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

ประกาศความเปนสวนตัวของบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับพนักงาน
กรรมการบริษัทฯ ผู)บริหารระดับสูง ผู)ถือหุ)นของบริษัทฯ สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน
หรือบุคคลใดที่พนักงานได)ให)ข)อมูลไว)
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ไดใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลส*วน
บุคคลของพนักงาน กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนของบริษัทฯ สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน หรือ
บุคคลใดที่พนักงานไดใหขอมูลไว โดยประกาศความเป3นส*วนตัวฉบับนี้ไดอธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช และ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคล รวมถึงสิทธิต*างๆ ของเจาของขอมูลส*วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ขอบเขตการมีผลใช)บงั คับ
1.1. บุคคลทีป่ ระกาศฯ มีผลใช)บังคับ
ประกาศฯ นี้มีผลใชบังคับกับพนักงาน กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนของบริษัทฯ หรือ
บุคลากรภายในที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ หรือผูที่มาปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ รวมถึงแต*ไม*จำกัดสมาชิกในครอบครัว
ของพนักงาน หรือบุคคลใดที่พนักงานไดใหขอมูลไว (“ท*าน”) เช*น ลูกจาง พนักงานปCจจุบัน ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนของบริษัทฯ อดีตพนักงาน นักศึกษาฝEกงาน บุคคลอางอิง ผูค้ำประกัน
สมาชิกในครอบครัว เป3นตน
2. ข)อมูลที่มีการเก็บรวบรวม
2.1. แหลงที่มาของข)อมูล
2.1.1 ได)รับข)อมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง
บริษัทฯ ไดรับขอมูลส*วนบุคคลจากท*านโดยตรงผ*านขั้นตอนการสรรหาพนักงานและรับสมัครพนักงาน
ขั้นตอนการสัมภาษณและคัดเลือก ขั้นตอนการจัดทำสัญญาจางแรงงาน และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผ*าน
ช*องทางต*างๆ ที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมไว เช*น เว็บไซต อีเมล โทรศัพท โทรสาร ขอความ (SMS) แบบสอบถาม ใบ
สมัคร หรือช*องทางอื่นใด
2.1.2 ได)รับข)อมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น
บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลของท*านจากแหล*งอื่น เช*น พนักงาน ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซตสมัครงาน
บริษัทในเครือ บุคคลที่ท*านไดอางอิงหรือผูใหการรับรอง หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท*าน เช*น
จากมหาวิทยาลัยที่ท*านจบการศึกษา หน*วยงานหรือองคกรเดิมที่ท*านเคยปฏิบัติงาน หน*วยงานราชการ เป3นตน
3. ประเภทข)อมูลสวนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใชและ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านเท*าที่จำเป3นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ
ในขอ 6 เท*านั้น
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ทั้งนีข้ อมูลส*วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะเป3นไปตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ เป3นรายกรณีไป
โดยขอมูลส*วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบ*งออกเป3น 2 ประเภท ดังนี้
3.1. ข)อมูลทั่วไป ไดแก*ขอมูลดังต*อไปนี้
ข)อที่
3.1.1.

ประเภทของข)อมูล
ข)อมูลสวนบุคคล

ตัวอยางข)อมูล

3.1.2.

ข)อมูลติดตอ

- ที ่ อ ยู ต ามเอกสารสำคั ญ ที ่ อ ยู  ต ามเอกสารป; จ จุ บั น
สถานที่ทำงาน
- แผนที่บ)านโดยสังเขป
- หมายเลขโทรศัพท อีเมล
- ชื ่ อ หรื อ บั ญ ชี ผ ู ) เ ข) า ใช) ง านสำหรั บ การติ ด ต อ ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส / สั ง คมออนไลน ต  า งๆ เช น ไอดี ไ ลน
(ID Line) เปนต)น

3.1.3.

ข) อ มู ล ทางการเงิ น และข) อ มู ล
รายละเอียดทรัพยสิน

- เลขที่บัญชีธนาคาร
- ข)อมูลบนหนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน/โบนัส
หรือหลักฐานแสดงรายได)อื่นๆ
- เลขประจำตัวผู)เสียภาษีอากร
- ข)อมูลการลดหยอนภาษี
- ทะเบียนรถยนต
- จำนวนหุ)น

-

ชื่อ นามสกุล
ลายมือชื่อ
เพศ อายุ วันเดือนป8เกิด
สัญชาติ ประเทศที่พำนักอาศัย
สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร
รูปถาย
ข)อมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใช)ในการ
ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนา
หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ)าน สำเนาสูติบัตร
สำเนาใบอนุญาตขับรถ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบ
ทะเบียนรับรองการเปนบุตรบุญธรรม เปนต)น
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ข)อที่
3.1.4.

