บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
HITACHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD.

ประกาศความเปนสวนตัวสำหรับลูกคา และบุคคลทั่วไปของบริษัทฯ
หรือมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ ของ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร( (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด (“บริ ษั ทฯ”) ไดใหความสำคั ญ กั บ การคุ มครองขอมู ล
ส* ว นบุ คคลของลู กคา และบุ คคลทั่ ว ไปของบริ ษั ทฯ หรื อมี ความเกี่ ย วของกั บ บริ ษัท ฯ โดยประกาศความเป1 น
ส* ว นตั ว ฉบั บ นี้ ไดอธิ บ ายแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเก็ บ รวบรวม ใช และ/หรื อเป8 ด เผยขอมู ล ส* ว นบุ คคล รวมถึ ง
สิ ทธิ ต* า งๆ ของเจาของขอมู ล ส* ว นบุ คคลตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ มครองขอมู ล ส* ว นบุ คคล พ.ศ. 2562
1. ขอบเขตการมี ผลใชบั งคั บ
1.1. บุ ค คลที่ ประกาศฯ มี ผลใชบั งคั บ
ประกาศนี้ มี ผ ลใชบั ง คั บ กั บ ลู ก คา และบุ ค คลทั่ ว ไปของบริ ษั ท ฯ หรื อ มี ค วามเกี่ ย วของกั บ บริ ษั ท ฯ
ไม* ว* า ทางตรงหรื อทางออม (“ท* า น”) โดยแบ* งออกไดดั งนี้
ขอที่
1.1.1

ประเภทบุคคล
ลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดา

1.1.2

ลูกคาที่เปนนิติบุคคล

รายละเอียดโดยและตัวอยางสังเขป
หมายถึ ง บุ ค คลที ่ จ ะเปน/เปน/เคยเปน ผู ซื้ อ
สินคา ใชบริการ อุดหนุน ไดรับประโยชน( หรือ
การอื่นใดในทำนองเดียวกัน จากบริษัทฯ บริษัท
ภายในเครือ รวมถึงแตไมจำกัดที่บริษัทฯ ไดไป
วาจางบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใหกระทำแทน/ใน
นามบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นในทำนองเดี ย วกั น
เชน
 ผูซื้อ ผูเชา ผูเชาซื้อ
 ผู เขามาติดตอ/สอบถาม เกี่ยวกับการ
เข ารั บ บริ ก ารของบริ ษ ั ท ฯ หรื อ ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ
เปนตน
หมายถึง บุคคล ผู แทน ตัวแทน รวมถึงแตไม
จำกัดผู รับมอบอำนาจ จากนิติบุคคลที่จะเปน/
เปน/เคยเปน ผูซื้อสินคา ตัวแทนจำหนาย ผูคา
ปลีก ผู ใชบริการ อุดหนุน ไดรับประโยชน( จาก
บริษัทฯ บริษัทภายในเครือ รวมถึงแตไมจำกัดที่
บริษัทฯไดไปวาจางบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลให
กระทำแทน/ในนามบริ ษั ทฯ หรือบุคคลอื ่ น ใน
ทำนองเดียวกัน เชน
 ผูถือหุน
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ขอที่

