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ประกาศความเปนสวนตัวสำหรับผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจของ
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ไดใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลส'วนบุคคลของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ เช'น คู'คา ผูประกอบการ ผูรับจาง ผูใหบริการ ผูขายสินคา เป/นตน โดยประกาศ
ความเป/นส'วนตัวฉบับนี้ไดอธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคล รวมถึง
สิทธิต'างๆ ของเจาของขอมูลส'วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ขอบเขตการมีผลใชบังคับ
1.1. บุคคลที่ประกาศฯ มีผลใชบังคับ
ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคับกับผูมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการ
จัดซื้อจางของบริษัทฯ (“ท'าน”) เช'น คู'คา ผูประกอบการ ตัวแทนจัดจำหน'าย ผูคาปลีก ผูขาย ผูรับจาง ผูใหบริการ
ผูมาติดต'อเสนอราคา รวมถึงพนักงาน/ลูกจางของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บุคคลอางอิง ผูค้ำประกัน
เป/นตน
2. ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม
2.1. แหลงที่มาของขอมูล
2.1.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง
บริ ษั ท ฯ ไดรั บ ขอมู ล ส' ว นบุ ค คลจากท' า นโดยตรงจากขั้ น ตอนกระบวนการจั ด ซื้ อ จาง ผ' า น
ช' อ งทางต' า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไดจั ด เตรี ย มไว เช' น เว็ บ ไซต อี เ มล แอพพลิ เ คชั่ น ทางแอพพลิ เ คชั่ น ไลน (Line
Official Account) โทรศั พ ท โทรสาร ขอความ (SMS) แบบสอบถาม ใบลงทะเบี ย น ใบสมั ค รใชบริ ก าร
ใบส' งสิ น คา หรื อช' องทางอื่ น ใด
2.1.2 ไดรั บขอมู ลสวนบุ ค คลจากแหลงอื่ น
บริ ษัทฯ อาจไดรั บ ขอมู ล ของท' า นจากแหล' ง อื่ น เช' น คู' คาของท' า น ผู ซื้ อหรื อผู ใชบริ ก ารของ
ท' า น เป/ น ตน หรื อ จากการตรวจสอบประวั ติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องท' า น เช' น จากนิ ติ บุ ค คลที่ ท' า นเป/ น ผู แทน/
ตั ว แทน จากหน' ว ยงานหรื อองคกรเดิ มที่ ท'า นเคยปฏิ บั ติ งาน หน' ว ยงานราชการ เป/ น ตน
2.1.3 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่สาม
บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลจากบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวของกับท'านโดยท'านเป/นผูใหขอมูลดังกล'าว
กับบริษัทฯ เช'น สมาชิกในครอบครัว บุคคลอางอิง บุคคลรับรองผลงาน ผูถือหุน ผูค้ำประกัน ผูคาปลีก ผูรับจางช'วง
ผูใชบริการ ผูรับสินคา เป/นตน โดยบริษัทฯ เก็บรวมรวบขอมูลของบุคคลที่เกี่ยวของกับท'านเพื่อประโยชนแก'ตัวท'าน
ทั้งนี้ท'านจะตองแจงใหบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวของกับท'านทราบถึงประกาศคุมครองขอมูลส'วน
บุคคลฯ ฉบับนี้ รวมทั้งท'านจะตองแจงใหบุคคลที่สามทราบถึงสิทธิเกี่ยวกับขอมูลส'วนบุคคลของบุคคลที่สามตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562
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3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผย ขอมูลส'วนบุคคลของท'านเท'าที่จำเป/นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ ในขอ 6 เท'านั้น
ทั้งนี้ขอมูลส'วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะเป/นไปตามความสัมพันธระหว'างท'านกับบริษัทฯ เป/นรายกรณี
ไป โดยขอมูลส'วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมแบ'งออกเป/น 2 ประเภท ดังนี้
3.1. ขอมูลทั่วไป ไดแก'ขอมูลดังต'อไปนี้
3.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ หรือบุคคล
ทั่วไป
ขอที่
ประเภทของขอมูล
3.1.1.1 ขอมูลสวนบุคคล

