ความรู ้ของท่านคือความมุ่งมัน่ ของเรา

คำชี้ แจง
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
31 พฤษภาคม 2565
ภายใต้ประกาศ คาชี้ แจงเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ “เรา” ในนามของ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จากัด
(ต่ อไปจะเรียกว่า “บริษั ท ” ) ในฐานะผูค้ วบคุ มข้อมูลส่วนบุค คล ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะด าเนิ น การ รวบรวมเก็ บ ใช้
เปิ ดเผย และถ่ายโอนข้อมูลใดของท่านเท่าที่จาเป็ น, ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึง แต่มิได้
จ ากั ด เฉพาะ ชื่ อ ของท่ า น, รายละเอี ย ดส าหรับ ติ ด ต่ อ , หมายเลขโทรศั พ ท์ , อายุ , วัน เกิ ด , ประเทศที่ พ านั ก , หมายเลข
ประกันสังคม, หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร และรวมถึงข้อมูลสาคัญ เช่น ข้อมูลชีวะมิติ,สถานะทางสุขภาพ, บันทึกทาง
การแพทย์ส่วนบุคคล
โปรดสละเวลำอ่ำนนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อย่ำงรอบคอบ สิ่งสำคัญยิ่งคือท่ำนจะต้องเข้ำใจวิธีกำร
ที่เรำใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและวิธีกำรที่เรำใช้คมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยครบถ้วน หำกท่ำน
มีขอ้ สงสัยประกำรใดเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน สำมำรติดต่อเรำตำมรำยละเอียดสำหรับติดต่อด้ำนล่ำงนี้
รายละเอียดสาหรับติดต่อเรา
บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จากัด
เลขที่ 44/99 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 098-298-2646
รายละเอียดสาหรับติดต่อ เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ :
ชื่อ : น.ส.ธิดาทิพย์ จาปาแดง
ตาแหน่ ง : กรรมการผูจ้ ดั การ
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ : thidathip@netenergy-tech.com
1. ประกำศฉบับนี้ ใช้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ด?
ลูกค้า / บุคคลที่สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู ้
ผูม้ าติดต่อ
พนักงานของบริษัท / นักศึกษาฝึ กงาน
ผูม้ าสมัครงาน
คู่คา้
วิทยากร
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงที่เรำเก็บรวบรวม?
การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้อกาหนดประการหนึ่ งที่เราจาเป็ นต้องใช้เพื่อประกอบการดาเนิ นธุรกิจของเราและเพื่อ
ปฏิบตั ิภาระผูกพันของเราตามสัญญา ขอได้โปรดให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แก่เรา และแจ้งให้เราทราบเมื่อจาเป็ นต้อง
ปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็ นปั จจุบนั หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แก่เราหรือหากท่านไม่แจ้งให้เราทราบ
ในกรณี ที่จาเป็ นจะต้องปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็ นปั จจุบันแล้ว เราอาจไม่สามารถจัดหาหรือดาเนิ นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทได้อย่างต่อเนื่ องต่อไป ยกตัวอย่างเช่น แต่มิได้จากัดเฉพาะ การปฏิบตั ิภาระผูกพันตามสัญญา
ระหว่างเรากับท่านได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์, การมีส่วนร่วมในบางขั้นตอน เช่น การให้ขอ้ เสนอแนะ, ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ,
การฝึ กอบรมหลักสูตร หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยขึ้ นอยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างเรา
กับท่าน ตามหมวดหมู่ดงั ต่อไปนี้ :
ข้อมูลระบุตวั ตนและข้อมูลสำหรับกำรติดต่อ ที่เราใช้เพื่อระบุตวั ตน, ตรวจสอบหรือยืนยัน อัตลักษณ์ที่แท้จริงของท่าน และ/
หรือ ติดต่อท่าน เพื่อความมัน่ คงปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน, ภาระผูกพันตามกฎหมายและตามกฎระเบียบ เช่น ชื่อ, ที่อยู่,
หมายเลขโทรศัพท์, เอกสารแสดงตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง,ใบอนุ ญาตขับขี่, ทะเบียนรถ, เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร, อายุ,วัน
เกิด, สัญชาติ, เพศ, สถานภาพการสมรส,รูปถ่าย, สถานที่เกิด, ประเทศที่พานั ก , ตาแหน่ งที่ต้ังของสถานที่ปัจจุบัน, ลายมือชื่อ,
หมู่เลือด, ข้อมูลชีวะมิติและสมาชิกครอบครัว หรือรายละเอียดสาหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ตามสัญญาและตามกฎหมายที่มีกับพนักงานของเราได้โดยครบถ้วน ซึ่ง