ประเภทบุคคล

1.1.3

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธ(อื่นใดกับ
บริษัทฯ

1.1.4

บุคคลธรรมดาทั่วไป

รายละเอียดโดยและตัวอยางสังเขป
 ผูบริหารระดับสูง
 กรรมการผูจัดการ
 ผูจัดการทั่วไป
 ผูประสานงาน
 พนั ก งานหรื อเจาหนาที ่ ที ่ ไ ดรั บ มอบ
อำนาจหรือมอบหมาย
เปนตน
หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมถึง
แตไมจำกัดผู แทน ตัวแทน ผู รับมอบอำนาจ ผู
ประสานงานของบุคคลธรรมดาหรื อนิติ บุ ค คล
นั้น ซึ่งมีความเกี่ยวของ หรือมีความสัมพันธ(อื่น
ใดกับบริษัทฯ จากบริษัทฯ บริษัทภายในเครือ
รวมถึงแตไมจำกัดที่บริษัทฯ ไดไปวาจางบุคคล
อื่นหรือนิติบุคคลใหกระทำแทน/ในนามบริษัทฯ
หรือบุคคลอื่นในทำนองเดียวกัน เชน
 ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ บุคลากร
ภายใน ผูที่มาปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ
 บุ ต ร บิ ด ามารดา คู สมรส สมาชิ ก ใน
ครอบครัว
 บุคคลอางอิงหรือใหการรับรอง
 ผูค้ำประกัน ผูจำนำ ผูจำนอง
 ลูกหนี้ เจาหนี้
 ตัวแทน ผู แทน ผู ประสานงาน ผู ไดรับ
มอบอำนาจ ผูไดรับมอบหมาย
เปนตน
บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากบุคคลตามขอ 1.1.1
– 1.1.3 ผูเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธ(ใด ๆ กับ
บริษัทฯ บริษัทภายในเครือ รวมถึงแตไมจำกัดที่
บริษัทฯ ไดไปวาจางบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลให
กระทำแทน/ในนามบริ ษั ทฯ หรือบุคคลอื ่ น ใน
ทำนองเดียวกัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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2. ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม
2.1 แหลงที่มาของขอมูล
2.1.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง
บริษัทฯ ไดรับขอมูลส*วนบุคคลจากท*านโดยตรงผ*านขั้นตอนที่มีขึ้นหรือจัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินการ
ใดๆ ระหว*างท*านกับบริษัทฯ รวมถึงแต*ไม*จำกัดที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ ผ*านช*องทางต*างๆ ที่บริษัทฯ ได
จั ด เตรี ย มไว เช* น เว็ บไซต อี เ มล แอพพลิ เ คชั ่ น เฟสบุ D ค (Facebook) ทางแอพพลิ เ คชั ่ น ไลน (Line Official
Account) โทรศัพท โทรสาร ขอความ (SMS) แบบสอบถาม ใบลงทะเบียน ใบสมัครใชบริการ ใบส*งสินคา หรือ
ช*องทางอื่นใด
2.1.2 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น
บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลของท*านจากแหล*งอื่น เช*น บุคคลที่ท*านไดอางอิงหรือผู ใหการรับรอง
บริษัทภายในเครือ ตัวแทนจำหน*าย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท*าน เช*น
จากมหาวิทยาลัยที่ท*านจบการศึกษา หน*วยงานหรือองคกรที่ท*านปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน หน*วยงานราชการ
เป1นตน
2.1.3 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่สาม
บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลจากบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวของกับท*านโดยท*านเป1นผูใหขอมูลดังกล*าว
กับบริษัทฯ เช*น คู*สมรส บุตร บิดามารดา สมาชิกภายในครอบครัว ผูถือหุน ผูมอบอำนาจ บุคคลอางอิง ผูค้ำประกัน
หรือผูติดต*อในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทฯ เก็บรวมรวบขอมูลของบุคคลที่เกี่ยวของกับท*านเพื่อประโยชนแก*ตัวท*าน
ทั้งนี้ท*านจะตองแจงใหบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวของกับท*านทราบถึงประกาศคุมครองขอมูลส*วน
บุคคลฯ ฉบับนี้ รวมทั้งท*านจะตองแจงใหบุคคลที่สามทราบถึงสิทธิเกี่ยวกับขอมูลส*วนบุคคลของบุคคลที่สามตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562
3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผย ขอมูลส*วนบุคคลของท*านเท*าที่จำเป1นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ ในขอ 6 เท*านั้น
ทั้งนี้ขอมูลส*วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะเป1นไปตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ เป1นรายกรณีไป
โดยขอมูลส*วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบ*งออกเป1น 2 ประเภท ดังนี้
3.1 ขอมูลทั่วไป ไดแก*ขอมูลดังต*อไปนี้
3.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ หรือบุคคล
ทั่วไป
ขอที่
ประเภทของขอมูล
ตัวอยางขอมูล
3.1.1.1 ขอมูลสวนบุคคล
- ชื่อ นามสกุล
- ลายมือชื่อ
- รูปถาย
- เพศ อายุ วันเดือนปAเกิด
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ขอที่