3.1.1.2 ขอมูลติดตอ

3.1.1.3 ขอมูลการศึกษาและการทำงาน

3.1.1.4 ข อมู ล ทางการเงิ น การทำ
ธุรกรรม
3.1.1.5 ขอมูลทางเทคนิค

ตัวอยางขอมูล
-

-

ชื่อ นามสกุล
ลายมือชื่อ
เพศ อายุ วันเดือนป8เกิด
รูปถาย
ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใชในการ
ระบุ แ ละยื น ยั น ตั ว ตน เช น สำเนาบั ต รประชาชน
เปนตน
ที ่ อ ยู ตามเอกสารสำคั ญ ที ่ อ ยู ตามเอกสารป; จ จุ บั น
สถานที่ทำงาน
หมายเลขโทรศัพท อีเมล
ระดับการศึกษา
อาชีพและสาขาอาชีพ
ตำแหนง
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ
หนังสือรับรอง
เลขที่บัญชีธนาคาร
เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร
รหัสโครงการ
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอ
ภาพจากกลองวงจรป?ด
ขอมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใชงานบนแอพพลิเคชั่น
ของบริษัทฯ
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3.1.2 ขอมูลสวนบุคคลของนิติบุคคล คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลนั้น
มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เช'น กรรมการผูจัดการ ผูถือหุน ผูบริหารระดับสูง ผูรับมอบอำนาจ
เป/นตน
ขอที่
ประเภทของขอมูล
3.1.2.1 ขอมูลสวนบุคคล

3.1.2.2 ขอมูลติดตอ

3.1.2.3 ขอมูลการทำงาน

3.1.2.4 ขอมูลที่ปรากฎในเอกสาร
ประกอบการทำธุรกรรม

ตัวอยางขอมูล
-

-

ชื่อ นามสกุล
ลายมือชื่อ
เพศ อายุ วันเดือนป8เกิด
รูปถาย
ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใชในการ
ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน เปน
ตน
ที ่ อ ยู ตามเอกสารสำคั ญ ที ่ อ ยู ตามเอกสารป; จ จุ บั น
สถานที่ทำงาน
หมายเลขโทรศัพท อีเมล
รูปถายรานคา/สำนักงาน
อาชีพและสาขาอาชีพ
ตำแหนง
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ
หนังสือรับรองบริษัท
บัญชีรายชื่อผูถือหุน
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือจดทะเบียนพาณิชย

3.2. ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data)
ขอมูลส'วนบุคคลอ'อนไหว หมายถึง ขอมูลส'วนบุคคลที่ไดกำหนดไวตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไม'มีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลส'วนบุคคลอ'อนไหวของท'าน ยกเวน
แต'เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 เท'านั้น เช'น ขอมูลสุขภาพจากผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ขอมูลอุณหภูมิร'างกาย ขอมูลผลการฉีดวัคซีน เป/นตน
ในกรณี ที ่ บริษั ทฯ เรี ย กเก็ บ สำเนาบั ตรประชาชนของท'า น ยกเวนแต' กรณี ที่ บริษั ทฯ เก็ บ สำเนาบัตร
ประชาชนของท'านโดยมีความจำเป/นจะตองใชขอมูลศาสนาและ/หรือหมู'โลหิต บริษัทฯ ขอใหท'านทำขอมูลต'อไปนี้
เป/นขอมูลที่ไม'สามารถมองเห็นได โดยขอใหท'านขีดฆ'าขอมูลศาสนาและ/หรือหมู'โลหิตที่ปรากฎอยู'บนหนาสำเนา
บัตรประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไม'มีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกล'าวซึ่งเป/นขอมูลส'วนบุคคลอ'อนไหว
จากท'าน ในกรณีที่ท'านไม'ไดทำการขีดฆ'า บริษัทฯ จะถือว'าท'านยินยอมใหบริษัทฯ ขีดฆ'าขอมูลดังกล'าวไดเอง
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4. การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ท'านเป/นผูเยาว 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'เป/นกรณีที่มีฐานทางกฎหมายใหอำนาจบริษัทฯ ทำ
การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคลไดโดยไม'ตองขอความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม
ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลที่จำเป/นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับท'านและบริษัทฯ เท'านั้น
5. วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลส'วนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการเก็บรักษา
ขอมูลส'วนบุคคลของท'านดังต'อไปนี้
5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย
5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในต'างประเทศ
6. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป?ดเผยขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคลของท'าน และมีฐานทาง
กฎหมาย ดังนี้
ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเป/นไปตามความสัมพันธระหว'างท'านกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใช
วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเป/นรายกรณีไป
ขอที่
6.1