ประเภทของข)อมูล
ข)อมูลการศึกษาและการทำงาน

ตัวอยางข)อมูล
-

ประวัติการศึกษา
รหัสประจำตัวพนักงาน
สถานที่ทำงาน สังกัดแผนก/สวน/ฝHาย
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองระดับการศึกษา การ
ฝIกอบรม รางวัลที่เคยได)รับ
คะแนนผลสอบภาษา
ข)อมูลการประเมินผลการทำงาน
ใบอนุญาตทำงาน
ประวัติการลา ประวัติความเจ็บปHวย
ประวัติการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
วันเริ่มต)น - วันสิ้นสุดการทำงาน
ข)อมูลสวัสดิการ
หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร (IP address)
คุกกี้ (Cookies ID)
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอ
ภาพจากกล)องวงจรปVด
ข)อมูลตำแหนง (Location) ผานระบบ GPS
ข)อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช)งานบนแอพพลิเคชั่น
ของบริษัทฯ

3.1.5.

ข)อมูลทางเทคนิค

-

3.1.6.

ข)อมูลอื่นๆ

- ข)อมูลการลงทะเบียนเข)ารวมการสัมมนา/กิจกรรมของ
บริษัท
- ข)อมูลการเดินทางของทาน เชน กำหนดการเดินทาง
ข)อมูลเที่ยวบิน เปนต)น

3.2 ข)อมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data)
ขอมูล ส*ว นบุคคลอ*อนไหว หมายถึง ขอมูล ส*วนบุคคลที่ ไดกำหนดไวต ามมาตรา 26 พระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูล ส*ว นบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไม*มีจุด ประสงค ในการเก็บ รวบรวมขอมูล ส*ว นบุคคลอ*อนไหว
ของท*า น ยกเวนแต*เพื่อใหบ รรลุวัต ถุประสงคในขอ 6 เท*า นั้น เช*น ขอมูล สุขภาพจากผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (Covid-19) ขอมูล อุณหภูมิร*า งกาย ขอมูล ผลการฉีด วัคซีน ผลการตรวจสุขภาพประจำปR ใบรับ รอง
แพทย ขอมูล ชีว ภาพ (Biometric) จากขอมูล การสแกนลายนิ้ว มือ ขอมูลภาพจำลองใบหนา ขอมูลความพิการ
ประวัติอาชญากรรม เป3นตน
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ในกรณีที่บ ริษัทฯ เรีย กเก็บ สำเนาบัต รประชาชนของท*า น ยกเวน แต*กรณีที่บ ริษัทฯ เก็บ สำเนาบัต ร
ประชาชนของท*า นโดยมีความจำเป3นจะตองใชขอมูลศาสนา และ/หรือหมู*โลหิต บริษัทฯ ขอใหท*านทำขอมูล
ต*อไปนี้เป3นขอมูลที่ไม*สามารถมองเห็นได โดยขอใหท*านขีดฆ*าขอมูลศาสนา และ/หรือหมู*โลหิตที่ปรากฏอยู*บน
หนา สำเนาบัต รประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไม*มีจุด ประสงค ในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกล*าวซึ่งเป3น ขอมูล
ส*ว นบุคคลอ*อนไหวจากท*า น ในกรณีที่ท*านไม*ไดทำการขีดฆ*า บริษัทฯ จะถือว*า ท*านยินยอมใหบ ริษัทฯ ขีด ฆ*า
ขอมูลดังกล*าวไดเอง
4. การเก็บข)อมูลสวนบุคคลของผู)เยาว คนไร)ความสามารถ หรือคนเสมือนไร)ความสามารถ
ในกรณีท่ีท*านเป3นผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทฯ ไม*มีจุดประสงคใน
การเก็บรวบรวมขอมูลส*วนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เวนแต*ไดรับ
ความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครอง หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแต*กรณี ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ขอมูลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคล
ดังกล*าว บริษัทฯ จะทำการลบหรือทำลายขอมูลส*วนบุคคลดังกล*าวทันที เวนแต*เป3นกรณีที่มีฐานทางกฎหมาย
ใหอำนาจบริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลไดโดยไม*ตองขอความยินยอม
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป;ดเผยขอมูลที่จำเป3นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับท*าน
และบริษัทฯ เท*านั้น
5. วิธีการเก็บรักษาข)อมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลส*วนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมี
การเก็บรักษาขอมูลส*วนบุคคลของท*านดังต*อไปนี้
5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย
5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในต*างประเทศ
6. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช) และ/หรือเปVดเผยข)อมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*าน และมีฐานทาง
กฎหมาย ดังนี้
ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเป3นไปตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใช
วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเป3นรายกรณีไป
ข)อที่
6.1

