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นโยบายความเป็นส่วนตวั 

 บรษิทั ซี.อลิเลยีส (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“บรษิัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้
มอบใหแ้ก่บรษิทัดว้ยควำมไวว้ำงใจ จงึก ำหนดนโยบำยควำมเป็นสว่นตวั (“นโยบำย”) และมำตรกำรในกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัของขอ้มลูของท่ำน ซึง่สอดคลอ้งตำมพระรำชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล”) นโยบำยฉบบันี้ประกอบด้วยเนื้อหำจ ำนวน 7 หมวด ดงันี้ (1) นิยำม (2) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรอืน ำไปเปิดเผย (3) วตัถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (4) 
กำรใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (5) มำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล (6) ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำ
ขอ้มูล (7) สทิธขิองเจำ้ของขอ้มูลสว่นบุคคล และ (8) ขอ้มลูตดิต่อของบรษิทั บรษิทัขอแจง้ใหท่้ำนทรำบเพื่อศกึษำถงึ
รำยละเอยีดของนโยบำย ดงัต่อไปนี้ 

หมวดที ่1  นิยำม 
• เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถงึ บุคคลซึ่งเป็นเจำ้ของขอ้มูลสว่นบุคคลซึ่งบรษิทัมกีำรเกบ็รวบรวม 

ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะข้อมูลของลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ให้บรกิำร 
ผูร้บับรกิำร ผูส้มคัรงำน พนักงำน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั 

• ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยถงึ บรษิทั ในฐำนะซึง่เป็นนิตบิุคคลทีม่อี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรตดัสนิใจ
เกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

• ผู้ประมวลผลขอ้มูล หมำยถงึ บุคคลหรอืนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตำมค ำสัง่ หรอืในนำมของบรษิทั 

• ขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยถงึ ขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบุและบ่งบอกตวับุคคล
ของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

หมวดที ่2  ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืน ำไปเปิดเผย 
บรษิัทจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่มคีวำมจ ำเป็น โดยขอ้มูลที่บรษิทัเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรอืเปิดเผยนัน้จะรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
• ขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นำมสกุล วนัเดอืนปีเกดิ เพศ หมำยเลขบตัรประชำชน หมำยเลขหนังสอื

เดนิทำง ชื่อในกำรใชง้ำนเฟซบุ๊ก (Facebook) รปูถ่ำย) 
• ขอ้มลูกำรตดิต่อ (เช่น ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์อเีมล IP Address) 
• ขอ้มูลทำงกำรเงนิ (เช่น ข้อมูลเลขบัญชีเงนิฝำก ประวตัิทำงกำรเงนิ รำยกำรทรพัย์สนิและหนี้สนิ 

เงนิเดอืน ผลตอบแทน ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิอื่นๆ) 
• ขอ้มูลดำ้นธุรกจิ (เช่น เอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสอื แผนผงั แผนที ่ภำพวำด ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำร

บนัทกึภำพนิ่ง กำรบนัทกึภำพเคลื่อนไหว หรอืกำรบนัทกึเสยีงโดยเครื่องมอืทำงอเิล็กทรอนิกสห์รอื
วธิอีื่นใด ทีท่ ำใหส้ิง่ทีบ่นัทกึไวป้รำกฏขึน้ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบุคคลทีส่ำมำรถระบุ
ตวับุคคลได)้ 

/รำยละเอยีดของงำน... 
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• รำยละเอยีดของงำน (เช่น บทบำทหน้ำที ่ผลกำรเรยีนเฉลีย่ (GPA) ต ำแหน่ง ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
ผลกำรปฏบิตังิำน) 

• ขอ้มลูอื่นใดทีม่คีวำมจ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
ในกรณีที่บรษิัทมคีวำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อน หรอืข้อมูลส่วน
บุคคลตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อำจส่งผลกระทบต่อท่ำนซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูล ได้แก่       
เชือ้ชำต ิศำสนำ ขอ้มลูชวีภำพ ขอ้มลูดำ้นสุขภำพ ประวตัอิำชญำกรรม เป็นตน้ บรษิทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ
และตอ้งไดร้บัควำมยนิยอม (Consent) จำกท่ำนโดยชดัแจง้เสยีก่อน 

