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นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ความสํ าคัญ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เคารพสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน และบุคคลต่าง ๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ ม้ ครองสิ ทธิ
อย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล คณะกรรมการบริ ษทั จึงอนุมตั ิให้ใช้นโยบายคุม้ ครอง
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของกลุ่มธุ รกิ จเด็ มโก้ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกํากับดู แล และการบริ หาร
จัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
ดังนั้น เด็มโก้จึงได้จดั ทํานโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้พนักงานในกลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ ทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุ ค คล การคุ ้ม ครองความปลอดภัย ของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลให้มี ก ระบวนการบริ หารการดํา เนิ น งาน
ที่ไม่กระทบสิ ทธิ หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยให้ใช้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562
2. ขอบเขตการบังคับใช้
เด็มโก้ กําหนดนโยบายนี้ ในฐานะที่ เด็มโก้เป็ นผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อเป็ นนโยบายหลัก
ในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ที่มีนิติสัมพันธ์กบั เด็มโก้ในสถานะต่าง ๆ เช่น
ลู กค้า คู่คา้ พนักงาน ฯลฯ เพื่อให้พนักงาน บุ คลากร ในกลุ่ มธุ รกิจเด็มโก้ ปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่ งครั ด และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทัว่ กัน
นอกจากนโยบายนี้ เด็มโก้ได้กาํ หนดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพาะสําหรับเจ้าของข้อมูล
แต่ละประเภท เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งสิ ทธิ หน้าที่
ตามกฎหมายให้เจ้าของข้อมูลทราบ เช่ น นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสําหรับลู กค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่อ
พนักงาน เป็ นต้น
3. คํานิยาม
3.1. “การประมวลผล (Processing)” หมายถึง การดําเนิ นการใด ๆ กับข้อมูลส่ วนบุคคล เช่ น การเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย บันทึ ก จัดระบบ ทําโครงสร้ าง เก็บรั กษา ปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลง กู้คืน ใช้
เปิ ดเผย ส่ งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทําลาย เป็ นต้น
3.2. “ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (Personal Data)” หมายถึ ง ข้อมู ลที่ เกี่ ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่ งทําให้สามารถ
ระบุ ตวั ตนของบุ ค คลนั้น ได้ ไม่ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น ชื่ อ-นามสกุ ล อี เมล ที่ อยู่ เบอร์
โทรศัพ ท์ ที่ อ ยู่ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ร ะบุ ต ัว บุ ค คลธรรมดา IP Address รู ปภาพบุ ค คล

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : พฤษภาคม 2564

3

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นการต่า ง ๆ ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เช่ น ข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อ
จัดจ้าง และบริ การอื่น ๆ เป็ นต้น
3.3. “ ข้ อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษ” หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็ น
ทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุ ข ภาพ ความพิ ก าร ข้อ มู ล สหภาพแรงงาน ข้อ มู ล พัน ธุ ก รรม ข้อ มู ล ชี ว ภาพ หรื อ ข้อ มู ล อื่ น ที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศกําหนด
3.4. “เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
3.5. “กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ” หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
3.6. “เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject) ” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุ ตวั บุคคลได้
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมจากข้อมูล แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ ลู กค้า คู่คา้ พนักงาน ผูม้ าติดต่อ ผูถ้ ื อหุ ้น
บุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีนิติสัมพันธ์หรื อติดต่อกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
3.7. “ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Controller)” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอาํ นาจ
หน้า ที่ ตดั สิ นใจเกี่ ย วกับ การประมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล การบริ หารจัดการข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
ซึ่ งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูล
3.8. “ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล (Data Processor)” หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ซึ่ งดําเนิ นการเกี่ ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามคําสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุคคล
3.9. “เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” (Data Protection Officer : DPO) หมายถึง พนักงานของ
ผูค้ วบคุ ม ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลหรื อเป็ นผูร้ ั บ จ้า งให้บ ริ ก ารตาม
สัญญากับผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลก็ได้
3.10. “ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาระบบและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ งสามารถเข้าถึ งโปรแกรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การจัดการฐานข้อมูลของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3.11. “พนั กงาน” หมายถึ ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุ กระดับของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และรวมถึ ง
ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างชัว่ คราว และลูกจ้างรายวันตามสัญญาจ้าง
3.12. “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
3.13. “ระบบเครื อ ข่ า ย” หมายถึ ง ระบบที่ ส ามารถใช้ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารหรื อ การส่ ง ข้อ มู ล และ
สารสนเทศระหว่า งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่า ง ๆ ขององค์ก รได้ เช่ น ระบบ LAN ระบบ
Intranet ระบบ Internet เป็ นต้น
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3.14. “ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ” หมายถึ ง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ า ยติ ด ต่ อสื่ อสาร ระบบ
เครื อข่ายเชื่ อมต่อเข้าระบบอินเทอร์ เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail)
ระบบสื่ อสารข้อมูลทุกประเภท ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
หรื ออุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อที่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้ได้
ตามกฎหมาย
4. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
4.1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) กํากับให้เกิดโครงสร้ างการกํากับดู แลข้อมูลส่ วนบุคคล และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของ
เด็มโก้ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้
(2) กํา กับ ดู แลและสนับ สนุ นให้เด็ ม โก้มี ก ารคุ ม้ ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
สอดคล้องกับกฎหมาย
4.2. คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal data Protection Committee)
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษ ทั (Executive Committee) ทํา หน้า ที่ เป็ นคณะกรรมการคุ ้ม ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีโครงสร้ างการกํากับดู แลข้อมูลส่ วนบุคคลและการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ ง
นโยบายการบริ หารจัดการเหตุการณ์ ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Incident
Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ (Incident Response
Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผดิ ปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลได้
อย่างทันท่วงที
(2) ประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจําอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี รวมถึ งควบคุ มดู แลให้มนั่ ใจได้ว่าความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลได้รับ
การจัดการและมีแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
(3) กําหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standards) และแนวปฏิบตั ิ (Guidelines) เพื่อให้
การดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วน
บุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
(4) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ (DEMCO Data Protection Officer
: DPO)
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4.3. ผู้บริ หาร มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุ มให้หน่ วยงานที่ดูแลปฏิ บ ตั ิ
ตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และส่ งเสริ มการสร้างความตระหนักรู ้
ให้เกิดขึ้นกับพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
4.4. เจ้ าหน้ าที่ ค้ ุ มครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คลของบริ ษั ท (DEMCO Data Protection Officer : DPO)
มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ให้คาํ แนะนําแก่ผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง
หรื อผูร้ ั บจ้างของผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุ คคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลเกี่ ยวกับ การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
(2) ตรวจสอบการดําเนิ นงานของผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล
รวมทั้งหน่ วยงาน ลู กจ้างหรื อผูร้ ับจ้างของผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อส่ วนบุคคลเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
(3) รายงานสถานะการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทราบ
อย่างสมํ่าเสมอ และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
4.5. พนักงานของบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน (Standards) แนวปฏิบตั ิ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2) รายงานเหตุการณ์ ผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และการไม่ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
5. นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล : ด้ านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data
Protection Governance)
5.1. กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ จะจัดให้มีโครงสร้ างการกํากับ ดู แลข้อมู ลส่ วนบุ ค คล เพื่อกําหนดวิธีก ารและ
มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ดังนี้
5.1.1. กําหนดให้มีโครงสร้ างองค์กร (Organizational Structure) รวมทั้งกําหนดบทบาท ภารกิ จ
และความรับผิดชอบของหน่ วยงานและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน เพื่อสร้างกลไก
การกํากับดู แล การควบคุ ม ความรับผิดชอบ การปฏิ บตั ิงาน การบังคับใช้ และการติดตาม
มาตรการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
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5.1.2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ (Data Protection Officer :
DPO) โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามที่กาํ หนดในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้
5.2. กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จะจัดทํา นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บ ัติง าน (Standards) แนวปฏิ บ ัติ
(Guidelines) ขั้นตอนปฏิ บตั ิ (Procedures) ในการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลจําแนกตามประเภท
เจ้าของข้อมูล ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียด (Privacy Notice) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5.3. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะจัดให้มีกระบวนการบริ หารการปฏิบตั ิตามนโยบาย (Policy Management
Process) เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั อย่าง
ต่อเนื่อง
5.4. กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จะดําเนิ นการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ตระหนักถึ งความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และทําให้มนั่ ใจได้ว่า
พนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทุกคนผ่านการฝึ กอบรม และมีความรู ้ ความเข้าใจในการคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล และปฏิบตั ิตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
6. นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล : ด้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Processing)
6.1. ในกรณี ที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในฐานะผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล กลุ่ม
ธุ รกิ จเด็มโก้จะดําเนิ นการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นธรรม โปร่ งใส และคํานึ งถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ การกําหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และ
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมู ลส่ วนบุคคล ให้ทาํ ได้เท่าที่ จาํ เป็ นภายใต้วตั ถุ ประสงค์อนั ชอบด้วย
กฎหมายและแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อีกทั้งกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จะดําเนิ นการ
รักษาความลับความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอ
ในกรณี ที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้มีฐานะเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ตามคําสั่งหรื อในนามผูอ้ ื่น
ซึ่ งมี สถานะเป็ นผูค้ วบคุ มข้อมู ลส่ วนบุคคล กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้จะดําเนิ นการตามข้อตกลงที่มีกบั
ผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุ คคลและปฏิ บตั ิ ตามหน้าที่ ที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
6.2. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริ หารจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลในทุก
ขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
6.3. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (Records of Processing
: ROP) สําหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล
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6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจะปรั บปรุ งบันทึ กการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลเมื่อมี การ
เปลี่ยนแปลงรายการหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จะจัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ
รวบรวมและรายละเอี ย ดการประมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล (Privacy Notices) และการขอความ
ยินยอมจากเจ้า ของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลสอดคล้องกับ กฎหมาย รวมทั้ง จัดให้มี ม าตรการดู แลและ
ตรวจสอบในเรื่ องดังกล่าว
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งจัดให้มี
กลไกการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อครบกําหนดระยะเวลา โดยปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะประเมินความเสี่ ยงและจัดทํามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ ยง และลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

7. นโยบายคุ้ ม ครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล : ด้ า นการรองรั บ การใช้ สิ ทธิ ของเจ้ าของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Data
Subject Rights)
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้จะจัดให้มี ก ระบวนการ ช่ องทาง และวิธี ก ารเพื่อให้เจ้า ของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
ใช้สิทธิ ตามที่กฎหมายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลรับรองไว้ ตามรายละเอียดซึ่ งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสําหรับเจ้าของข้อมูลแต่ละประเภท รวมทั้งจะดําเนิ นการบันทึก และ
ประเมินผลการตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
8. นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล : ด้ านการกํากับให้ เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้ อมูลส่ วน
บุคคล (Personal Data Protection Compliance)
8.1. กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จะจัดให้มีกระบวนการติ ดตามการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมของกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลและปรั บ ปรุ ง มาตรการคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุคคล
ให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
8.2. กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ งาน
(Standards) แนวปฏิ บ ตั ิ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิ บ ตั ิ (Procedures) นโยบายคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วน
บุคคลจําแนกตามประเภทเจ้าของข้อมูลซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียด (Privacy Notice) และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้องกับ
กฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
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9. นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล : ด้ านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal
Data Security)
9.1 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้จ ะจัด ให้ มี ม าตรการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอย่ า ง
