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ประกาศความเปนสวนตัวของบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับผู'สมัครงาน สมาชิกใน
ครอบครัวของผู'สมัครงาน หรือบุคคลใดที่ผู'สมัครงานได'ให'ขอ' มูลไว'
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ไดใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลส*วน
บุคคลของผูสมัครงาน สมาชิกในครอบครัวของผูสมัครงาน หรือบุคคลใดที่ผูสมัครงานไดใหขอมูลไว โดยประกาศความ
เป1นส*วนตัวฉบับนี้ไดอธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคล รวมถึงสิทธิต*าง ๆ
ของเจาของขอมูลส*วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ขอบเขตการมีผลใช'บังคับ
1.1. บุคคลทีป่ ระกาศฯ มีผลใช'บังคับ
ประกาศฯ นี้มีผลใชบังคับกับผูสมัครงาน ผูที่สนใจเขาร*วมทำงานกับบริษัทฯ รวมถึงแต*ไม*จำกัดสมาชิกใน
ครอบครัวของผูสมัครงาน หรือบุคคลใดทีผ่ ูสมัครงานไดใหขอมูลไว (“ท*าน”)
2. ข'อมูลที่มีการเก็บรวบรวม
2.1. แหลงที่มาของข'อมูล
2.1.1 ได'รับข'อมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง
บริษัทฯ ไดรับขอมูลส*วนบุคคลจากท*านโดยตรงผ*านขั้นตอนการสรรหาพนักงานและรับสมัครพนักงาน
ขั้นตอนการสัมภาษณและคัดเลือก และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากการขั้นตอนที่บริษัทฯ สรรหาพนักงาน
ผ*านช*องทางต*าง ๆ ที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมไว เช*น เว็บไซต อีเมล โทรศัพท โทรสาร ขอความ (SMS) แบบสอบถาม
ใบสมัคร หรือช*องทางอื่นใด
2.1.2 ได'รับข'อมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น
บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลของท*านจากแหล*งอื่น เช*น ผูสมัครงาน ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซตสมัครงาน
บริษัทในเครือ บุคคลที่ท*านไดอางอิงหรือผูใหการรับรอง หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท*าน เช*น
จากมหาวิทยาลัยที่ท*านจบการศึกษา หน*วยงานหรือองคกรเดิมที่ทา* นเคยปฏิบัติงาน หน*วยงานราชการ เป1นตน
3. ประเภทข'อมูลสวนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช เป8ดเผย ขอมูลส*วนบุคคลของท*านเท*าที่จำเป1นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในขอ 6
เท*านั้น
ทั้งนีข้ อมูลส*วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะเป1นไปตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ เป1นรายกรณี
ไป
โดยขอมูลส*วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบ*งออกเป1น 2 ประเภท ดังนี้
3.1. ข'อมูลทั่วไป ไดแก*ขอมูลดังต*อไปนี้
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ข'อที่
3.1.1.

ประเภทของข'อมูล
ข'อมูลสวนบุคคล

3.1.2.

ข'อมูลติดตอ

ตัวอยางข'อมูล
-

-

3.1.3.

ข'อมูลการศึกษาและการทำงาน

-

3.1.4.

ข'อมูลทางเทคนิค

3.1.5.

ข'อมูลอื่นๆ

-

ชื่อ นามสกุล
ลายมือชื่อ
สัญชาติ ภูมิลำเนา
เพศ อายุ วันเดือนป8เกิด
สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร
รูปถาย
ข'อมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใช'ในการ
ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนา
ทะเบียนบ'าน สำเนาใบอนุญาตขับรถ เปนต'น
ที ่ อ ยู ต ามเอกสารสำคั ญ ที ่ อ ยู  ต ามเอกสารป: จ จุ บั น
สถานที่ทำงาน
หมายเลขโทรศัพท อีเมล
ชื ่ อ หรื อ บั ญ ชี ผ ู ' เ ข' า ใช' ง านสำหรั บ การติ ด ต อ ทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส / สังคมออนไลนต า ง ๆ เชน ไอดี ไ ลน
(ID Line) เปนต'น
ประวัตกิ ารศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประกาศนียบัต ร หนังสือรั บรอง การฝEก อบรม การ
ฝEกงาน
ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางด' า น
คอมพิวเตอร ความพิเศษอื่นๆ
ใบอนุญาตทำงาน
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอ
ภาพจากกล'องวงจรปGด
ข'อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช'งานบนแอพพลิเคชั่น
ของบริษัทฯ
ข'อมูลอุปนิสัยของทาน
ข'อมูลผลการสัมภาษณงานของทาน