วัตถุประสงค
เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามสัญญาจ)างแรงงานหรือสัญญาอื่น
ใดอันเกี่ยวเนื่องกับการวาจ)าง ระหวางทานกับบริษัทฯ เชน
 การบันทึกข)อมูล/รายละเอียดประวัติของทานใน
สัญญาจ)างแรงงาน

ฐานทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
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ข)อที่

วัตถุประสงค
 การกำหนดลักษณะงานในสัญญาจ)างแรงงาน

ฐานทางกฎหมาย
(Legitimate Interests)

 การจัดเก็บข)อมูลสมาชิกครอบครัวเพื่อการจัดให)มี
สวัสดิการ/สิทธิประโยชนตางๆ
 การตรวจสอบคุณสมบัติของทานเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติงานให)กับบริษัทฯ เชน การไมเป นผู)มี
สวนได)เสียกับบริษัทฯ เปนต)น

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

 การตรวจสอบประวัติของผู)ค้ำประกันการทำงาน
เปนต)น
เพื ่อดำเนิน การเก็ บข) อ มู ลจากทา น เพื ่อการจัด ทำแฟe ม
ทะเบียนพนักงาน
เพื่อการจัดทำบัญชีผู)ใช)งานของทานในบริษัทฯ สำหรับการ
ปฏิบัติงาน เชน การจัดทำอีเ มลบริษัทฯ การจัดทำบั ต ร
พนักงาน เปนต)น
เพื่อการดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ รวมถึงให)ข)อมูล
ตางๆ ภายในองคกร เชน
 แจ) ง ต) น สั ง กั ด พนั ก งาน บุ ค ลากรภายในของ
บริษัทฯ เพื่อการพัฒนางานและประเมินผลงาน
เชน การทำกระบวนการ On – boarding

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

 เพื่อการประชาสัมพันธและแนะนำพนักงานใหม
ลวงหน)าให)กับบุคลากรภายในทราบ โดยผานทาง
สื่อตางๆ ของบริษัทฯ เชน อีเมล ประกาศ ณ จุด
ประชาสัมพันธภายใน
เปนต)น
เพื ่อการดำเนินการตามสัญญาห)ามเปVดเผยข)อมูลที ่เปน การปฏิบัติตามสัญญา
ความลับ (NDA)
(Contractual Basis)
เพื่อการดำเนินการตามกฎระเบียบ ข)อบังคับการทำงาน การปฏิบัติตามสัญญา
ของบริษัทฯ
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

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

ข)อที่
6.7

วัตถุประสงค
เพื่อการดำเนินการตามนโยบายตาง ๆ ของบริษัทฯ

6.8

เพื ่ อ การดำเนิน การจัด ให) ม ี ก ารอบรม สั ม มนา เข) า ร วม
กิจกรรมใดๆ ตามกฎหมาย รวมถึงที่บริษัทฯ จัดขึ้นและ/
หรือที่เกี่ยวข)องกับบริษัทฯ เพื่อให)เป นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด รวมถึงแตไมจำกัดการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เชน
 การจัดให)มีการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถอัน
เกี่ยวกับตำแหนงงานของทาน

ฐานทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

 การจัดให)มีการอบรมดับเพลิง และซ)อมอพยพหนี
ไฟประจำป8
 การจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให)กับทานในกรณีที่
มีการอบรมนอกสถานที่ เปนต)น
6.9