ประเภทของขอมูล
-

3.1.1.2 ขอมูลติดตอ

-

3.1.1.3 ขอมู ล ทางการเงิ น และการทำ
ธุรกรรม

-

3.1.1.4 ขอมูลทางเทคนิค

3.1.1.5 ขอมูลอื่น ๆ

-

-

-

ตัวอยางขอมูล
สัญชาติ ประเทศที่พำนักอาศัย
ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใชในการ
ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนา
หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบาน สำเนาใบอนุญาต
ขับรถ เปนตน
ที่อยูตามเอกสารสำคัญ ที่อยูตามปCจจุบัน สถานที่
ทำงาน
หมายเลขโทรศัพท( อีเมล(
รูปถายที่อยูอาศัย/สถานที่สงมอบสินคา
ชื่อหรือบัญชีผูเขาใชงานสำหรับการติดตอทาง
อิเล็กทรอนิกส(/สังคมออนไลน(ตาง ๆ เชน ไอดีไลน(
(ID Line), เฟสบุLค (Facebook) เปนตน
เลขที่บัญชีธนาคาร
ขอมูลรายได
เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร
ขอมู ล การสมั ค รใชชองทาง ผลิ ต ภั ณ ฑ( และ/หรื อ
บริการ
ขอมู ลประกอบการใชผลิ ต ภั ณ ฑ( / บริ ก าร เชน รหั ส
ลูกคา หมายเลขรหัสสินคา ขอมูลรถยนต( รูปทะเบียน
รถ ขอมูลเช็ค ขอมูลที่ปรากฏในใบรับสินคา ขอมูลตั๋ว
แลกเงิน ขอมูลคะแนนสะสมเพื่อรับของรางวัล ขอมูล
ทางการคา คำสั่งซื้อสินคา สัญญาค้ำประกัน เปนตน
ขอมูลการใชงานแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ
หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร( (IP address)
คุกกี้ (Cookies ID)
ขอมูลการเขาสู ระบบ (Log – in) ระยะเวลาที่เขาถึง
การใชงานและระยะเวลาการใชงานแอปพลิเคชั่นและ
เว็บไซต( ประวัติการคนหา ขอมูลการเรียกดู
ภาพจากกลองวงจรป\ด
บั น ทึ ก การสื ่ อ สารหรื อ การตอบโตระหวางทานกั บ
บริ ษ ั ท ฯ ในการใหรายละเอี ย ดเรื ่ อ งการใหบริ ก าร
สอบถามความพึงพอใจ ประเมินผลการใหบริหาร การ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ขอมูลการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมของบริษัท
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3.1.2 ขอมูลสวนบุคคลของนิติบุคคล คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลนั้น
มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เช*น กรรมการผูจัดการ ผูถือหุน ผูบริหารระดับสูง ผูรับมอบอำนาจ เป1นตน
ขอที่
ประเภทของขอมูล
ตัวอยางขอมูล
3.1.2.1 ขอมูลสวนบุคคล
- ชื่อ นามสกุล
- ลายมือชื่อ
- รูปถาย
- เพศ อายุ วันเดือนปAเกิด
- สัญชาติ ประเทศที่พำนักอาศัย
- สถานภาพการสมรส
- ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใชในการ
ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนา
หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบาน เปนตน
3.1.2.2 ขอมูลติดตอ
- ที ่ อ ยู ตามเอกสารสำคั ญ ที ่ อ ยู ตามเอกสารปC จ จุ บั น
สถานที่ทำงาน
- หมายเลขโทรศัพท( อีเมล(
- รูปถายรานคา/สำนักงาน
3.1.2.3 ขอมูลการทำงาน
- อาชีพและสาขาอาชีพ
- ตำแหนง
- รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ
3.1.2.4 ขอมูลที่ปรากฎในเอกสาร
- หนังสือรับรองบริษัท
ประกอบการทำธุรกรรม
- บัญชีรายชื่อผูถือหุน
- หนังสือมอบอำนาจ
- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย(
- ภพ.20, ภพ.09
- บัตรประจำตัวผูเสียภาษีอากร
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
3.1.2.5 ขอมูลอื่นๆ
- ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป\ดเผยโดย
เกี ่ ยวของกั บความสั มพั น ธ( ร ะหวางบริ ษั ทฯ กั บนิ ติ
บุคคล เชน ขอมูลที่นิติบุคคลใหแกบริษัทฯ ในการทำ
สัญญา/การใชบริการ รายละเอียดเรื่องรองเรียนหรือ
การออกความเห็น ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น
ขอมู ล การลงทะเบี ย นเขารวมกิ จ กรรมกั บ บริ ษ ั ท ฯ
เปนตน
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3.2. ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data)
ขอมูลส*วนบุคคลอ* อนไหว หมายถึง ขอมูลส*วนบุคคลที่ ไดกำหนดไวตามมาตรา 26 พระราชบัญ ญั ติ
คุมครองขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไม*มีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลส*วนบุคคลอ*อนไหวของท*าน
ยกเวนแต*เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 เท*านั้น เช*น ขอมูลสุขภาพจากผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) ขอมูลอุณหภูมิร*างกาย ขอมูลผลการฉีดวัคซีน เป1นตน
ในกรณีบริษัทฯเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของท*าน ยกเวนแต*กรณีที่บริษัทฯ เก็บสำเนาบัตรประชาชน
ของท*านโดยมีความจำเป1นจะตองใชขอมูลศาสนา และ/หรือหมู*โลหิต บริษัทฯ ขอใหท*านทำขอมูลต*อไปนี้เป1นขอมูล
ที่ไม*สามารถมองเห็นได โดยขอใหท*านขีดฆ*าขอมูลศาสนา และ/หรือ หมู*โลหิตที่ปรากฎอยู*บนหนาสำเนาบัตร
ประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไม*มีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกล*าวซึ่งเป1นขอมูลส*วนบุคคลอ*อนไหวจาก
ท*าน ในกรณีที่ท*านไม*ไดทำการขีดฆ*า บริษัทฯ จะถือว*าท*านยินยอมใหบริษัทฯ ขีดฆ*าขอมูลดังกล*าวไดเอง
4. การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว( คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ท*านเป1นผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทฯ ไม*มีจุดประสงคในการ
เก็บรวบรวมขอมูลส*วนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เวนแต*ไดรับความ
ยินยอมจากผูใชอำนาจปกครอง หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแต*กรณี ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลของ
ผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลดังกล*าว บริษัทฯ
จะทำการลบหรือทำลายขอมูลส*วนบุคคลดังกล*าวทันที เวนแต*เป1นกรณีที่มีฐานทางกฎหมายใหอำนาจบริษัทฯ ทำ
การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลไดโดยไม*ตองขอความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม
ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลที่จำเป1นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับท*านและบริษัทฯ เท*านั้น
5. วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลส*วนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการเก็บรักษา
ขอมูลส*วนบุคคลของท*านดังต*อไปนี้
5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย
5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในต*างประเทศ
6. วัตถุประสงค(ในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป\ดเผยขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*าน และมีฐานทาง
กฎหมาย ดังนี้
ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเป1นไปตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใช
วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเป1นรายกรณีไป
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ขอที่
6.1