หมายถึ ง แต่ มิ ไ ด้จ ากั ด เฉพาะ (ชื่ อ , หมายเลขโทรศั พ ท์ , ที่ อ ยู่ , ต าแหน่ ง , หน้ าที่ , แผนก,ฯลฯ) ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเข้า งาน
(ระยะเวลาโครงการ, เวลาท างาน, การขาดงานเนื่ องจากความเจ็ บ ป่ วย,ฯลฯ), ข้อ มู ลเกี่ ย วกับ การจ่ ายเงิ น เดื อ นและโบนั ส
(หมายเลขประกันสังคม, เลขบัญชีธนาคาร, ฯลฯ)รายละเอียดของงาน, ข้อมูลการฝึ กอบรม, สถานที่ทางาน, ตาแหน่ ง, ข้อกาหนด
และเงื่อนไขในการจ้างงาน(เช่น เงินเดือน, เวลาทางาน, การจ่ายค่าล่วงเวลา, การลาหยุดประจาปี ). หมายเลขประจาตัวพนักงาน,
ชื่อบัญชีผใู ้ ช้งาน, บันทึกประวัติการฝึ กอบรม, ผลการตรวจสอบประวัติ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ เพื่อประเมินผูส้ มัครงานหรือคุ ณสมบัติที่เหมาะสมของผู ้จะเป็ นพนั กงานตามบทบาทหน้าที่ หรือ
ตาแหน่ ง และมี ความจาเป็ นต่อกระบวนการสรรหาว่าจ้าง เช่น ประวัติดา้ นการศึ กษา,ใบรับรองการศึ กษา, ทักษะทางภาษา,
รายละเอียดการฝึ กอบรม, ใบอนุ ญาตทางวิชาชีพ , ประสบการณ์ทางานและการจ้างงานที่ผ่านมา, รายละเอียดของบุคคลอ้าอิง ,
รายงานการตรวจสุขภาพทางการแพทย์และข้อมูลการตรวจสอบประวัติ และ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับธุรกิจและกำรเงิน เพื่อช่วยให้การดาเนิ นธุรกิจมีความราบรื่น รวมถึงข้อมูลสาหรับการติดต่อท่าน
(ชื่อ , หมายเลขโทรศัพ ท์ของธุ รกิ จ , เว็บไซต์ , ที่ อยู่จ ดหมายอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของธุ รกิ จ ฯลฯ), ข้อมู ลด้านการบัญ ชี , หมายเลข
ประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร, รายละเอียดการจ่ายภาษี และการปฏิบัติตามข้อกาหนด, รายละเอียดของบัญชีธนาคาร, ข้อมูลบัตร
เครดิต/เดบิต และประวัติธุรกรรมทางการเงินและการประเมินเครดิต
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมปลอดภัย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
(ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง, IP Address, รหัสประจาเครื่องของอุปกรณ์, ตาแหน่ งที่ต้งั ,ฯลฯ), ข้อมูลที่มีอยู่ใน Log Files หรือรายงานด้าน
ความปลอดภัย (โดยเฉพาะ IP Address, ชื่อ, ตาแหน่ งที่ต้งั และเวลาที่เข้าถึง), การเข้าถึงบัญชีออนไลน์ , การเข้าใช้งานระบบและ
หลักฐานอ้างอิงที่คล้ายคลึงกัน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบที่เข้าถึงดังกล่าว
กำรบันทึกวิดีโอ และ / หรือ เสียง และ / หรือ ภำพนิ่ ง ในระหว่างโปรแกรมการฝึ กอบรม, การสัมมนาออนไลน์ ผ่านเว็บ,
การจัดงานของบริษัท ซึ่งเราอาจใช้ในวัสดุ ทางการตลาดของเรา, การเผยแพร่ทางอินทราเน็ ต, จดหมายข่าว หรือแพลตฟอร์ม
ภายนอกอื่น ๆ โดยมีหรือไม่มีการตัดต่อ , ทาซ้า, เผยแพร่หรือแจกจ่าย และการบันทึกกล้องวงจรปิ ดหรือคลิป ซึ่งเราอาจใช้เพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ด ้านความปลอดภัยของสถานที่ ป ฏิ บัติ งานขอแจ้ง ให้ท ราบว่า เราอาจขอหรือรับ ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านจาก
แหล่งที่ มาอื่นนอกเหนื อจากท่าน เช่น เพื่ อนร่วมงานของท่าน (เช่น ในกรณี ที่ท่านเกี่ยวข้องกับพวกเขาในกระบวนการ แสดง
ความเห็น / อ้างอิง) , จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ลูกโซ่ของลูกค้า / ผูใ้ ห้บริการ / พนักงานท่านอื่น ซึ่ง
อาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน (เช่น ในบริบทของการจัดการความสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการหรือลูกค้า) และสื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งแหล่งที่มาดังกล่าวอาจหรือมิอาจ เข้าถึงได้อย่างเป็ นสาธารณะสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎระเบียบ
ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์น้ัน บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องต่อไป
ตามลักษณะที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ หากท่านประสงค์จะปรับปรุงแก้ไข หรือเพิกถอนการให้ความยินยอมในการ รวบรวม เก็บ
ใช้ เปิ ดเผยและถ่ายโอน ข้อมูลนี้ ท่านสามารถกระทาได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดสาหรับติดต่อที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
3. วิธีกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม
เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เช่น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นธุรกิจของเราและการประกอบกิจการประจาวันของบริษัท
เพื่อปฏิบตั ิภาระผูกพันตามสัญญาของเราให้ครบถ้วนภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุ ญาตไว้
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ
เพื่อจัดการ และ / หรือ ปรับปรุงความสัมพันธ์กบั ลูกค้า, ผูใ้ ห้บริการ, พนักงาน และข้อมูลอื่น
ในทุกกรณีที่ระบุขา้ งต้น เราจะไม่ตัดสินใจใด ๆ แบบอัตโนมัติซึ่งอาจมีผลทางกฎหมายต่อท่าน หรือมีผลกระทบสาคัญต่อท่านใน
ลักษะคล้ายคลึงกัน โดยยึดถือจากการประมวลผลอัตโนมัติแต่เพียงประการเดียว
4. ระยะเวลำเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม
เราจะเก็ บ รัก ษาข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านตามที่ ระบุ ไว้ในประกาศฉบับ นี้ นานเท่ าที่ จ าเป็ นต่ อ การด าเนิ น งาน ตาม
วัตถุ ประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้ นไว้ โดยจะขึ้ นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการได้รับข้อมูลนั้ นตามกฎหมาย และ/หรือขึ้ นอยู่กับว่ามี
ข้อบังคับอันเป็ นภาระผูกพันตาม กฎมาย / กฎระเบียบ ให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่
แม้วา่ เราจะไม่สามารถกาหนดโครงร่างของระยะเวลาในการเก็บรักษาให้อยูใ่ นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายภายใต้ประกาศฉบับนี้ แต่เรา
ก็ตอ้ งการให้ท่านทราบว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะตราบเท่าที่
4.1 ข้อมูลมีความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ข้อมูลมีความจาเป็ นต่อการดารงความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างเรากับท่าน
4.3 ท่านให้ความยินยอมในการเก็บรักษาข้อมูลนั้น และ / หรือ
4.4 มีขอ้ กาหนดให้เก็บรักษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น กฎระเบียบด้านภาษี และกฎระเบียบบริษัท
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5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำแบ่งปั น
ขอเรียนให้ทราบว่าเราอาจแบ่งปั นหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท , องค์กร, หน่ วยงานภาครัฐ หรือ
บุคคลธรรมดาภายนอกบริษัท นอกจากนี้ ผูร้ บั ข้อมูลบางส่วนอาจเป็ นผูร้ บั ในประเทศที่อยูน่ อกอาณาเขตอันเป็ นถิ่นที่ต้งั ของบริษัท
ประเทศของผูร้ บั ดังกล่าวอาจไม่มีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเทียบเคียงกับที่กาหนดไว้ใน กฎระเบียบที่ใช้บงั คับ
อย่างแพร่หลายในท้องถิ่นและใช้บงั คับกับบริษัท ทั้งนี้ หากเราจาเป็ นจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ เราจะใช้
ขั้นตอนในการตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั ความคุม้ ครองและป้ องกันอย่างปลอดภัยในมาตรฐานการ
คุ ม้ ครองที่ เที ยบเคี ยงกับ การคุ ้ม ครองภายใต้ก ฎระเบี ยบในท้องถิ่ น ของผู ้รับ ในต่ างประเทศ หากท่ านประสงค์ที่ จ ะรับ ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการคุม้ ครองดังกล่าว ท่านสามารถร้องขอข้อมูลได้ตามรายละเอียดสาหรับติดต่อดังที่ระบุไว้ดา้ นล่าง และใน
บางกรณี เราอาจร้องขอความยินยอมจากท่านในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ ภายใต้ขอ้ กาหนดของ
กฎระเบียบที่ใช้บงั คับในท้องถิ่น
6. วิธีกำรที่เรำใช้เก็บรักษำ และคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการสาหรับใช้ในการป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง , ใช้งาน หรือเปิ ดเผยโดยมิได้รบั อนุ ญาต
รวมถึงแต่มิได้จากัดเฉพาะ มาตรการดังต่อไปนี้ :
เราใช้และดารงรักษาไว้ซึ่งมาตรการทางเทคนิ คที่ซับซ้อน เพื่อให้มนั ่ ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับ การบันทึกและ
ประมวลผลอย่างเป็ นความลับและปลอดภัยโดยครบถ้วนสมบูรณ์
เราใช้และดารงรักษาไว้ซึ่งข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และติดตามตรวจสอบการเข้าถึง,การใช้งาน และถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