เพื ่ อ การดำเนิ น การบริ ห ารจั ด การด) า นเงิ น เดื อ น
ค า ตอบแทน ค า สวั ส ดิ ก ารต า งๆ เงิ น โบนั ส ประจำป8
ค า ฌาปนกิ จ การหั ก ภาษี ประกั น สั ง คม การเบิ ก ค า
รั ก ษาพยาบาล การอายั ด เงิ น ตามคำสั ่ ง ของหน ว ยงาน
ราชการ การหัก เงิน กู )ยืมเงิน เพื ่ อการศึก ษา การหัก เงิ น
คา ปรับจราจร การหัก เงิน คา งวดนำสงธนาคาร รวมถึ ง
คาใช)จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข)อง

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

6.10

เพื่อการดำเนินการบริหารจัดการด)านบุคลากร เชน
 การเข)า - ออกเวลาทำงาน รวมถึงการใช)สิทธิวัน
ลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บ
ข)อมูลของทานผานวิธีการตางๆ ตามที่บริษัทฯ
กำหนดและพิจารณาแล)ววามีความเหมาะสม เชน
การยื่นใบรับรองแพทยผานทางแอพพลิเคชั่นเมื่อ
พนักงานลาหยุดติดตอกันเกิน 3 วัน การแตะบัตร
พนักงาน การเช็คอิน (Check in) – เช็คเอาท

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

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

ข)อที่

วัตถุประสงค
(Check out) ผานทางแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ
เปนต)น

ฐานทางกฎหมาย

 การตรวจสอบข)อมูลตำแหนง(Location) ของ
ทาน ผานระบบ GPS
 การประเมินผลการผานงาน การประเมินการเลื่อน
ตำแหน ง การมอบหมาย/มอบอำนาจ/แต ง ตั้ ง
การเปลี ่ยนแปลงตำแหนง การประชาสัมพั น ธ /
โฆษณาองคกร เปนต)น
 การส ง นั ด หมายวาระการประชุ ม ประจำป8 และ
รายงานการประชุม ให)กับคณะกรรมการบริษัทฯ
ผานทางอีเมล (E-mail) หรือแมสเซนเจอร

6.11

6.12

 การทำหนังสือมอบอำนาจ
เปนต)น
เพื่อการบันทึกการเข)ารวมประชุมระหวางทานกับบริษัทฯ
และ/หรือที่ทานเข)ารวมในนามบริษัทฯ บริษัทฯอาจมีการ
บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวพร)อมเสียงของทาน เพื่อ
เปนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของทาน และ/หรือเพื่อ
การดำเนินการภายในของบริษัทฯ เชน เพื่อประโยชนใน
การจัดทำรายงานการประชุม เพื่อประโยชนในการจายคา
เบี้ยประชุม เปนต)น
เพื่อการเผยแพร ประชาสัมพันธ ให)บุคคลภายนอกทราบ
ข) อ มู ล ของบริ ษ ั ท ฯ บริ ษ ั ท ฯ อาจทำการเผยแพร ข ) อ มู ล
บางสวนของทา น รวมถึงแต ไ มจำกัด ภาพนิ ่ง และ/หรือ
ภาพเคลื่อนไหวพร)อมเสียงของทาน เชน
 การแพรเผยประวัติ คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทำงานของทานผานทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ เพื่อเปนการประกอบการตัดสินใจ
ให)กับผู)ที่สนใจเข)ารวมงานสัมมนา/อบรม ซึ่ง
ทานเปนวิทยากร
 การเผยแพรภาพเคลื่อนไหวของทานพร)อมเสียง
เพื่อการจัดทำวีดีทัศนแนะนำบริษัทฯ

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

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

ข)อที่

6.13

วัตถุประสงค
 การเผยแพรเผยข)อมูลติดตอของทานให)กับลูกค)า/
คูค)าของบริษัทฯ
เปนต)น
เพื่อการดำเนินการบริการจัด การด)านสุขภาพและความ
ปลอดภั ย รวมถึ ง แต ไ ม จ ำกั ด การควบคุ ม โรคจากการ
ประกอบอาชีพ เชน
 การจัดทำแฟeมประวัติบันทึกข)อมูลสุขภาพ

ฐานทางกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)

 การจัดทำแบบประเมินสุขภาพบุคลากรกอนเข)า
ปฏิบัติงาน
 การตรวจรางกายประจำป8สำหรับอาชีพที่มีความ
เสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด

6.14

 การสอบสวนพนั ก งานที ่ อ าจเกิ ด โรคจากการ
ทำงาน/การจัดทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
หรือการเกิดอุบัติเหตุ
เปนต)น
เพื่อการดำเนินการการจัดให)มีสวัสดิการตามที่กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย
รวมถึงที่บริษัทฯ กำหนด เชน
(Legal Obligation)
การปฏิบัติตามสัญญา
 การจัดทำประกันสุขภาพ
(Contractual Basis)
 การจัดทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 การจัดให)มีทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน

6.15

6.16

 การจัดทำประกันสังคม ซึ่งจะต)องมีการขึ้นทะเบียน
ผู )ประกัน สังคมตามแบบที ่ก ฎหมายกำหนด เชน
สปส. 1-03/1, สปส.103/สปส.9-02
เปนต)น
เพื ่ อ การดำเนิ น การปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายและคำสั ่ ง ของ
หน ว ยงานราชการ เช น สำนั ก งานประกั น สั ง ค ม
กรมสรรพากร ศาล รวมถึงหนวยงานราชการอื่น ๆ เปนต)น
เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การด) า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
บริษัทฯ เชน การดำเนินตามคำร)องขอของทานเมื่อทาน
ขอให)ใช)สิทธิในฐานะเจ)าของข)อมูลสวนบุคคล การทำให)
ข) อ มู ล ส ว นบุ ค คลของท า นมี ค วามถู ก ต) อ งเป นป; จ จุ บั น
เปนต)น

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

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

ข)อที่
6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

วัตถุประสงค
ฐานทางกฎหมาย
เพื่อการดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในองคกรและ การปฏิบัติตามกฎหมาย
อาคาร เชน การบัน ทึก ภาพด)วยกล)องวงจรปVด (CCTV) (Legal Obligation)
การทำบัตรพนักงาน เปนต)น
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
เพื่อติดตอในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับทาน
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
เพื่อการดำเนินการเพื่อวางแผนทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อการ ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
กำกับดูแล การตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยงของ ชอบด)วยกฎหมาย
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทภายในเครือ เพื่อให)บริษัทฯ บรรลุ (Legitimate Interests)
วัตถุประสงคในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับ
ดูแลอยางเปนระบบและระเบียบ
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ การปฏิบัติตามกฎหมาย
ด)า นการสาธารณสุ ข เชน การปeองกัน ด)า นสุ ขภาพจาก (Legal Obligation)
โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดตอหรือแพรเข)า
มาในราชอาณาจักร เปนต)น
เพื ่ อ ก อ ตั ้ ง สิ ท ธิ เ รี ย กร) อ งตามกฎหมาย การปฏิ บ ั ต ิ ต าม การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎหมาย และการยกข)อตอสู)สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย (Legal Obligation)
ของบริษัทฯ
ความจำเปนเพื่อประโยชนโดย
ชอบด)วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

โดยบริ ษ ั ท ฯ เก็ บ รวบรวม ใช และ/หรื อ เป; ด เผยข อ มู ล ส* ว นบุ ค คลของท* า นตามฐานทางกฎหมายที่
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไม*จำตองขอความยินยอม อย*างไรก็ตาม
มีบางกรณีที่บริษัทฯ อาจตองขอความยินยอมจากท*านโดยชัดแจง เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว ซึ่งบริษัทฯจะขอ
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านผ*านทาง “แบบฟอรมใหความ
ยินยอมในการประมวลผลขอมูลส*วนบุคคล” ต*อไป และในกรณีที่ท*านเป3นพนักงาน และไดใหขอมูลของสมาชิกใน
ครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลใดแก*บริษัทฯ นั้น ท*านจะตองรับผิดชอบในการแจงใหบุคคลเหล*านั้นทราบถึง
ประกาศความเป3นส*วนตัวเกี่ยวกับขอมูลส*วนบุคคลฉบับนี้ หากมีกรณีที่บริษัทฯ จะตองขอความยินยอมโดยชัดแจง
ท*านจะตองเป3นผูดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลขอมูลของบุคคลดังกล*าวใหกับบริษัทฯ
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บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท*านในกิจกรรมตามความสัมพันธระหว*างท*านกับบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค
ดังนี้
ข)อที่
6.22