3.2. ข'อมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data)
ขอมูลส*วนบุคคลอ*อนไหว หมายถึง ขอมูลส*วนบุคคลที่ไดกำหนดไวตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไม*มจี ุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลส*วนบุคคลอ*อนไหวของท*าน ยกเวน
แต*เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 เท*านั้น เช*น ขอมูลศาสนา ขอมูลเชื้อชาติ ขอมูลสุขภาพ เป1นตน
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ในกรณีที่บริษัทฯ เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของท*าน ยกเวนแต*กรณีที่บริษัทฯ เก็บสำเนาบัตร
ประชาชนของท*านโดยมีความจำเป1นจะตองใชขอมูลศาสนาและ/หรือหมู*โลหิต บริษัทฯ ขอใหท*านทำขอมูล
ต*อไปนี้เป1นขอมูลที่ไม*สามารถมองเห็นได โดยขอใหท*านขีดฆ*าขอมูลศาสนาและ/หรือหมู*โลหิตที่ปรากฎอยู*บน
หนาสำเนาบัตรประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไม*มีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกล*าวซึ่งเป1นขอมูล
ส*วนบุคคลอ*อนไหวจากท*าน ในกรณีที่ท*านไม*ไดทำการขีดฆ*า บริษัทฯ จะถือว*าท*านยินยอมใหบริษัทฯ ขีดฆ*า
ขอมูลดังกล*าวไดเอง
4. การเก็บข'อมูลสวนบุคคลของผู'เยาว คนไร'ความสามารถ หรือคนเสมือนไร'ความสามารถ
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 เป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลไดโดยไม*ตองขอความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช
เป8ดเผยขอมูลที่จำเป1นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับท*านและบริษัทฯ เท*านั้น
5. วิธีการเก็บรักษาข'อมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลส*วนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการเก็บ
รักษาขอมูลส*วนบุคคลของท*านดังต*อไปนี้
5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย
5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในต*างประเทศ
6. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช' หรือเปGดเผยข'อมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*าน และมีฐานทางกฎหมาย
ดังนี้
ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเป1นไปตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใช
วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเป1นรายกรณีไป
ข'อที่
6.1

6.2

วัตถุประสงค
ฐานทางกฎหมาย
เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงแตไม การปฏิบัติตามสัญญา
จำกั ด ที่ ผ ู ' ส มั ค รงานดำเนิ น การติด ต อ เข'า มาด' ว ยตนเอง (Contractual Basis)
ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซตสมัครงาน บริษัทในเครือ
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู'สมัครงาน เชน
การปฏิบตั ิตามสัญญา

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

ข'อที่

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

วัตถุประสงค
 ประวัต ิก ารถูก ไลออก ปลดออกหรือให'ออกจาก
ราชการ
 บริษัทฯ อาจสอบถามไปยังบริษัทที่ทานทำงานอยู
และหรือบริษัทเดิมของทานเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
อุปนิสัยของทาน
 ในกรณีที่ทานเปนผู'สมัครงานและให'ข'อมูลเกี่ยวกับ
คู  ส มรส, สมาชิ ก ในครอบครั ว บริ ษ ั ท ฯ อาจ
ตรวจสอบประวั ต ิ ข องบุ ค คลดั ง กล า วเพื ่ อ การ
พิ จ ารณาการจั ด ให' ม ี ส วั ส ดิ ก ารที ่ เ หมาะสมแก
บุคคลเหลานั้น
เปนต'น
เพื่อดำเนินการสัมภาษณงาน วิเคราะหตรวจสอบประวัติ
การศึกษา ประสบการณทำงานที่เกี่ยวข'อง
เก็บรัก ษาไว'เ พื ่อพิจ ารณาตำแหนงงานที ่เ ปGด รับใหม ใ น
อนาคตในกรณีที่บริษัทฯ อาจเปGดรับตำแหนงที่เหมาะสม
กับคุณสมบัติของทาน
เพื่อติดตอในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับทาน

ฐานทางกฎหมาย
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด'วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด'วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด'วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ การปฏิบัติตามกฎหมาย
ด'า นการสาธารณสุ ข เชน การปaองกัน ด'า นสุ ขภาพจาก (Legal Obligation)
โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดตอหรือแพรเข'า
มาในราชอาณาจักร เปนต'น
เพื ่อการดำเนิน การรัก ษาความปลอดภัยภายในบริษัทฯ ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
รวมถึ ง แต ไ ม จ ำกั ด บริ เ วณโดยรอบ บริ ษ ั ท ฯ อาจมี ก าร ชอบด'วยกฎหมาย
บันทึกภาพของทานผานทางระบบกล'องวงจรปGด (CCTV) (Legitimate Interests)
เพื่อการบริหารจัดการด'านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย
ฯ เชน การดำเนินตามคำร'องขอของทานเมื่อทานขอให'ใช' (Legal Obligation)
สิทธิในฐานะเจ'าของข'อมูลสวนบุคคล การทำให'ข'อมูลสวน ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
บุคคลของทานมีความถูกต'องเปนป:จจุบัน เปนต'น
ชอบด'วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
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โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านและ/หรือบุคคลที่สามตามฐานทาง
กฎหมายที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส*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*านจะตองเป1นผูดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผล
ขอมูลของบุคคลที่สามใหกับบริษัทฯ
บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท*านในกิจกรรมตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค
ดังนี้
ข'อที่
วัตถุประสงค
ฐานในการประมวลผล
6.9 เพื่อการดำเนินการใดๆ ระหวางทานกับบริษัทฯ ที่ต'องขอ ฐานความยินยอม
ความยินยอม เชน
(Consent)
 การขอเก็ บ รวบรวมข' อ มู ล สุ ข ภาพสำหรั บ การ
ประเมินวาทานมีความเหมาะสมกับตำแหนงงาน
ในป:จจุบันและอนาคตหรือไม และเพื่อการจัดให'มี
สวัสดิการตามความเหมาะสมกับสุขภาพของทาน
 การขอเก็บรวบรวมข'อมูลทางเชื้อชาติและศาสนา
เพื ่ อ การพิ ส ู จ น แ ละการยื น ยั น ตั ว ตนของท า น
รวมถึงการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข'องกับความเชื่อ
ทางเชื้อชาติและศาสนาของทาน
เปนต'น

บริษัทฯ ขอแจงว*าในกรณีที่ท*านตองใหขอมูลส*วนบุคคลแก*บริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
สัญญา หรือมีความจำเป1นตองใหขอมูลส*วนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ท*านไม*ประสงคใหขอมูลส*วนบุคคล
แก*บริษัทฯ อาจส*งผลใหบริษัทฯ ไม*สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรือการใหบริการบางประการ
กับท*านได เนื่องจากขอมูลส*วนบุคคลเป1นสิ่งจำเป1นในขั้นตอนดังกล*าวนั้น
ขอมูลใดๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวก*อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป1นวันที่พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกล*าวไดต*อไปภายใต
วัตถุประสงคเดิม ทั้งนี้หากท*านไม*ประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวม และใชขอมูลที่ไดรับจากท*านก*อนวันที่
1 มิถุนายน 2565 เวนแต*กฎหมายจะกำหนดเอาไวเป1นอย*างอื่น ท*านสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บ
รวบรวมและใชขอมูล โดยการติดต*อมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลส*วนบุคคลของบริษัทฯ ตามช*องทางที่บริษัทฯ
ไดจัดเตรียมไวในขอ 12 ของประกาศฯ
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7. การเปGดเผยข'อมูล
บริษัทฯ อาจจะเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านใหแก*ผูอื่นภายใตความยินยอมของท*านหรือที่กฎหมายอนุญาต
ใหเป8ดเผยไดดังต*อไปนี้
7.1. การบริหารจัดการภายในองคกร
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูลภายในของท*านภายในบริษัทฯ เท*าที่จำเป1นสำหรับการบริหารจัดการต*างๆ ของ
ท*านภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของท*านและผูอื่นมากขึ้น
7.2. การบังคับใช'กฎหมาย
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน*วยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเป1นที่จะเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของ
ท*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. ผู'ให'บริการ
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูลบางอย*างกับผูใหบริการ สำหรับดำเนินการต*างๆ เช*น
7.5.1. การฝOกอบรม สัมมนา
7.5.2. การบริการขนส*ง
7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร
7.5.4. การบริการดานการตลาด
7.5.5. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.5.6. บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เป1นตน
7.6. การโอนถายธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเป8ดเผยขอมูล รวมถึงขอมูลส*วนบุคคลของท*านสำหรับการปรับโครงสรางองคกร การควบรวม
หรือการขายกิจการ หรือการถ*ายโอนทรัพยสินอื่น ๆ โดยที่ฝRายรับโอนขอมูลจะตองปฏิบัติกับขอมูลของท*านใน
ลักษณะที่สอดคลองกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลส*วนบุคคลดวย
8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข'อมูล
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลส*วนบุคคลของท*านไวตามระยะเวลาที่จำเป1นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อย*างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเป1นตองเก็บรักษาไวต*อไปภายหลังจากนั้นหากมี
กฎหมายกำหนดไวเป1นอย*างอื่น หรือเพื่อใหการปฏิบัติตามสัญญาลุล*วงเสร็จสมบูรณ
บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเป1นขอมูลที่ไม*สามารถระบุตัวตนของท*านได เมื่อหมดความจำเป1น
หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล*าว
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9. สิทธิของเจ'าของข'อมูล
ท*านในฐานะเจาของขอมูลส*วนบุคคล มีสิทธิดำเนินการต*าง ๆ ดังต*อไปนี้
9.1 สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)
หากท*านไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านไว ไม*ว*าจะ
เป1นความยินยอมที่ท*านใหไวก*อนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลส*วนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ท*านมีสิทธิที่จะ
ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา
9.2 สิทธิขอเข'าถึงข'อมูล (Right To Access)
ท*านมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลส*วนบุคคลของท*านที่อยู*ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำ
สำเนาขอมูลดังกล*าวใหแก*ท*าน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เป8ดเผยว*าบริษัทฯ ไดขอมูลส*วนบุคคลของท*านมาไดอย*างไร
9.3 สิทธิขอถายโอนข'อมูล (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 สิทธิขอคัดค'าน (Right To Object)
ท*านมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านในเวลาใดก็ได หากการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป1นภายใตประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิต ิบุคคลอื ่น โดยไม*เ กิน ขอบเขตที ่ท*า นสามารถคาดหมายไดอย*าง
สมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช
และเป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านต*อไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว*ามีความสำคัญ
ยิ่งกว*าสิทธิขั้นพื้นฐานของท*าน หรือเป1นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต*อสูในการฟSองรองตาม
กฎหมาย ตามแต*ละกรณี
9.5 สิทธิขอให'ลบหรือทำลายข'อมูล (Right To Erasure/Destruction)
ท*านมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลส*วนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเป1นขอมูลที่ไม*สามารถระบุ
ตัวตนได หากท*านมีความเชื่อว*าขอมูลส*วนบุคคลของท*านถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเป8ดเผยโดยไม*ชอบดวยกฎหมายที่
เกี่ยวของ หรือเห็นว*าบริษัทฯ หมดความจำเป1นในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับประกาศฉบับ
นี้ หรือเมื่อท*านไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน
9.6 สิทธิขอให'ระงับการใช'ข'อมูล (Right To Restriction Of Processing)
ท*านมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลส*วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู*ระหว*างตรวจสอบตามคำรอง
ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลส*วนบุคคลหรือขอคัดคานของท*าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป1นและตองลบ
หรือทำลายขอมูลส*วนบุคคลของท*าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแต*ท*านขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน

