บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
Kang Yong Electric Public Company Limited
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
******************************
วั ต ถุ ป ระสงค : เพื ่อ ใหข อ มู ล สว นบุค คลไดร ั บ การเก็บ รั ก ษาอย า งถูก ต อ ง ปลอดภั ย และใช ง านโดย สุ จ ริ ต เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติคุม ครองข อมูลสว นบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกั ด (มหาชน) จึ งไดกํ าหนดนโยบายการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลทั้งในสวนของพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกคา ซัพพลายเออร ผูรบั เหมาหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อความเชื่อมั่นและไววางใจในการจัดการขอมูลสวนบุคคลที่ดี ปลอดภัย ไมทำใหบุคคลตาง ๆ ไดรับความ
เสียหายหรือเดือดรอนจากการจัดการขอมูลสวนบุคคล ดังนั้น จึงไดกำหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังนี้
1. ความหมายของขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลใดๆที่ระบุไปถึง “เจาของขอมูล” (Data Subject) ได ไมวาทางตรงหรือทางออม โดย
ไมรวมถึงขอมูลของผูที่ถึงแกกรรม
2. ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ไดแก
1. ขอมูลสวนบุคคล (Personal Data) เชน ชื่อนามสกุล หรือชื่อเลน ขอมูลในบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง ขอมูลทางชีวมิติ Biometric ขอมูลอุปกรณหรือเครื่องมือ เชน E-mail ,IP address, Cookie ID ขอมูล
ตำแหนงที่อยู (Location) คาจางและผลงานการทำงาน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลครอบครัว เปนตน
2. ขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหว (Sensitive Personal Data) เชน เชื้อชาติ เผาพันธุ ขอมูลเกี่ยวกับความ
พิการ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ขอมูลพันธุกรรม เปน ตน (ตามขอยกเวนในมาตรา 26 เชน เพื่อการ
คุมครองแรงงาน การประกันสังคม เปนตน)
3. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ อาจไดรบั ขอมูลสวนบุคคลของผูเกี่ยวของจากชองทางตาง ๆ ดังนี้
1. จากการไดรับมาโดยตรง เชน การสมัครงานหรือการกรอกขอมูลตาง ๆ ที่จำเปน ตองใชในการบริหารงานหรื อ
บริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัทฯ
2. จากการไดรับจากหนวยงานราชการหรือเอกชนที่บริษัทฯขอไปเพื่อนำมาใชในการบริหารงานของบริษัทฯ เชน
ขอมูลดานสุขภาพ, ขอมูลประวัติอาชญากรรม, ขอมูลความพิการ เปนตน
4. การควบคุมจัดการขอมูลสวนบุคคล
บริษ ัทฯ จะควบคุม จัดการข อมู ลส วนบุ คคลไมวา จะเปนการเก็บ รวบรวม ใช เป ดเผย ทำลาย ดวยวัตถุ ป ระสงค
ขอบเขตที่จำเปนเพื่อประโยชนของตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง บุคคลอื่นที่เกี่ยวของและเพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดย
กำหนดเปนกฎระเบียบปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล [000-CO-3620.10]

5. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการ ดังตอไปนี้
1. สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ขอรับสำเนา หรือเปดเผยการไดมา (Right of access)
2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
3. สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล (Right to Erasure)
4. สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
5. สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (Right to Rectification)
6. สิทธิในการใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล (Right to Data Portability)
7. สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Right to Object)
เจา ของขอมูลสวนบุคคลสามารถติ ดตอมายังหนว ยงานที่จัด เก็บ ขอมูลสวนบุ คคล ตามที ่กำหนดไวในกฎระเบีย บ
[000-CO-3620.11] เพื่อดำเนินการยื่นคำรองขอดำเนินการตาม สิทธิขางตน
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาทบทวนนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนประจำเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติ
และกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯ จะแจงใหทราบตอไป
7. ชองทางการติดตอ
รายละเอียดผูควบคุมขอมูล
ชื่อ : นายอรรถกฤษณ ศิวสฤษดิ์
สถานที่ตดิ ตอ : บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
67 หมู 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ชองทางการติดตอ : โทรศัพท 02-337-2900 ตอ 1500
อีเมล atakrit@kye.meap.com

นโยบายฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติตงั้ แต วันที่ 25 มีนาคม 2564 เปนตนไป

(นายทาเคโนริ อะดาชิ)
กรรมการผูจัดการ