วัตถุประสงค
ฐานในการประมวลผล
เพื่อการดำเนินการใดๆ ระหวางทานกับบริษัทฯ ที่ต)องขอ ฐานความยินยอม
ความยินยอม เชน
(Consent)
 การขอเก็ บ รวบรวมข) อ มู ล สุ ข ภาพเพื ่ อ การ
ต ร ว จ ส อ บ ส ุ ข ภ า พ ป ร ะ จ ำ ป 8 ก า ร เ บ ิ ก ค า
รักษาพยาบาล การบริหารจัดการและจัดสรรการ
เข)ารับวัคซีน
 การขอเก็ บ รวบรวมข) อ มู ล การสแกนลายนิ้ ว มื อ
และ/หรือข)อมูลภาพจำลองใบหน)าของทา นเพื่ อ
การตรวจสอบการเข)า – ออกการทำงาน
 การขอเก็บสำเนาบัตรประชาชนเพื่อการจองตั๋ ว
เครื่องบิน หรือการจัดทำวีซา (Visa)
เปนต)น

บริษัทฯ ขอแจงว*าในกรณีที่ท*านตองใหขอมูลส*วนบุคคลแก*บริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
สัญญา หรือมีความจำเป3นตองใหขอมูลส*วนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ท*านไม*ประสงคใหขอมูลส*วนบุคคล
แก*บริษัทฯ อาจส*งผลใหบริษัทฯ ไม*สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรือการใหบริการบางประการ
กับท*านได เนื่องจากขอมูลส*วนบุคคลเป3นสิ่งจำเป3นในขั้นตอนดังกล*าวนั้น
ขอมูลใดๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวก*อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป3นวันที่พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกล*าวไดต*อไปภายใต
วัตถุประสงคเดิม ทั้งนี้หากท*านไม*ประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดรับจากท*านก*อนวันที่ 1
มิถุนายน 2565 เวนแต*กฎหมายจะกำหนดเอาไวเป3นอย*างอื่น ท*านสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บรวบรวม
และใชขอมูล โดยการติดต*อมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลส*วนบุคคลของบริษัทฯ ตามช*องทางที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียม
ไวในขอ 12 ของประกาศฯ
7. การเปVดเผยข)อมูล
บริษัทฯ อาจจะเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านใหแก*ผูอื่นภายใตความยินยอมของท*าน หรือที่กฎหมาย
อนุญาตใหเป;ดเผยไดดังต*อไปนี้
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7.1. การบริหารจัดการภายในองคกร
บริษัทฯ อาจเป;ด เผยข อมูล ภายในของท* า นภายในบริษ ัท ฯ เท*า ที ่จ ำเป3น สำหรั บ การบริ ห ารจั ด การ
ต*างๆ ของท*านภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของท*านและผูอื่นมากขึ้น
7.2. การบังคับใช)กฎหมาย
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน*วยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเป3นที่จะเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของ
ท*านเท*าที่จำเป3นใหแก*หน*วยราชการ เช*น ศาล หรือหน*วยราชการอื่น เป3นตน
7.3. พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเป;ดเผยขอมูลบางอย*างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต*อและประสานงานตามวัตถุประสงคที่
ระบุไวในประกาศฉบับนี้
7.4. บริษัทภายในเครือ
บริษัทฯ อาจเป;ดเผยขอมูลบางอย*างใหกับบริษัทที่อยู*ภายในเครือของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติงานใน
โครงการที่เกี่ยวของกับท*าน
7.5. ผู)ให)บริการ
บริษัทฯ อาจเป;ดเผยขอมูลบางอย*างกับผูใหบริการ สำหรับดำเนินการต*าง ๆ เช*น
7.5.1. การฝEกอบรม สัมมนา
7.5.2. การบริการขนส*ง
7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร
7.5.4. การบริการดานการตลาด
7.5.5. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.5.6. บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เป3นตน
7.6. การโอนถายธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเป;ดเผยขอมูล รวมถึงขอมูลส*วนบุคคลของท*านสำหรับการปรับโครงสรางองคกร การควบรวม
หรือการขายกิจการ หรือการถ*ายโอนทรัพยสินอื่นๆ โดยที่ฝ`ายรับโอนขอมูลจะตองปฏิบัติกับขอมูลของท*า นใน
ลักษณะที่สอดคลองกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลส*วนบุคคลดวย
8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข)อมูล
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลส*วนบุคคลของท*านไวตามระยะเวลาที่จำเป3นเพื่อใหบรรลุวัตถุ ประสงคที่
เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อย*างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเป3นตองเก็บรักษาไวต*อไปภายหลังจากนั้นหากมี
กฎหมายกำหนดไวเป3นอย*างอื่น หรือเพื่อใหการปฏิบัติตามสัญญาลุล*วงเสร็จสมบูรณ
บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเป3นขอมูลที่ไม*สามารถระบุตัวตนของท*านได เมื่อหมดความจำเป3น
หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล*าว
9. สิทธิของเจ)าของข)อมูล
ท*านในฐานะเจาของขอมูลส*วนบุคคล มีสิทธิดำเนินการต*างๆ ดังต*อไปนี้
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9.1 สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)
หากท*านไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านไว ไม*