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งดําเนินการป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการละเมิดข้อมูล
ส่ วนบุคคล ซึ่ งรวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลและการนําข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ตามรายละเอียดที่กาํ หนดใน “นโยบายการกํากับดู แลความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนโยบายการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์”
9.2 ในกรณี มีเหตุการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อเหตุอื่นที่กฎหมายกําหนดให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้รายงาน
หรื อ แจ้ง ให้ ท ราบ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้จ ะจัด ให้ มี ก ระบวนการรายงานหรื อ แจ้ง ให้ เ จ้า หน้ า ที่ รั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง หรื อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อบุคคลอื่นให้สอดคล้องกับกฎหมาย
9.3 ในกรณี ที่กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้มีฐานะเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ตามคําสั่งหรื อในนามผูอ้ ื่ น
ซึ่ งมี ส ถานะเป็ นผู ค้ วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้จ ะดํา เนิ น การรั ก ษาความมั่นคง
ปลอดภัย ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและดํา เนิ น การแจ้ง เหตุ ต่ า ง ๆ แก่ ผู ค้ วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ตามข้อตกลงที่มีกบั ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
9.4 กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้กาํ หนดระเบียบให้พนักงานใช้งานระบบตามสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญาตจากกลุ่มธุ รกิ จ
เด็ ม โก้ และต้องเก็ บรั ก ษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับ เพื่ อป้ องกันไม่ให้ผูอ้ ื่ นใช้รหัสผ่าน
สํ า หรั บ เข้า ใช้ร ะบบ ตามรายละเอี ย ดที่ ก ํา หนดใน “นโยบายกํา กับ ดู แ ลความมัน่ คงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์”
9.5 กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบงาน
สารสนเทศทั้ง หมดอย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ระบบงานสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัย มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์
10. ข้ อจํากัดในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
10.1 กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะใช้ เปิ ดเผยหรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ น และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล
10.2 กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะไม่นาํ ข้อมูลส่ วนบุคคล ไปเปิ ดเผย ส่ งหรื อโอนให้บุคคลภายนอก โดยปราศจาก
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมายกําหนด
11. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีก่ ลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ประมวลผล
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งรวมถึ งการเก็บรวมรวมใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคล ของท่าน ในฐานะที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เป็ นผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล โดยได้จดั แบ่งข้อมูลส่ วน
บุคคลออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้
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11.1 วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการทีก่ ลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการข้อมูลส่ วนบุคคลและฐานทางกฎหมายที่ใช้ใน
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น โดยกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้อาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอาศัย
ฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่ งฐาน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ในการประมวลผลข้อมู ลแต่ละกรณี
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถติ ดต่อกับกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ในกรณี ที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
ฐานทางกฎหมาย ซึ่ ง กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ใ ช้ใ นการประมวลผลของท่ า นในกรณี มี ก ารอ้า งอิ ง ฐานทาง
กฎหมายมากกว่าหนึ่งฐาน ตามรายละเอียดที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลแต่ละประเภททราบ
11.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีก่ ลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ประมวลผลโดยอาศัยความยินยอม
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลโดยความยินยอมและความยินยอมโดยชัดแจ้ง
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่อาศัยฐานการประมวลผลอื่นที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะแจ้งรายละเอียด
แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบตามนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่จาํ แนกตามประเภทเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล
11.3 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทประมวลผลสํ าหรับการเข้ าทําหรื อปฏิบัติตามสั ญญา
กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยอาศัยฐานความจําเป็ นในการที่ กลุ่ มธุ รกิ จ
เด็ ม โก้จะเข้า ทํา สั ญญากับ เจ้า ของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลหรื อในการปฏิ บ ตั ิ ตามสัญญากับ เจ้า ของข้อมู ล
ส่ วนบุคคลหรื อในการดําเนิ นการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญา โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยความยินยอม เช่นกรณี ดงั ต่อไปนี้
• ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ได้แก่ ชื่ อและ
นามสกุลของกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ และที่อยูข่ องกรรมการและผูถ้ ือหุ น้