6.2

6.3

วัตถุประสงค(
เพื ่ อเปนชองทางสื ่ อสารและ/หรื อติ ต ตอทาน ในการให
คำปรึกษา แนะนำ ผลิตภัณฑ( การใหบริการ กิจกรรมที่
บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ที่ทาน
อาจสนใจหรื อ ตรงกั บ ความตองการของทาน เชน การ
นำเสนอผลิตภัณฑ( การบริการ โครงการ หรือกิจกรรมที่
ทานอาจสนใจผานทางอีเมล( (E-mail) ทางโทรศัพท( ทาง
จดหมาย ทางขอความ (SMS) ทางแอพพลิ เ คชั ่ น ไลน(
(Line Official Account) เปนตน
เพื ่ อ การพิ จ ารณา และ/หรื อ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
ประวัติ เอกสารอางอิง และ/หรือบุคคลอางอิง/รับรอง เมื่อ
ทานประสงค(ซื้อผลิตภัณฑ( เขารับการบริการ เขารวม/มี
สวนรวมโครงการ กิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/
หรือที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
 การออกใบสั่งขาย (Sale Order),การสั่งซื้อสินคา,
การจั ด ทำสั ญ ญาซื ้ อ ขายและการตรวจสอบ
เอกสารแนบทายสัญญา
 การตรวจสอบหนั ง สื อ มอบอำนาจ และเอกสาร
ประกอบการทำหนั ง สื อ มอบอำนาจ เชน บั ต ร
ประจำตัวประชาชน ทะเบียนบาน
 การตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท/บัญชีรายชื่อผู
ถือหุน
 การตรวจสอบความถูกตองของการทำสัญญาค้ำ
ประกันโดยวิธีการตางๆ เชน การวางหนังสือค้ำ
ประกันที่ธนาคารเปนผูออกให
 เพื่อการยืนยันตัวทานเมื่อทานเปนผูชนะไดรับของ
รางวัลจากการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ
เปนตน

ฐานทางกฎหมาย
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

เพื่อการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และ/หรือ
พิจารณาอนุมัติ การซื้อผลิตภัณฑ( เขารับการบริการ เขา
รวม/มีสวนรวมโครงการ กิจกรรมใดๆ ของทาน ที่บริษัทฯ
จัดทำขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ เชน

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
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ขอที่