หมวดที ่3  วตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 
• เพื่อประโยชน์ทำงกำรคำ้และกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
• เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขำยสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรระหว่ำงท่ำนกบับรษิทั 
• เพื่อประโยชน์ในกำรยนืยนัหรอืระบุตวัตนของท่ำน 
• เพื่อปฏบิตัติำมภำระผกูพนัของสญัญำระหว่ำงท่ำนและบรษิทั 
• เพื่อปรบัปรุงคุณภำพกำรท ำงำน กำรบรกิำร หรอืกำรแกปั้ญหำในกำรใชบ้รกิำรของท่ำน 
• เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนของ

บรษิทั 

หมวดที ่4  กำรใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
(“บุคคลภำยนอก”) เวน้แต่เพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลทีร่ะบุไวใ้นนโยบำยฉบบันี้ ทัง้นี้ บรษิทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลหรอื
นิตบิุคคลภำยนอก ดงัต่อไปนี้ 
• บรษิทัคู่คำ้หรอืพนัธมติรทำงธุรกจิ นิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตำมสญัญำ 
• ผูป้ระมวลผลขอ้มลู 
• ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์
• ผูใ้หบ้รกิำรทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก 
• ทีป่รกึษำมอือำชพี 
• หน่วยงำนภำครฐั เจำ้หน้ำทีข่องหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยและกำรก ำกบัดแูล 
• ผูใ้หบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศหรอืผูใ้หบ้รกิำรระบบไอท ี
• หน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกฎหมำย เช่น นักกฎหมำย ผูต้รวจสอบบญัช ี

หรอืกระบวนกำรทำงกฎหมำย/กำรด ำเนินคด ี
หำกท่ำนพบว่ำ บุคคลภำยนอกได้น ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปเปิดเผยหรอืน ำไปในวตัถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจำกขอบเขตทีบ่รษิทัไดก้ ำหนดไว ้ท่ำนสำมำรถแจง้บรษิทัตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นนโยบำย
ควำมเป็นสว่นตวันี้ เพื่อด ำเนินกำรในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

/หมวดที ่5 มำตรกำร... 
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หมวดที ่5  มำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู 
บรษิทัจะด ำเนินมำตรกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกนัมใิห้ขอ้มูลส่วนบุคคลรัว่ไหลหรอืถูกละเมดิ ขอ้มูล  
สญูหำย กำรขอเขำ้ถงึขอ้มูล กำรใช ้กำรท ำลำย กำรดดัแปลงแกไ้ข หรอืกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืมชิอบดว้ยกฎหมำย 

หมวดที ่6  ระยะเวลำในกำรเกบ็ขอ้มลู 
บริษัทจะเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตลอดระยะเวลำที่จ ำเป็น ตำมวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
สญัญำหรอืเป็นควำมสมัพนัธ์ทำงกฎหมำยระหว่ำงท่ำนกบับรษิทั หรอืเพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงค์ของ
กำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

บริษัทจะลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวัตนได้ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำขอ้มูล หรอืเมื่อสิน้สุดแห่งกำรบงัคบัใชท้ำงกฎหมำยทีอ่นุญำตใหบ้รษิทัด ำเนินกำร
ต่อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน 

หมวดที ่7  สทิธขิองท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
ท่ำนสำมำรถใช้สทิธติำมที่กฎหมำยอนุญำต ไดแ้ก่ กำรไดร้บัแจ้งรำยละเอยีดของกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคล สทิธิกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล สทิธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สทิธิคดัค้ำนกำรเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธขิอใหล้บหรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็น
ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคลได้ สทิธขิอให้ระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธขิอให้แก้ไขขอ้มูลส่วน
บุคคล สทิธใินกำรร้องเรยีนกรณีที่ผู้ควบคุมหรอืผู้ประมวลผลไม่ปฏบิตัิตำม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคล และสทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอมไดต้ลอดเวลำ 

บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืลบขอ้มูลส่วนบุคคลจำกระบบหรอืฐำนขอ้มูลของบรษิทั 
หำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวนัน้เป็นกำรขดัต่อกฎหมำย  

หมวดที ่8  ขอ้มลูตดิต่อของบรษิทั 
 หน่วยงำน: บรหิำรส ำนักงำน 
 ทีอ่ยู่: เลขที ่159/30 อำคำรเสรมิมติร หอ้ง 1801 ชัน้ 18 ถนนสุขมุวทิ ซอย 21 (อโศก)  
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
 อเีมล: info-bkk@illies.com 
 โทร: +66 (0) 2401 9779  
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