• ข้อมูลที่อยูใ่ นบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารระบุตวั ตนอื่น ได้แก่ (1) ชื่ อและนามสกุล
(2) หมายเลขประจําตัวประชาชน (3) วันเกิด (4) ที่อยู่ (5) ภาพถ่ายของผูถ้ ือบัตร (6) หมู่เลื อด
และ (7) ศาสนา
• ข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ได้แก่ (1) เลขรหัสประจําบ้าน (2) ที่อยู่ (3) ประเภทและลักษณะ
บ้าน (4) สัญชาติ (5) เพศ (6) ชื่ อและนามสกุลของบิ ดามารดาผูใ้ ห้กาํ เนิ ด (7) เลขประจําตัว
ประชาชนของบิดามารดา (8) สัญชาติของบิดามารดา และ (9) ถิ่นที่อยูเ่ ดิมของท่าน และ
• ข้อมู ล ที่ จาํ เป็ นต้องทํา การประมวลผลในการให้บ ริ การของกลุ่ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ตามสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ (1) ชื่ อและนามสกุล (2) หมายเลขโทรศัพท์ และ
(3) อีเมล (4) ที่อยู่
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• กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บัญ ชี ธ นาคารและบั ต ร
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อการชําระหนี้ หรื อชําระเงิ นตามสัญญาต่างๆ ระหว่างกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้และ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ก ลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้ประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยอาศัยฐานสํา หรั บ การเข้า ทํา หรื อ
ปฏิบตั ิตามสัญญา แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ส่งหรื อเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ได้ทาํ หรื อจะเข้าทํา และกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้อาจต้องปฏิเสธ
ที่จะให้บริ การหรื อรับบริ การที่เกี่ยวข้อง แต่ท้ งั นี้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ หากมีกรณี
เช่นนี้ ในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
11.4 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีก่ ลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ใช้ หรื อประมวลผลเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ในฐานะผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อของบุคคลภายนอก โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยความยินยอม ดังเช่นกรณี ต่อไปนี้
• การเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุคคลของผูต้ ิ ดต่อหรื อประสานงานหรื อผูท้ าํ การแทน
บุคคลหรื อนิติบุคคลในการติดต่อสัมพันธ์หรื อทําธุ รกรรมใด ๆ กับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ตามที่ระบุในข้อ 13 ของนโยบายนี้
• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นภาพบุคคลและหรื อเสี ยงบุคคล โดยกล้องวงจรปิ ด
เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ป้ องกันอาชญากรรม ตรวจสอบการเข้าออกสถานที่ของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ ตรวจสอบและป้ องกันการกระทําผิดระเบียบของบริ ษทั และ/หรื อผิดกฎหมาย
ในการประมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ คคลโดยฐานนี้ อยู่ภายใต้เงื่ อนไขว่าสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
เจ้าของข้อมู ลไม่ได้มีความสําคัญมากกว่าประโยชน์ดงั กล่าว ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะพิจารณาและ
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลประกอบด้วย
11.5 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีก่ ลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นทีไ่ ม่ ต้องอาศัยความยินยอม
นอกจากกรณี ขอ้ 11.2 - 11.4 กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้อาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอาศัยฐานอื่น
ที่ไม่ตอ้ งอาศัยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทั้งนี้ตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด เช่น การ
ปฎิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นต้น
11.6 ข้ อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อาจเก็บรวมรวมข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษของเจ้าของข้อมูลบางประเภท เช่น
พนักงาน ในกรณี จาํ กัดเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลชี วภาพ ข้อมูลสุ ขภาพ
เป็ นต้น ซึ่ งปรากฎรายละเอียดและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวสําหรับพนักงาน
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12. ระยะเวลาการเก็บรวมรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่ประมวลผลตามข้อ 11 ไว้เป็ นระยะเวลาเท่าที่จาํ เป็ น
เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละกรณี ภายใต้ฐานทางกฎหมายของกรณี น้ นั ทั้งนี้
รวมถึงกรณี ต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบัญชี
หรื อการรายงานเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมายหรื อการยกขึ้น
ต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย เป็ นต้น
ในการการกํา หนดระยะเวลาที่ เ หมาะสมในการเก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้จ ะ
พิจารณาถึงปริ มาณ ลักษณะ ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษ ความเสี่ ยงจากความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้น
เนื่ องจากการใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต วัตถุ ประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคล และกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้สามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ดงั กล่าวได้ด้วยวิธีการอื่ นหรื อไม่ ตลอดจน
ข้อกําหนดทางกฎหมายที่ใช้บงั คับ
โดยทัว่ ไป กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จดั เก็บ (1) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตอ้ งใช้ในการทําสัญญากับคู่สัญญา
และ (2) ข้อมูลส่ วนบุคคลทางการเงินสําหรับการชําระหนี้ เป็ นเวลา 10 ปี นับจากวันสิ้ นสุ ดสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งเป็ นไปตามอายุความทัว่ ไปของกฎหมายไทย อย่างไรก็ตามอาจมีกรณี ท่ีกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้เก็บข้อมูลส่ วน