6.4

วัตถุประสงค(
 เพื่อจัดทำบัญชีผู ใชงานบนเว็บไซต(ใหกับทานใน
การเขาใชบริการของบริษัทฯ
 เพื่อการวิเคราะห(และประเมินผลิตภัณฑ(หรื อการ
บริ ก ารที ่ เ หมาะสมตอความตองการ/คำขอของ
ทาน
เปนตน
เพื่อใหการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือคำอนุญาตใหเขา
รวม/มีสวนรวม การซื้อผลิตภัณฑ( เขารับการบริการ เขา
รวม/มีสวนรวมโครงการ การไดรับสิทธิประโยชน( กิจกรรม
ใดๆ ของทาน ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ ใหเกิดขึ้นมีไดโดยตลอด เชน
 เพื่อการเป\ดบัญชีลูกคาใหม
 เพื่อการพิจารณาสินเชื่อใหกับทาน
 การอนุ มั ต ิ บั ญชี ผ ู ใชงานของทานในการเขารั บ
บริการของบริษัทฯ ผานทางแอพพลิเคชั่น
 เพื่อการติดตั้งและสงมอบงาน
 เพื่อการอธิบายวิธีการใชงานสินคา
 เพื ่ อการจั ด เก็ บประวั ต ิ ก ารสั ่ ง ซื ้ อ สิ น คา/การใช
บริการของทาน
 เพื ่ อ การเขาไปซอมแซมสิ น คาที ่ ช ำรุ ด หรื อ การ
บำรุงรักษาสินคา
 เพื่อการออกใบรับรองวาสินคามีค วามปลอดภั ย
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานกำหนด
 เพื่อการแจงวันเขาใหบริการ/การบำรุงรักษา เชน
การแจงรายชื่อผูเขาประสานงานในการติดตั้งลิฟต(
และระบบบั น ไดเลื ่ อ น, การแจ งลู ก ค าในการ
จัดเตรียมระบบไฟฟpาเพื่อใชในการทดสอบระบบ
ลิ ฟ ต( แ ละบั น ไดเลื ่ อ น, การแจงลู ก คาขออนุ ม ั ติ
ทดสอบระบบลิฟต(/บันไดเลื่อนดวยไฟฟpาชั่วคราว
เปนตน
 เพื่อการติดตามทวงถามใหชำระหนี้
เปนตน

ฐานทางกฎหมาย

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
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ขอที่
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

วัตถุประสงค(
เพื่อการใหคำแนะนำภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ( เขารับการ
บริการ เขารวม/มีสวนรวมโครงการ กิจกรรมใดๆ ของทาน
ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อให
เกิดประโยชน(สูงสุดแกตัวทาน เชน
 การแนะนำวิ ธ ี ก ารใช งานผลิ ต ภั ณ ฑ( ผ านทาง
แอพพลิเคชั่นไลน( (Line Official Account) เมื่อ
ลูกคารองขอ
เปนตน
เพื ่ อ การดำเนิ น การตางๆ ในขั ้ น ตอนของกระบวนการ
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เชน การ
ออกใบแจงการชำระหนี้ การวางบิล/ใบชำระหนี้ การโอน
เงิ น การชำระค าธรรมเนี ย ม การชำระหนี ้ การทำ
ใบเสร็จรับเงิน การจัดทำใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่
จาย การตัดบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญ การทำบันทึกตั้งเจาหนี้
ในประเทศ/ตางประเทศ การทำรายงายภาษีขาย/ภาษีซื้อ
การทำใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ การทำใบสงสินคา เปนตน

ฐานทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

เพื่อการสำรวจ ประเมิน วัดผลความพึงพอใจ/ขอเสนอแนะ
ของทานภายหลั ง การเขารั บ ซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ( เขารั บ การ
บริการ เขารวม/มีสวนรวมโครงการ กิจกรรมใดๆ เชน การ
สงแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเขารับบริการผานทาง
อีเมล( (E-mail) ทางโทรศัพท( ทางจดหมาย ทางขอความ
เปนตน
เพื ่ อ การทำกิ จ กรรมทางการตลาดที ่ ไ มตองอาศั ย ความ
ยินยอมของทานตามกฎหมาย เชน
 การจัดเก็บขอมูลเพื่อนำไปทำแคมเปญ/วิเคราะห(
สิทธิประโยชน(ที่ลูกคาจะไดรับหากใชบริการของ
บริษัทฯ ตอไป
 การนำเสนอสินคาที่ใกลเคียงกับความตองการของ
ทานเมื่อสัญญาเดิมใกลจะหมด
เปนตน
เพื่อการดำเนินการภายในที่เกี่ยวของ เชน
 การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกบริษัทฯ

ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
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ขอที่