6.2

วัตถุประสงค
เพื่อการพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของขอมู ล
ท าน และการดำเนิ น การอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข องเพื ่ อ ให
กระบวนการในขั้นตอนของการเสนอราคาและการเจรจา
ตอรองสำเร็จเรียบรอยไปตลอด เชน
 การสงใบนัดหมาย/ใบตอรองราคาทางอีเมล
 การทำนามบัตรสำหรับการติดตอ
เปนตน
เพื่อการพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง การยืนยัน
ตั ว ตน และการดำเนิ น การอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข องเพื ่ อ ให
กระบวนการในขั้นตอนของคัดเลือกและเก็บประวัติสำเร็จ
เรียบรอยไปตลอด เชน
 การทำคูเทียบ

ฐานทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
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ขอที่

วัตถุประสงค
 การตรวจสอบหนั ง สื อ มอบอำนาจและเอกสาร
ประกอบหนั ง สื อ มอบอำนาจ เชน หนั ง สื อ มอบ
อำนาจ, สำเนาบั ต รประชาชนผู รั บมอบอำนาจ,
สำเนาบัตรประชาชนผูมอบอำนาจ, หนังสือรับรอง
บริษัท, รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจในการลงนาม
เปนตน
 การตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทฯ/บัญชีรายชื่อ
ผูถือหุน
 การตรวจสอบใบเสนอราคา พรอมเงื ่ อนไขการ
ชำระเงิน
เปนตน

6.3

เพื่อการพิจารณา ตรวจสอบ และการดำเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อใหกระบวนการในขั้นตอนของการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางสำเร็จเรียบรอยไปตลอด เชน
 การตอบรับยืนยันใบเสนอราคา
 การประกาศความเปนผูชนะราคา
 การทำบันทึกภายในและสงใหกับผูมีอำนาจอนุมัติ
การจัดซื้อจัดจาง
เปนตน

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

6.4

เพื่อการพิจารณา ตรวจสอบ การจัดทำสัญญาและ/หรือ
ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และ/หรือตามคำขอของทาน
และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหกระบวนการใน
ขั้นตอนดังกลาวสำเร็จเรียบรอยไปตลอด เชน
 การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัด ทำสั ญ ญา
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย เชน สัญญาโครงการ
กอสราง, หนังสือค้ำประกัน, หนังสือรับรองบริษัท,
บัตรประชาชนกรรมการบริษัท
 การทำสัญญาค้ำประกัน
เปนตน
เพื่อการดำเนินการตางๆ ในขั้นตอนของการปฏิ บัต ิ ต าม
สัญญา และ/หรือตามคำขอของทาน เชน

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

6.5

ฐานทางกฎหมาย

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)

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

ขอที่

6.6

6.7

6.8

6.9

วัตถุประสงค
 การพิ จ ารณา/ยื น ยั น ตั วตนเพื ่ อ การอนุ ญาตเขา
ปฏิบัติงาน
 การขอใบอนุญาตเขาปฏิบัติงานสำหรับผูรับเหมา
 การบันทึกใบงานขนสงสินคา/ใบรับสินคา
 การติดตามสถานะการขนสงสินคา
 การใหขอมูลของทานกับลูกคาเพื่อการใชบริ การ
ของลูกคา
 การบริ หารจั ด การความปลอดภั ยใหเปนไปตาม
มาตรฐาน เชน การอบรมเรื่องความปลอดภัย
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
เพื่อการดำเนินการตางๆ ในขั้นตอนภายหลังสัญญาสิ้นสุด
เมื่อมีประเด็นหรือขอพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ดังกลาว เชน การเรียกคาปรับ การเรียกรองคาเสียหายเมื่อ
มีความเสียหายเกิดขึ้น เปนตน

ฐานทางกฎหมาย
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
เพื่อการดำเนินการทางตลาดที่ไมตองอาศัยความยินยอม ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ของทานตามกฎหมาย เชน
ชอบดวยกฎหมาย
 การสะสมคะแนนของทานสำหรั บ การรั บ สิ ท ธิ (Legitimate Interests)
ประโยชนที่บริษัทฯ กำหนด
 การสงคำอวยพร หรือของสมนาคุณ
เปนตน
เพื่อการดำเนินการภายในที่เกี่ยวของ เชน
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
 การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายใน ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
และภายนอกบริษัทฯ
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ขอที่