บุคคลเป็ นระยะเวลาที่ส้ ันกว่านั้น
ในกรณี ของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยกล้องวงจรปิ ด กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะเก็บข้อมูลนั้น
ไว้เป็ นระยะเวลาเพียง 30 วัน อนึ่ง หากข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดเกี่ยวข้องกับกรณี เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง
ซึ่ งส่ งผลต่อสิ ทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้อาจต้องเก็บข้อมู ล ในส่ วนที่ เกี่ ย วข้องเป็ นระยะ
เวลานานกว่าที่ระบุขา้ งต้น เช่น กรณี การสอบสวนอุบตั ิเหตุในสถานที่ทาํ งาน หรื อกรณี ที่มีการใช้ขอ้ มูลภาพ
เป็ นหลักฐานในการดําเนินคดีทางแพ่งหรื อทางอาญา เป็ นต้น
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ประสงค์ทราบข้อมูลหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการ
เก็บข้อมูล สามารถติดต่อกับบริ ษทั ได้ที่ DPO@demco.co.th
13. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้อาจแลกเปลี่ ยน เปิ ดเผย ส่ ง หรื อโอน ข้อมูลส่ วนบุคคลในความควบคุ ม ของ
เด็มโก้ในฐานะที่เด็มโก้เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลกับนิติบุคคลหรื อบุคคลอื่น ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ภายใต้
วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย
• การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลภายในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และเพื่อการให้บริ การของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• การเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุคคลแก่บุคคลต่อไปนี้ เมื่ อมี เหตุ จาํ เป็ น ทั้งนี้ ภายใต้ขอ้ กําหนดทางธุ รกิ จ
ซึ่งกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อาจเข้าทํากับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
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1) บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งบริ ษทั มีหน้าที่หรื อได้รับคําสั่งให้เปิ ดเผยข้อมูล โดยศาลที่มีเขตอํานาจ
หรื อโดยหน่ วยงานรั ฐบาล หน่ วยงานด้านภาษี หรื อหน่ วยงานกํากับดู แล หน่ วยงานบังคับใช้
กฎหมายหรื อหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน
2) ที่ปรึ กษาหรื อผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาชี พของบริ ษทั รวมถึงทนายความ นายธนาคาร ผูส้ อบบัญชี
นักบัญชี และผูร้ ับประกันภัย ที่ให้บริ การงานให้คาํ ปรึ กษา กฎหมาย การธนาคาร การตรวจสอบ
บัญชี หรื อประกันภัยแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
3) สถาบันการเงินที่ให้เงินทุนแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
4) ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดูแลระบบให้กบั บริ ษทั และ
5) ผูต้ รวจสอบภายนอก ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบอิสระของแฟ้ มข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งของการพิจารณาตามมาตรฐานการดําเนินงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลภายนอกกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกลุ่ม
ธุ รกิ จเด็มโก้ อาจขายหรื อโอนธุ รกิจหรื อสิ นทรัพย์บางส่ วนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ให้ หรื อในทาง
กลับกันกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้อาจมีแผนเข้าซื้ อหรื อควบรวมกิ จการกับบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในส่ วนที่มีการขาย ได้มา หรื อควบรวม
กับบริ ษทั อื่น (แล้วแต่กรณี ) อาจมีการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในลักษณะเดียวกับที่อธิ บายไว้ในเอกสาร
ฯ ฉบับนี้
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อาจกําหนดให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคล
จากการเปิ ดเผยของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ดําเนิ นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบตั ิกบั ข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ได้รับให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ
ในกรณี ท่ีการแลกเปลี่ ยน เปิ ดผย ส่ ง หรื อโอน ข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ กลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ จะดําเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรื ออาศัยฐานอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
14. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้รับรองว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุ มของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้
จะมีและสามารถใช้สิทธิ ดงั ต่อไปนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
• สิ ทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณี ที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ประมวลผลข้อมูลบนฐานความ
ยินยอม เจ้าของข้อมูลอาจถอนความยินยอมเสี ยเมื่อใดก็ได้
• สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เจ้า ของข้อ มู ล มี สิ ท ธิ ข อยื น ยัน ว่ า กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ทํา การ
ประมวลผลข้อมู ลของตนหรื อไม่ รวมทั้งมี สิทธิ เข้าถึ ง และขอรายละเอี ยดว่ากลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ มีการใช้ขอ้ มูลของตนอย่างไร

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : พฤษภาคม 2564

13

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

• สิ ทธิ ขอรั บสํ าเนา เจ้าของข้อมู ลสามารถขอรั บสําเนาข้อมู ลของตนที่ ได้ให้แก่ กลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ และอยูใ่ นรู ปแบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ อย่างไร
ก็ตามสิ ทธิ น้ ี ใช้ได้เฉพาะกรณี เจ้าของข้อมูล ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล หรื อ
ต้องมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาเท่านั้น