6.10

วัตถุประสงค(
ฐานทางกฎหมาย
 เพื่อการจัดทำแฟpมประวัติ
 เพื่อการขอใหผูมีอำนาจในบริษัทฯ อนุมัติ
คำรองขอ
 เพื่อการทำรายงานภายในบริษัทฯ
เปนตน
เพื่อการกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน ประเมินความ ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
เสี ่ ยงของบริ ษั ทฯ และ/หรื อบริ ษั ทภายในเครื อ เพื ่ อ ให ชอบดวยกฎหมาย
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค(ในการประเมินและปรั บ ปรุ ง (Legitimate Interests)
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกำกับดูแลอยางเปนระบบและระเบียบ

6.11

เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การดานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
บริษัทฯ เชน การดำเนินตามคำรองขอของทานเมื่อทาน
ขอใหใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล การทำให
ขอมู ล สวนบุ ค คลของทานมี ค วามถู ก ตองเปนปC จ จุ บั น
เปนตน

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

6.12

เพื ่ อการดำเนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ยภายในบริ ษั ทฯ
รวมถึ ง แตไมจำกั ด บริ เ วณโดยรอบ บริ ษ ั ท ฯ อาจมี ก าร
บันทึกภาพของทานผานทางระบบกลองวงจรป\ด (CCTV)
เพื่อการรักษาความปลอดภัย ปกปpอง ปpองกัน รักษา ชีวิต
และอนามัยของทาน และ/หรือทรัพย(สินของทาน รวมถึง
แตไมจำกั ด ทรั พ ย( ส ิ น ของบริ ษ ั ท ฯ หรื อ ที ่ เ กี ่ ย วของกั บ
บริษัทฯ
เพื ่ อ การดำเนิ น การตางๆ ในการพิ จ ารณา ตรวจสอบ
สอบสวน รวมถึงแตไมจำกัดการรวบรวมพยานหลักฐาน
เมื ่ อมี ข อรองเรี ยน รองทุ ก ข( ขอพิ พาทอั น เกี่ ยวเนื ่ องกับ
บริษัทฯ ที่จำเปนตองอาศัยขอมูลของทาน
เพื ่ อ กอตั ้ ง สิ ท ธิ เ รี ย กรองตามกฎหมาย การปฏิ บ ั ต ิ ต าม
กฎหมาย และการยกขอตอสู สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ

ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

6.13

6.14

6.15

ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
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ขอที่
6.16

6.17

6.18

6.19

วัตถุประสงค(
เพื ่ อสงหรื อใชสำหรั บจั ดทำเอกสารใหกับองค(ก รของรัฐ
หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่
ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งอำนาจหนาที่จากรัฐ ในกรณีที่
ไดรับคำสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย
เพื ่ อ ประกอบการดำเนิ น คดี ใ นชั ้ น ศาลจนเสร็ จ สิ้ น
กระบวนการ

ฐานทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน(สาธารณะ
ดานการสาธารณสุ ข เชน การปp องกั น ดานสุ ขภาพจาก
โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดตอหรือแพรเขา
มาในราชอาณาจักร เปนตน
เพื่อการบริหารจัดการดานสุขอนามัยและความปลอดภั ย
ของทาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
ความจำเปนเพื่อประโยชน(โดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปpองกันหรือระงับอันตรายตอ
ชี ว ิ ต รางกาย หรื อ สุ ข ภาพของ
บุคคล
(Vital Interests)

โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านและ/หรือบุคคลที่สามตามฐานทาง
กฎหมายที่พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไม*จำตองขอความยินยอม
อย*างไรก็ตามมีบางกรณีที่บริษัทอาจตองขอความยินยอมจากท*านโดยชัดแจง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว ซึ่งบริษัทฯ
จะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านผ*านทาง “แบบฟอรมใหความ
ยินยอมในการประมวลผลขอมูลส*วนบุคคล” ต*อไป ทั้งนี้ในกรณีของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวของกับท*าน หากมีกรณีที่
บริษัทฯ จะตองขอความยินยอมโดยชัดแจง ท*านจะตองเป1นผูดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลขอมูล
ของบุคคลที่สามใหกับบริษัทฯ
บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท*านในกิจกรรมตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค
ดังนี้
ขอที่
6.20

