรับระบุใน
ใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address), บัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียล เป็นต้ น

•

ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ เลขที่บัญชีบริษัท

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทจะจัดเก็บอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 3. ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้ น
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ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอม
ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลทำให้
บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นความจริง และไม่ทำให้
เกิดความเข้าใจผิด และท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อบริษัทที่ระบุไว้ในข้อ 11. หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้บริษัทหรือเลือก ที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลทำให้บริษัทไม่สามารถ
ให้บริการแก่ท่านได้
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.

เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารและให้ข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทเกี่ยวกับ การกำหนดการรฝึกอบรม โปรโมชั่น ที่บริษัท
จัดขึ้น และสิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อประโยชน์ข องท่าน ซึ่งการให้ข้อมูลจะทำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
2. เพื่อจัดส่งใบรับรองการฝึกอบรม ใบเสร็จ /ใบกำกับภาษี ที่ท่านมาใช้บริการกับบริษัท
3. เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยตลาด การสำรวจความคิดเห็น การวางแผนการจัดฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยบริษัทจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
1.
2.

หน่วยงานราชการที่ท่านเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่มีนโยบายความปลอดภัยให้ท่านเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้
ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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1.

สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม วิธี การเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการ
นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ บุคคลที่จะได้รับข้อมูล และระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมู ล
2. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษั ท
3. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้
5. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านไว้เป็นการชั่วคราวได้
7. สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบั น
8. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อบริษัท หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านเห็นว่าสิทธิใดๆ ของท่านได้
ถูกบริษัทละเมิดเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
9. สิทธิที่จะขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ท่านจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สุ ดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่เกินกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดย
บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครั ด
6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไ ว้ในนโยบาย
นี้เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในระยะเวลานานกว่านั้น และในกรณีที่พ้น
ระยะเวลาการจัดเก็บ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็น ทางบริษัทจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความ
จำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษั ทจะได้ประกาศและแสดงลงบนเว็ปไซต์ของบริษัท หรือด้วยวิธีการอื่นที่
เหมาะสม

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย ี เทค จำกัด
44/99 หมูท
่ ี่ 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: 0 2582 1138-40 e-mail: training@netenergy-tech.com www.netenergy-tech.com

ความรู ้ของท่านคือความมุ่งมัน่ ของเรา

9. การติดต่อบริษัท
หากท่านมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5. หรือประสงค์เพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถ
ติดต่อได้ที่
บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
( ติดต่อ e-mail: thidathip@netenergy-tech.com)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และถูกเผยแพร่ในรูปแบบของภาษาไทย
วันที่ประกาศนโยบาย 15 มีนาคม 2563
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