เราจัด เก็ บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งในรูปของเอกสารและรูปแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ไว้ใน เซิร์ฟเวอร์,
ฐานข้อมูล, ตู,้ ล็อกเกอร์ประจาแผนกของเรา และในบางสภาพการณ์ เราอาจใช้ผใู ้ ห้บริการเก็บรักษาข้อมูลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูล
ส่ วนบุ ค คลดั ง กล่ าวและเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งในทุ ก กรณี เช่ น ว่านี้ เราจะตรวจสอบให้แ น่ ใจว่าข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลภายใต้ก าร
ควบคุ มดูแลของเราจะได้รับการคุ ม้ ครองจากการทาลาย, การแก้ไข และการเปิ ดเผยโดยไม่ต้ังใจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงการประมวลผลอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
พนักงานทุกคนของเราที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อยูภ่ ายใต้กาหนดให้ตอ้ งทาข้อตกลงห้ามเปิ ดเผยข้อมูลหรือข้อตกลงที่
คล้ายกัน ซึ่งกาหนดภาระผูกพันให้พวกเขาต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
เรากาหนดให้คู่คา้ ทางธุรกิจและผูใ้ ห้บริการภายนอกทุกรายของเราซึ่งเราอาจแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดในการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ใช้บงั คับ
เราจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของเราและบุคคลที่สามซึ่งจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างสมา่ เสมอ
7. สิทธิของท่ำนในฐำนเจ้ำของข้อมูล
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลที่ใช้บงั คับ ท่านมีสิทธิในการ :
เข้าถึงเพื่อแก้ไข และ / หรือ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากัด หรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลนั้น
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แจ้งให้เราทราบว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลด้านการตลาด
กาหนดให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางประกรของท่านให้แก่ท่านหรือบุคคลที่สาม ในบางสภาพการณ์
เพิกถอนความยินยอมของท่านในขอบเขตที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน โดยไม่
กระทบถึงการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายของเราภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนที่จะมีการเพิกถอนเราอยูภ่ ายใต้พนั ธกิจใน
การทาให้ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ และท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ดว้ ยการติดต่อเราตามข้อมูลสาหรับติดต่อดังที่ระบุ
ไว้ในตอนต้นของประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขอได้โปรดให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ แก่เรา เพื่อให้เราสามารถกระทาตามคา
ขอของท่านได้ภายใต้ขอ้ พิจารณาทุกประการตามสมควร
ชื่อและนามสกุลของท่าน และเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน
คาขอเฉพาะเจาะจงของท่าน (หรือกล่าวได้วา่ เป็ นสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้) และ
วันที่ ยื่นคาขอและการลงลายมือชื่อของท่าน (ในกรณีที่ท่านส่งคาขอขอท่านทางไปรษณีย)์
หากท่ านไม่ พึ งพอใจในการตอบสนองของเราโดยครบถ้วนทั้ งหมด ท่ านสามารถร้องเรี ยนเกี่ ยวกับ การประมวลผลที่ เราใช้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่ วยงานคุม้ ครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
8. กำรเปลี่ยนแปลงประกำศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
เราตรวจสอบการปฏิบตั ิตามประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างสมา่ เสมอ โดยเฉพาะการตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
ประกาศฉบับนี้ เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบฉบับใหม่อันเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูล แต่ถึงแม้จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้เป็ นครั้งคราว แต่เราก็จะไม่รอนสิทธิของท่านภายใต้ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี้ โดยมิได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

........................................
น.ส.ธิดาทิพย์ จาปาแดง
กรรมการผูจ้ ดั การ
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