ว*าจะเป3นความยินยอมที่ท*านใหไวก*อนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลส*วนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ท*านมีสิทธิที่
จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา
9.2 สิทธิขอเข)าถึงข)อมูล (Right To Access)
ท*านมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลส*วนบุคคลของท*านที่อยู*ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำ
สำเนาขอมูลดังกล*าวใหแก*ท*าน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เป;ดเผยว*าบริษัทฯ ไดขอมูลส*วนบุคคลของท*านมาไดอย*างไร
9.3 สิทธิขอถายโอนข)อมูล (Right To Data Portability)
ท*านมีสิทธิขอรับขอมูลส*วนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดทำขอมูลส*วนบุคคลนั้นอยู*ในรูปแบบให
สามารถอ*านหรือใชงานไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเป;ดเผยขอมูลส*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 และ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านในเวลาใดก็ได
หากการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป3นภายใต
ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม*เกินขอบเขตที่ท*านสามารถ
คาดหมายไดอย*างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บ
รวบรวม ใช และ/หรือเป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของท*านต*อไปเฉพาะทีบ่ ริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว*า
มีความสำคัญยิ่งกว*าสิทธิขั้นพื้นฐานของท*าน หรือเป3นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต*อสูในการ
ฟaองรองตามกฎหมาย ตามแต*ละกรณี
9.5 สิทธิขอให)ลบหรือทำลายข)อมูล (Right To Erasure/Destruction)
ท*านมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลส*วนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเป3นขอมูลที่ไม*สามารถระบุ
ตัวตนได หากท*านมีความเชื่อว*าขอมูลส*วนบุคคลของท*านถูกเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเป;ดเผยโดยไม*ชอบดวย
กฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเห็นว*าบริษัทฯ หมดความจำเป3นในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ
ประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อท*านไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน
9.6 สิทธิขอให)ระงับการใช)ข)อมูล (Right To Restriction Of Processing)
ท*านมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลส*วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู*ระหว*างตรวจสอบตามคำรอง
ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลส*วนบุคคลหรือขอคัดคานของท*าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป3นและตองลบ
หรือทำลายขอมูลส*วนบุคคลของท*าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแต*ท*านขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน
9.7 สิทธิขอให)แก)ไขข)อมูล (Right To Rectification)
ท*านมีสิทธิขอแกไขขอมูลส*วนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เป3นปCจจุบัน สมบูรณ และไม*ก*อใหเกิดความ
เขาใจผิด
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9.8 สิทธิร)องเรียน (Right To Lodge A Complaint)
ท*านมีสิทธิรองเรียนต*อผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากท*านเชื่อว*าการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ
เป;ดเผยขอมูลส*วนบุคคลของตนเอง เป3นการกระทำในลักษณะที่ฝ`าฝbนหรือไม*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 เป3นตน
10. การสงหรือโอนข)อมูลไปยังตางประเทศ
บริษัทฯ อาจมีการส*งหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรที่ตั้งอยู*ในต*างประเทศ เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค และฐานทางกฎหมายที่ไดระบุไวในขอ 6 เท*านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะใชความระมัดระวังและ
คำนึงถึงความปลอดภัยของท*านเป3นสำคัญ โดยจะส*งหรือโอนขอมูลเท*าที่จำเป3นเท*านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ
ตามมาตรการต*างๆ เพื่อใหมั่นใจว*าการโอนขอมูลส*วนบุคคลของท*านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการ
คุมครองขอมูลส*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. รายละเอียดของเจ)าหน)าที่คุ)มครองข)อมูลสวนบุคคล
หากท*านมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป3นส*วนตัวของบริษัทฯ หรือตองการใช
สิทธิในฐานะเจาของขอมูลส*วนบุคคล โปรดติดต*อมาที่
เจาหนาที่คุมครองขอมูลส*วนบุคคล หรือคณะกรรมการควบคุมขอมูลส*วนบุคคลของบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 30 ซอยอ*อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
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