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

9.7 สิทธิขอให'แก'ไขข'อมูล (Right To Rectification)
ท*านมีสิทธิขอแกไขขอมูลส*วนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เป1นปTจจุบัน สมบูรณ และไม*ก*อใหเกิดความ
เขาใจผิด
9.8 สิทธิร'องเรียน (Right To Lodge A Complaint)
ท*านมีสิทธิรองเรียนต*อผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากท*านเชื่อว*าการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เป8ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของตนเอง เป1นการกระทำในลักษณะที่ฝRาฝUนหรือไม*ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ท*านสามารถใชสิทธิของท*านในฐานะเจาของขอมูลส*วนบุคคลขางตนได โดยติดต*อมาที่เจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลส*วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา
30 วัน นับแต*วันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากท*าน ตามแบบฟอรมหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หาก
บริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหท*านทราบผ*านช*องทางต*าง ๆ เช*น ขอความ (SMS)
อีเมล โทรศัพท จดหมาย เป1นตน
10. การสงหรือโอนข'อมูลไปยังตางประเทศ
บริษัทฯ อาจมีการส*งหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรที่ตั้งอยู*ในต*างประเทศ เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายที่ไดระบุไวในขอ 6 เท*านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะใชความระมัดระวังและคำนึงถึงความ
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*วนบุคคล
ของท*านอย*างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแลวทำการ แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุมครอง
ขอมูลส*วนบุคคลฯ ฉบับนี้ไดทุกเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหท*านทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล*าวทุกครั้ง
ประกาศฉบับนี้แกไขล*าสุดและมีผลใชบังคับตั้งแต*วันที่ 1 มิถุนายน 2565
12. รายละเอียดของเจ'าหน'าที่คุ'มครองข'อมูลสวนบุคคล
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 : kalyakorn.ditsri.no@hitachi.com เบอรโทรศัพท 02 320 5777 ต*อ 210