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

วัตถุประสงค
 เพื่อการจัดทำประวัติของผูมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจ
 เพื่อการขอใหผูมีอำนาจในบริษัทอนุมัติคำรองขอ
 เพื่อการทำรายงานภายในบริษัทฯ
เปนตน
เพื่อการกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน ประเมินความ
เสี ่ ยงของบริ ษั ทฯ และ/หรื อบริ ษั ทภายในเครื อ เพื ่ อ ให
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคในการประเมินและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกำกับดูแลอยางเปนระบบและระเบียบ
เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การดานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
บริษัทฯ เชน การดำเนินตามคำรองขอของทานเมื่อทาน
ขอใหใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล การทำให
ขอมู ล สวนบุ ค คลของทานมี ค วามถู ก ตองเปนป; จ จุ บั น
เปนตน
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)
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
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทำธุรกรรม
ระหวางทานกับบริษัทฯ เชน กฎหมายเกี่ยวกับจัดซื้อจัด
จางของหนวยงานรัฐ กฎหมายแรงงาน กฎหมายวาดวย
ภาษีอากร กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เปนตน
เพื ่ อ กอตั ้ ง สิ ท ธิ เ รี ย กรองตามกฎหมาย การปฏิ บ ั ต ิ ต าม
กฎหมาย และการยกขอตอสู สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ

ฐานทางกฎหมาย

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ การปฏิบัติตามกฎหมาย
ดานการสาธารณสุ ข เชน การปi องกั น ดานสุ ขภาพจาก (Legal Obligation)
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ขอที่

วัตถุประสงค
โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดตอหรือแพรเขา
มาในราชอาณาจักร เปนตน

ฐานทางกฎหมาย

โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคลของท'านและ/หรือบุคคลที่สามตามฐานทาง
กฎหมายที่พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไม'จำตองขอความยินยอม
อย'างไรก็ตามมีบางกรณีที่บริษัทฯ อาจตองขอความยินยอมจากท'านโดยชัดแจง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว ซึ่ง
บริษัทฯ จะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคลของท'านผ'านทาง “แบบฟอรม
ใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลส'วนบุคคล” ต'อไป ทั้งนี้ในกรณีของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวของกับท'าน หากมี
กรณีที่บริษัทฯ จะตองขอความยินยอมโดยชัดแจง ท'านจะตองเป/นผูดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผล
ขอมูลของบุคคลที่สามใหกับบริษัทฯ
บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท'านในกิจกรรมตามความสัมพันธระหว'างท'านกับบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค
ดังนี้
ขอที่
วัตถุประสงค
ฐานในการประมวลผล
6.17 เพื ่ อ การดำเนิ น การใดๆ ระหว างท านกั บ บริ ษ ั ท ฯ ซึ่ ง ฐานความยินยอม
จำเปนตองอาศัยความยินยอมของทาน
(Consent)