• สิ ทธิคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ คดั ค้านการประมวลผล
ข้อมูลโดยกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในกรณี ดงั นี้
(ก) กรณี ที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลบนพื้นฐานของประโยชน์ โดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรื อเป็ นการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(ข) กรณี ที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อประโยชน์ดา้ นการตลาดทางตรง หรื อ
(ค) กรณี ที่กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล เพื่อวัตถุ ประสงค์เกี่ ยวกับการ
ศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ
• สิ ทธิขอให้ ลบข้ อมูลส่ วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลส่ วนใดส่ วน
หนึ่ งที่อยูใ่ นความควบคุมของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ แต่ท้ งั นี้สิทธิ ดงั กล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการ
ขอให้ลบข้อมูลทั้งหมด โดยอยูภ่ ายใต้เหตุและข้อจํากัดที่กฎหมายกําหนด
• สิ ท ธิ ใ นการขอให้ ร ะงั บ การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล เจ้า ของข้อ มู ล มี สิ ท ธิ ข อให้
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ในกรณี ต่อไปนี้
(ก) มีการโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลและอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบคําร้อง
(ข) ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นต้องลบหรื อทําลายแต่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ระงับการใช้แทน
(ค) ข้อมูลส่ วนบุคคลหมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาแต่เจ้าของข้อมูลขอให้กลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อ
การใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
(ง) กรณี อื่นที่กฎหมายกําหนด
• สิ ท ธิ ใ นการขอให้ แ ก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เจ้า ของข้อ มู ล มี สิ ท ธิ ข อให้ มี ก าร
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน
• สิ ทธิในการร้ องเรียน เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนหากเห็นว่ากลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อ
พนักงาน หรื อคู่คา้ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 หรื อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถใช้สิทธิ เมื่อใดก็ได้ โดยใช้ขอ้ มูลติดต่อตามที่แจ้งรายละเอียดให้
ทราบตามนโยบายคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของเจ้า ของข้อมู ล แต่ล ะประเภท ทั้ง นี้ ไม่มี นโยบายเรี ย ก
ค่าธรรมเนี ยมในการใช้สิทธิ ตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูล แต่อาจมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมตามแต่กรณี
อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้สงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้สิทธิ ที่ ไม่มีขอ้ มูล ซํ้าซาก
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หรื อมีจาํ นวนมากเกิ นจําเป็ น และอาจปฏิ เสธไม่ดาํ เนิ นการตามคําขอในกรณี ดงั กล่าว ทั้งนี้ ภายใต้เงื่ อนไข
และข้อจํากัดที่กฎหมายกําหนด
ในการดําเนิ นการตามคําขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล อาจจําเป็ นต้องขอข้อมูลบาง
ประการจากเจ้าของข้อมูลเพื่อช่วยให้ยนื ยันการระบุตวั ตน ทั้งนี้เพื่อเป็ นมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ป้ องกันมิ ให้ขอ้ มูลถู กเปิ ดเผย หรื อเข้าถึ งโดยผูไ้ ม่มีสิทธิ ในการนี้ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้อาจติ ดต่อกับเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อสอบถามเพิ่มเติมตามความจําเป็ นและเหมาะสม
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะดําเนิ นการตอบสนองคําร้องขอใช้สิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายประการต่าง ๆ
ของเจ้าของข้อมูล ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้รับคําขอที่สมบูรณ์และสามารถพิสูจน์
การยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งยื่นคําขอให้ใช้สิทธิ ได้ เว้นแต่บางกรณี ที่อาจใช้เวลามากกว่า
30 วัน หากคําขอมีความซับซ้อนหรื อมีการยืน่ หลายคําขอ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะดําเนิ นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคําร้ องขอใช้สิทธิ การดําเนิ นการของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และเหตุผลในการปฏิเสธคําร้องหากจําเป็ นต้องปฏิเสธด้วยเหตุที่กฎหมายกําหนด
15. ช่ องทางการติดต่ อ
เด็มโก้ได้จดั ให้มีช่องทางสําหรับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลและบุคคลใดที่มีหน้าที่หรื อเกี่ยวข้อง
กับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ ในการติดต่อกับบริ ษทั ดังต่อไปนี้
เจ้ าหน้ าทีค่ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตําบลสวนพริ กไทย
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อีเมล์
: DPO@demco.co.th
โทรศัพท์ : 02 - 9595811
16. การปรับปรุ งนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้อาจปรั บปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายคุ ้ม ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยไม่ต้องแจ้งให้
พนัก งานและผู ม้ ี ห น้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งทราบล่ ว งหน้า ทั้ง นี้ เพื่ อ ความเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริ การและประกอบการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขที่กระทบ
ต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล จะมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบตามที่กฎหมายกําหนด
17. โทษของการไม่ ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
ในกรณี ที่พนักงาน และผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้อาจมีความผิดและถูกลงโทษทางวินยั รวมทั้งอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนด

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : พฤษภาคม 2564

15