วัตถุประสงค(
ฐานในการประมวลผล
เพื่อการทำกิจกรรมทางการตลาดซึ่งบริษัทฯ จำเปนตอง ฐานความยินยอม
อาศัยความยินยอมของทาน
(Consent)
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บริษัทฯ ขอแจงว*าในกรณีที่ท*านตองใหขอมูลส*วนบุคคลแก*บริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
สัญญา หรือมีความจำเป1นตองใหขอมูลส*วนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ท*านไม*ประสงคใหขอมูลส*วนบุคคล
แก*บริษัทฯ อาจส*งผลใหบริษัทฯ ไม*สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา การเขาทำสัญญา หรือการ
ใหบริการบางประการกับท*านได เนื่องจากขอมูลส*วนบุคคลเป1นสิ่งจำเป1นในขั้นตอนดังกล*าวนั้น
ขอมูลใดๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวก*อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป1นวันที่พระราชบัญญัติคุ มครอง
ขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกล*าวไดต*อไปภายใต
วัตถุประสงคเดิม ทั้งนี้หากท*านไม*ประสงคจะใหบริษั ทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดรับจากท*านก* อนวั น ที่
1 มิถุนายน 2565 เวนแต*กฎหมายจะกำหนดเอาไวเป1นอย*างอื่น ท*านสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็ บ
รวบรวมและใชขอมูล โดยการติดต*อมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลส*วนบุคคลของบริษัทฯ ตามช*องทางที่บริษัทฯ ได
จัดเตรียมไวในขอ 12 ของประกาศฯ
7. การเป\ดเผยขอมูล
บริษัทฯ อาจจะเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านใหแก*ผูอื่นภายใตความยินยอมของท*านหรือที่กฎหมายอนุญาต
ใหเป8ดเผยไดดังต*อไปนี้
7.1 การบริหารจัดการภายในองค(กร
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูลภายในของท*านภายในบริษัทฯ เท*าที่จำเป1นสำหรับการบริหารจัดการต*างๆ
ของท*านภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของท*านและผูอื่นมากขึ้น
7.2 การบังคับใชกฎหมาย
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน*วยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเป1นที่จะเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคล
ของท*านเท*าที่จำเป1นใหแก*หน*วยราชการ เช*น ศาล หรือหน*วยราชการอื่น เป1นตน
7.3 พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูลบางอย*างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต*อและประสานงานตามวัตถุประสงคที่
ระบุไวในประกาศฉบับนี้
7.4 บริษัทภายในเครือ
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูลบางอย*างใหกับบริษัทที่อยู*ภายในเครือของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติงานใน
โครงการที่เกี่ยวของกับท*าน
7.5 ผูใหบริการ
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูลบางอย*างกับผูใหบริการ สำหรับดำเนินการต*างๆ เช*น
7.5.1. การฝdกอบรม สัมมนา
7.5.2. การบริการขนส*ง
7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร
7.5.4. การบริการดานการตลาด
7.5.5. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.5.6. การบริการติดตั้ง
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7.5.7. บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เป1นตน
7.6 การโอนถายธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูล รวมถึงขอมูลส*วนบุคคลของท*านสำหรับการปรับโครงสรางองคกร การควบรวม
หรือการขายกิจการ หรือการถ*ายโอนทรัพยสินอื่นๆ โดยที่ฝgายรับโอนขอมูลจะตองปฏิบัติกับขอมูลของท*า นใน
ลักษณะที่สอดคลองกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลส*วนบุคคลดวย
8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลส*วนบุคคลของท*านไวตามระยะเวลาที่จำเป1นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อย*างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเป1นตองเก็บรักษาไวต*อไปภายหลังจากนั้นหากมี
กฎหมายกำหนดไวเป1นอย*างอื่น หรือเพื่อใหการปฏิบัติตามสัญญาลุล*วงเสร็จสมบูรณ
บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเป1นขอมูลที่ไม*สามารถระบุตัวตนของท*านได เมื่อหมดความจำเป1น
หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล*าว
9. สิทธิของเจาของขอมูล
ท*านในฐานะเจาของขอมูลส*วนบุคคล มีสิทธิดำเนินการต*างๆ ดังต*อไปนี้
9.1 สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)
หากท*านไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านไว ไม*
ว*าจะเป1นความยินยอมที่ท*านใหไวก*อนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลส*วนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ท*านมีสิทธิที่
จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา
9.2 สิทธิขอเขาถึงขอมูล (Right To Access)
ท*านมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลส*วนบุคคลของท*านที่อยู*ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำ
สำเนาขอมูลดังกล*าวใหแก*ท*าน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เป8ดเผยว*าบริษัทฯ ไดขอมูลส*วนบุคคลของมาไดอย*างไร
9.3 สิทธิขอถายโอนขอมูล (Right To Data Portability)
ท*านมีสิทธิขอรับขอมูลส*วนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดทำขอมูลส*วนบุคคลนั้นอยู*ในรูปแบบให
สามารถอ*านหรือใชงานไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเป8ดเผยขอมูลส*วน
บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ส*งหรือโอนขอมูลส*วนบุคคลในรูปแบบดังกล*าวไปยังผู