บริษัทฯ ขอแจงว'าในกรณีที่ท'านตองใหขอมูลส'วนบุคคลแก'บริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
สัญญา หรือมีความจำเป/นตองใหขอมูลส'วนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ท'านไม'ประสงคใหขอมูลส'วนบุคคล
แก'บริษัทฯ อาจส'งผลใหบริษัทฯ ไม'สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา การเขาทำสัญญา หรือการ
ใหบริการบางประการกับท'านได เนื่องจากขอมูลส'วนบุคคลเป/นสิ่งจำเป/นในขั้นตอนดังกล'าวนั้น
ขอมูลใดๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวก'อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป/นวันที่พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกล'าวไดต'อไปภายใตวัตถุ
ประสงคเดิม ทั้งนี้หากท'านไม'ประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดรับจากท'านก'อนวันที่ 1 มิถุนายน
2565 เวนแต'กฎหมายจะกำหนดเอาไวเป/นอย'างอื่น ท'านสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บรวบรวมและใช
ขอมูล โดยการติดต'อมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลส'วนบุคคลของบริษัทฯ ตามช'องทางที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมไวใน
ขอ 12 ของประกาศฯ
7. การเป?ดเผยขอมูล
บริษัทฯ อาจจะเป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคลของท'านใหแก'ผูอื่นภายใตความยินยอมของท'านหรือที่กฎหมายอนุญาต
ใหเป8ดเผยไดดังต'อไปนี้
7.1 การบริหารจัดการภายในองคกร
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูลภายในของท'านภายในบริษัทฯ เท'าที่จำเป/นสำหรับการบริหารจัดการต'าง ๆ
ของท'านภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของท'านและผูอื่นมากขึ้น
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7.2 การบังคับใชกฎหมาย
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน'วยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเป/นที่จะเป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคล
ของท'านเท'าที่จำเป/นใหแก'หน'วยราชการ เช'น ศาล หรือหน'วยราชการอื่น เป/นตน
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. การฝ`กอบรม สัมมนา
7.5.2. การบริการขนส'ง
7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร
7.5.4. การบริการดานการตลาด
7.5.5. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.5.6. บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เป/นตน
7.6 การโอนถายธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูล รวมถึงขอมูลส'วนบุคคลของท'านสำหรับการปรับโครงสรางองคกร การควบรวม
หรือการขายกิจการ หรือการถ'ายโอนทรัพยสินอื่นๆ โดยที่ฝcายรับโอนขอมูลจะตองปฏิบัติกับขอมูลของท'า นใน
ลักษณะที่สอดคลองกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลส'วนบุคคลดวย
8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลส'วนบุคคลของท'านไวตามระยะเวลาที่จำเป/นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อย'างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเป/นตองเก็บรักษาไวต'อไปภายหลังจากนั้นหากมี
กฎหมายกำหนดไวเป/นอย'างอื่น หรือเพื่อใหการปฏิบัติตามสัญญาลุล'วงเสร็จสมบูรณ
บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเป/นขอมูลที่ไม'สามารถระบุตัวตนของท'านได เมื่อหมดความจำเป/น
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'าจะเป/นความยินยอมที่ท'านใหไวก'อนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลส'วนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ท'านมีสิทธิที่
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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 เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับขอมูลส'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'วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป/นภายใต
ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม'เกินขอบเขตที่ท'านสามารถ
คาดหมายไดอย'างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการ
เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคลของท'า นต' อไปเฉพาะที่บริ ษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตาม
กฎหมายไดว'ามีความสำคัญยิ่งกว'าสิทธิขั้นพื้นฐานของท'าน หรือเป/นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
การต'อสูในการฟdองรองตามกฎหมาย ตามแต'ละกรณี
9.5 สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล (Right To Erasure/Destruction)
ท'านมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลส'วนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเป/นขอมูลที่ไม'สามารถระบุ
ตัวตนได หากท'านมีความเชื่อว'าขอมูลส'วนบุคคลของท'านถูกเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยโดยไม'ชอบดวย
กฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเห็นว'าบริษัทฯ หมดความจำเป/นในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ
ประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อท'านไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน
9.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล (Right To Restriction Of Processing)
ท'านมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลส'วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู'ระหว'างตรวจสอบตามคำรอง
ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลส'วนบุคคลหรือขอคัดคานของท'าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป/นและตองลบ
หรือทำลายขอมูลส'วนบุคคลของท'าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแต'ท'านขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน
9.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล (Right To Rectification)
ท'านมีสิทธิขอแกไขขอมูลส'วนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เป/นปeจจุบัน สมบูรณ และไม'ก'อใหเกิดความ
เขาใจผิด
9.8 สิทธิรองเรียน (Right To Lodge A Complaint)
ท'านมีสิทธิรองเรียนต'อผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากท'านเชื่อว'าการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ
เป8ดเผยขอมูลส'วนบุคคลของตนเอง เป/นการกระทำในลักษณะที่ฝcาฝfนหรือไม'ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ท'านสามารถใชสิทธิของท'านในฐานะเจาของขอมูลส'วนบุคคลขางตนได โดยติดต'อมาที่เจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลส'วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา
30 วันนับแต'วันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากท'านตามแบบฟอรมหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้หากบริษัทฯ
ปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหท'านทราบผ'านช'องทางต'างๆ เช'น ขอความ (SMS) อีเมล
โทรศัพท จดหมาย เป/นตน
10. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ
บริษัทฯ อาจมีการส'งหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรที่ตั้งอยู'ในต'างประเทศ เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายที่ไดระบุไวในขอ 6 เท'านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะใชความระมัดระวังและคำถึงนึงความ
ปลอดภัยของท'านเป/นสำคัญ โดยจะส'งหรือโอนขอมูลเท'าที่จำเป/นเท'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
ส'วนบุคคลฯ ฉบับนี้ไดทุกเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหท'านทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล'าวทุกครั้ง
ประกาศฉบับนี้แกไขล'าสุดและมีผลใชบังคับตั้งแต'วันที่ 1 มิถุนายน 2565
12. รายละเอียดของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
หากท'านมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป/นส'วนตัวของบริษัทฯ หรือตองการ
ใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลส'วนบุคคล โปรดติดต'อมาที่
เจาหนาที่คุมครองขอมูลส'วนบุคคลหรือคณะกรรมการควบคุมขอมูลส'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