ควบคุมขอมูลส*วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับขอมูลส*วนบุคคลที่บริษัทฯ ส*ง
หรือโอนขอมูลส*วนบุคคลในรูปแบบดังกล*าวไปยังผูควบคุมขอมูลส*วนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแต*ไม*สามารถดำเนินการ
ไดเพราะเหตุทางเทคนิค
9.4 สิทธิขอคัดคาน (Right To Object)
ท*านมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านในเวลาใดก็ได
หากการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป1นภายใต
ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม*เกินขอบเขตที่ท*านสามารถ
คาดหมายไดอย*างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการ
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เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุ คคลของท* านต* อไปเฉพาะที่บริ ษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตาม
กฎหมายไดว*ามีความสำคัญยิ่งกว*าสิทธิขั้นพื้นฐานของท*าน หรือเป1นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
การต*อสูในการฟhองรองตามกฎหมาย ตามแต*ละกรณี
9.5 สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล (Right To Erasure/Destruction)
ท*านมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลส*วนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเป1นขอมูลที่ไม*สามารถระบุ
ตัวตนได หากท*านมีความเชื่อว*าขอมูลส*วนบุคคลของท*านถูกเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยโดยไม*ชอบดวย
กฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเห็นว*าบริษัทฯ หมดความจำเป1นในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ
ประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อท*านไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน
9.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล (Right To Restriction Of Processing)
ท*านมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลส*วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู*ระหว*างตรวจสอบตามคำรอง
ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลส*วนบุคคลหรือขอคัดคานของท*าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป1นและตองลบ
หรือทำลายขอมูลส*วนบุคคลของท*าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแต*ท*านขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน
9.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล (Right To Rectification)
ท*านมีสิทธิขอแกไขขอมูลส*วนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เป1นปiจจุบัน สมบูรณ และไม*ก*อใหเกิดความ
เขาใจผิด
9.8 สิทธิรองเรียน (Right To Lodge A Complaint)
ท*านมีสิทธิรองเรียนต*อผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากท*านเชื่อว*าการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ
เป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของตนเอง เป1นการกระทำในลักษณะที่ฝgาฝjนหรือไม*ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ท*านสามารถใชสิทธิของท*านในฐานะเจาของขอมูลส*วนบุคคลขางตนได โดยติดต*อมาที่เจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลส*วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา
30 วัน นับแต*วันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากท*าน ตามแบบฟอรมหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หาก
บริษัทฯ ปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหท*านทราบผ*านช*องทางต*างๆ เช*น ขอความ (SMS)
อีเมล โทรศัพท จดหมาย เป1นตน
10. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ
บริษัทฯ อาจมีการส*งหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรที่ตั้งอยู*ในต*างประเทศ เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายที่ไดระบุไวในขอ 6 เท*านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะใชความระมัดระวังและคำถึงนึงความ
ปลอดภัยของท*านเป1นสำคัญ โดยจะส*งหรือโอนขอมูลเท*าที่จำเป1นเท*านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ
ต*างๆ เพื่อใหมั่นใจว*าการโอนขอมูลส*วนบุคคลของท*านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล
ส*วนบุคคลอย*างเพียงพอหรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัว
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุมครองขอมูลส*วนบุคคลของ
ท*านอย*างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแลวทำการ แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุมครองขอมูล
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ส*วนบุคคลฯ ฉบับนี้ไดทุกเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหท*านทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล*าวทุกครั้ง
ประกาศฉบับนี้แกไขล*าสุดและมีผลใชบังคับตั้งแต*วันที่ 1 มิถุนายน 2565
12. รายละเอียดของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
หากท*านมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป1นส*วนตัวของบริษัทฯ หรือตองการ
ใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลส*วนบุคคล โปรดติดต*อมาที่
เจาหนาที่คุมครองขอมูลส*วนบุคคล หรือคณะกรรมการควบคุมขอมูลส*วนบุคคลของบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 30 ซอยอ*อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
E-mail : het.pdpa.wq@hitachi.com เบอรโทรศัพท 02 320 5777

